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OVERZICHT AKTIVITEITEN 2018 
maand AKTIVITEIT 2018 

 
  
januari Stichting TEJO Goes (opgericht 15 september 2017) 

Aanstellen van bestuursleden 
Opstart bestuursvergaderingen (maandelijks) 
Bijeenkomst/Aftrap TEJO Goes en TEJO Belgie (opstart) 
Werving en selectie vrijwilligers 
Opstart PR 
Locatie gevonden 
 

februari Start huur locatie Grote Kade 2, 4461 BE  Goes 
Vaste kosten telefonie/internet/water/electriciteit 
 
Opstart: 
Ontwerpen inrichting TEJO-huis 
Offertes aanvragen, kosten berekenen 
Interieur uitzoeken en bestellen (Ikea) 
Vrijwilligersbijeenkomsten (kennnismaken) 
Klankbordgroep leden zoeken en bijeenkomst organiseren 
(experts) 
 

maart 
 

Verbouwing 
Inrichting 
Start Inwerken van vrijwilligers 
 

april 
 

4 april Kick off: stilzwijgende opstart TEJO Goes 
Vervolg Inwerken van vrijwilligers 
Opstart vrijwilligersbijeenkomsten/werkgroep Opening 
Praktijk voering TEJO vormgeven 
Werving en selectie vrijwilligers 
 

mei 
 
 

Voorbereidingen officiele opening 
PR uitgebreid 

juni 
 
 

1 juni: Officiele opening TEJO Goes 
Ontwikkelen vrijwilligerscontract (NL proof), inclusief bijlagen: 
privacy wetgeving, gedragscode en informatie over de 
beroepsgeheimhoudingsplicht. 
Ontwikkelen welkomstmap (Nl proof) 
Tussentijdse evaluatie PILOT TEJO breed 
 

juli 
 

Vakantieperiode: TEJO blijft open 
Werving en selectie vrijwilligers 
Overleg ministerie VWS 
Advies ministerie VWS: plan indienen bij Transformatiefonds, regio 
breed 
Informatie verzamelen Transformatiefonds (bij Gemeente en 
programma manager) 
PR Info-sessies organiseren 
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augustus 
 

Voorstel schrijven Transformatiefonds 
Overleg met TEJO Belgie (opstart TEJO Nederland) 
Terugkoppeling met Gemeente Goes 
Draagkracht peilen regio Zeeland 
Aanpassing Dagelijks bestuur 
Extra: coordinator (vacature geplaatst) 
Subsidieaanvragen opstarten 
 

september 
 
 

Indienen subsidieaanvraag Gemeenten Goes en omstreken 
Voorstel schrijven Transformatiefonds 
Opstarten vorming voor vrijwilligers 
Opstart PR werkgroep (doel: jongeren bereiken) 
Info-sessies: jongere werkers, CJG etc. 
Werving selectie vrijwilligers 
 

oktober 
 
 

Indienen Transformatievoorstel 
Uitbreiding openingsuren 
Opstarten cursussen 
Vervolg Werkgroep PR 
 

november 
 
 

Opstarten intervisie (intern (verzorgd door 
Systeemtherapeut)/supervisie (extern verzorgd door Klinisch 
Psycholoog) 
Vervolg Werkgroep PR (scholen benaderen) 
 

december 
 
 

Kinder psychiater verzorgt op maat consultatie/advies 
Toekenning subsidies Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal, 
Schouwen-Duiveland, Kapelle 
Donatie Stichting S. Boone 
Ontwikkeling nieuwe website (Streven: januari 2019 online) 
Evaluatie 2018 
Plannen voor 2019: 
Update TEJO-organisatiestructuur 

• Algemeen bestuur (3 personen) 
• Raad van Advies (experts, inbreng Jongerraad) 
• TEJO-team (uitvoerend team) 
• TEJO-huis (vrijwilligers en therapeuten) 

Aanvragen ANBI-status 
 

 
 
 Jongeren die het TEJO-huis in de afgelopen maanden hebben bezocht: 
 
Aantal jongeren Problematiek Aantal gesprekken 
Totaal 21 jongeren 
M: 8, V:  13 

Depressieve klachten 
Problemen thuis/school 
Relationele problemen 
Identiteitsproblemen 
Persoonlijke ontwikkeling 

52 
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Aantal Vrijwilligers en Experts bij Stichting TEJO Goes 
  
Aantal vrijwilligers gedurende de PILOT Aantal dagdelen open: 
Totaal 25 vrijwilligers 
Gastvrouw/heer: 10 
Therapeut: 8 
Bestuur: 3 
Coordinator: 1 
Raad van Advies: 3 

Maandag: 16.00-20.00 
Woensdag: 13.00-17.00 
 
Vanaf oktober 2018 ook: 
Donderdag:  
18.00-20.00 

 
  
Aantal betaalde krachten gedurende de 
PILOT 

 

Totaal 2 externe ondersteuners 
Klinisch Psycholoog 
Kinderpsychiater 

 
8 uren 

 
Toelichting 2018 
 
In 2018 heeft Stichting TEJO Goes de PILOT TEJO Goes opgestart en organisatorisch 
vormgegeven. Uitgaande van het Belgische concept zijn inmiddels relevante 
documenten omgezet in NL proof versies. Al het ontwikkeld materiaal wordt in de 
toekomst vrij beschikbaar gesteld voor andere TEJO-huizen in Nederland. Evenals de 
ervaringen vanuit de lopende PILOT.  
De opstartfase van TEJO Goes is voortvarend verlopen, dankzij de inzet en inbreng 
van velen. Daar waar het vaak lastig is om de organisatie op poten te krijgen met 
vrijwilligers, is het TEJO Goes gelukt om professionals op non profit-basis aan haar te 
binden, evenals de vele gastvrouwen/-heren. Hartverwarmend! Wij streven naar een 
uitbreiding van openingsuren en gaan daarom verder met het wervings- en 
selectieproces.  
De grootste uitdaging is echter onze doelgroep; jongeren tussen 10-20 jaar die 
behoefte hebben aan een anoniem, warm luisterend oor. Escalatie voorkomend en 
wachtlijsten verkortend. De verwachting dat jongeren TEJO wel spoedig zouden 
vinden is nog niet uitgekomen. Blijkbaar is de drempel of nog te hoog, of is het 
concept nog te onbekend of niet duidelijk genoeg aan “de man/vrouw gebracht”. 
Wij realiseren ons goed dat TEJO in Nederland compleet nieuw is en zeker tijd vraagt 
om zich goed te kunnen inbedden in de cultuur en denkwijze. TEJO vraagt eigen 
initiatief van jongeren, lef en bereidheid om buitenom de geeigende paden aan de 
slag te gaan met de eigen problemen. Een manier van omdenken………………….. 
Dit proces markeert een nieuwe fase in de PILOT. De vraag is niet meer of er draagvlak 
is voor een TEJO-huis in Goes, maar hoe we de laagdrempeligheid voor jongeren 
kunnen vergroten en op welke manier. Een mooie uitdaging voor 2019! 
 
 

Samen sterk! 

 
 
Marja de Pundert-Dobbelaar 
Voorzitter Stichting TEJO Goes 


