
Toveren met Jongeren in 
Woelige Tijden



FACE IT



▪ Pestsituatie

▪ Sociaal isolement

▪ Suïcidale gedachten

▪ Laag zelfbeeld

▪ Beperkte sociale vaardigheden

▪ Relationele problemen

▪ Gebrek aan ondersteuning

Ruben – 14 jaar



Ruben - één jaar later…

Maar Ruben is niet alleen….



▪ Onderzoek van De Vlaamse Jeugdraad in 2016 

▪ online bevraging door meer dan 1250 jongeren 
tussen 16-25 ingevuld. 

➢38% van deze jongeren voelt zich slecht, in die mate 
dat het hun functioneren belemmert. 

➢60% geeft aan het gevoel te hebben niet aan 
verwachtingen te kunnen voldoen.

➢België is koploper in Europa wat betreft 
zelfmoordcijfers bij jongeren. 

▪ de s tap naar hulp (vragen) blijft te 
hoog .

38% van de jongeren zit 
niet goed in zijn vel 



Goesting in het leven



Voor al deze jongeren bestaat TEJO



▪ Vzw Jeugdtherapeuten voor Jongeren

▪ Opgericht in 2010 door Ingrid De Jonghe in het 
centrum van Antwerpen 

▪ Ondertussen 14 TEJO-huizen over gans 
Vlaanderen + eerste in Nederland

▪ Opstartende initiatieven in Sint-Niklaas, Brussel, 
Hasselt. Elke TEJO is een zelfstandige vzw die 
het TEJO Charter onderschreven heeft.

▪ Op 21 juli 2018 ontving Ingrid De Jonghe de 
titel van Barones als erkenning voor haar 
bijzondere werk.

▪ Op 16 oktober ontvangt ze de Prijs van de 
opvoeding van de KBS

TEJO? 



Missie en visie
▪ Kernfunctie: TEJO streeft ernaar dat alle jongeren tussen 10 en 20 jaar 

toegang krijgen tot therapeutische hulp, gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, 
in een warme omgeving, onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben. 

▪ Pioniersfunctie: blijven zoeken naar innovatieve hulpverlening aangepast aan 
de noden van de jongeren.

▪ Signaalfunctie: TEJO streeft naar een attitudeverandering in de omgang met 
jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen. We willen in dialoog 
met de andere actoren uit de jeugdhulpverlening, de juiste omstandigheden 
creëren waarin jongeren zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen.



▪ Individuele therapeutische 

begeleiding in een TEJO-huis

▪Groepstherapie 18-22 jaar (A’pen)

▪Rots & Water training (A’pen)

▪Mindfullness (Brasschaat)

→professionele vrijwillige therapeuten

Aanbod



▪ Elk TEJO-huis is makkelijk bereikbaar 

te voet, met de fiets of met het 

openbaar vervoer.

▪Open buiten de schooluren en in het 

weekend

▪ TEJO = ‘pedagogische plek’(Prof. Dr. 

Jan Masschelein)

Basisprincipes



▪ Preventief (begin van de problematiek)

▪ Laagdrempelig (met of zonder afspraak)

▪Onmiddellijk (binnen de week)

▪Kortdurend (10-tal sessies)

▪Anoniem (voornaam en geboortedatum)

▪Gratis (geen geld/toestemming van de ouders)

Basisprincipes



▪ Intake met therapeutisch gesprek

▪ 1 x per week / 1 x per 2 weken

▪ Vaste therapeut per jongere

▪Kortdurend: +/- 10 gesprekken

▪Doorverwijzen indien nodig

Individuele therapie



TEJO-Plus: Groepstherapie voor 18-22 jarigen

▪ Voor 18 plussers 

▪ die allen met dezelfde vragen zitten, 

▪ die er alleen voorstaan, zonder sociaal netwerk

▪ Leren opnieuw te geloven in zichzelf en vertrouwen te hebben in de anderen 

zodat ze makkelijker in verbinding kunnen komen met zichzelf en met de 

anderen

▪ In besloten kring: 6 tot 12 deelnemers

▪ Tijdens de wekelijkse warme gespreksavonden, maandagavond om 20.00 u - 10 

weken na elkaar of langer



▪ Actieve groepstraining die jongeren leert 

hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen 

zonder de controle over zichzelf te 

verliezen zodat ze steviger in hun 

schoenen staan.

▪ Wekelijks met een TEJO-vrijwilliger als 

professionele trainer

▪ Volwaardige training mét beloning = 6 x

.

Rots & water (A-pen, Brasschaat, Lier)



Cijfers over de jongeren bij TEJO



>9.500 
jongeren
geholpen 

(sept 2019)

65% - 35% Gemiddeld aantal 

sessies: 5-6

<13 = 10% 13-17 = 60% >17 = 30%

Cijfers over de jongeren bij TEJO



Cijfers over de jongeren bij TEJO
▪ Thuissituatie: 

▪ 1/3 leeft bij beide ouders 

▪ 1/3 leeft in een éénoudergezin

▪ 1/3 leeft bij grootouders, nieuwe samengesteld gezin, voorziening etc

▪Opleidingsniveau: 
▪ +/- gelijk verdeeld tussen ASO, TSO, BSO, hoger onderwijs: 20%

▪ Overige = lagere school, werkzoekend

▪ Hoe komen jongeren bij TEJO terecht:
▪ 25% via CLB en school

▪ 25% via familie en vrienden

▪ 15% spontaan

▪ 35% via andere instanties zoals huisarts, JAC, jeugdbrigade, CGG, bijzondere 
jeugdzorg etc



Waar jongeren het moeilijk mee hebben



TEJO in Vlaanderen



TEJO-huis

Grote interesse in TEJO-huis

TEJO in Vlaanderen



Vrijwilligers bij TEJO: 450

Therapeuten: 220 

Onthaalmedewerkers: 140

Andere vrijwilligers: 90
leden rvb, av, jurist, interculturele bemiddelaar, psychiater, 

supervisor, boekhouder, onderhoud TEJO-huis etc…



Werking TEJO Vlaanderen

▪TEJO-Forum: komt maandelijks samen om 

▪ de missie en visie van TEJO in Vlaanderen uit te bouwen

▪ verbondenheid tussen de verschillende TEJO-huizen te creëren

▪ de beweging vorm te geven 

▪Elk TEJO-huis:

▪Dagelijks bestuur: dagelijkse werking

▪ Supervisie - intervisie

▪ Inhoudelijke therapeutische kwesties, bespreken van casussen



Werking TEJO Vlaanderen

▪ Specifieke opleidingen voor onze vrijwilligers

• Kort oplossingsgerichte therapie

• Recht en Deontologie

• Suïcidepreventie

• Creatieve therapie (bijv. zandspeltherapie) 

• Narratieve therapie 

• Sociale kaart



TEJO-Vlaanderen als organisatie

▪ (Verbindings)therapeut 
▪ Verantwoordelijke therapeut per dagdeel 

▪ Organiseert ook intervisie en supervisie

▪ Externe deskundigen
▪ Kinderpsychiater

▪ Advocate

▪ Intercultureel bemiddelaar



SteunTEJO



Waarvoor we uw steun nodig hebben

▪Oprichting van nieuwe TEJO-huizen: 
➢Elke jongere heeft RECHT op hulpverlening op het moment hij er nood aan heeft.

▪Communicatiecampagnes naar de jongeren toe 

➢We willen dat elke jongere WEET dat TEJO bestaat

▪Coördinatie van 420 vrijwilligers

▪Opleiding en supervisie voor de vrijwilligers

▪ Financiering van de huur en onderhoud van de TEJO-huizen



Verlies ze niet! 

▪Een pleidooi om anders om te 

gaan met jongeren!

▪Het gaat niet goed met onze 

jongeren. Wat is er aan de hand? 

▪ Een oproep tot effectief altruïsme =  

een concrete oplossing voor onze 

jongeren die binnen ieders 

handbereik ligt zodat ze kunnen 

opgroeien zonder zorgen!

▪ € 19,99



▪ Inkijk in de dagelijkse praktijk van het 

inloophuis

▪ Over een sociale onderneming waar 

vrijwilligers het engagement aangaan 

jongeren te helpen hun eigen koers te 

varen

▪ Over de maatschappelijke tendensen die 

problemen bij jongeren veroorzaken

▪ € 20

Het TEJO Boek



▪ Een verhaal over jongeren, hoe we hen 

sterker maken en preventief helpen, want 

we geloven in de sterke meerwaarde 

hiervan. 

▪ Gratis verspreiding over gans Vlaanderen in 

alle secundaire scholen, samen met een 

pedagogische bundel

▪ Script Marc Legendre (Biemel) 

▪ Tekeningen: Mila Van Goethem, een jonge 

veelbelovende illustratrice

▪ Hardcover Emma € 20 

▪ Dat het  zo niet langer kan - Voorlopig uitverkocht!)

TEJO Strips 



Meer goesting in het leven



3-jaar TEJO-Antwerpen - 13 maart 2013 



TEJO DANKT U VOOR UW 
AANDACHT!


