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1. VOORWOORD 

 

Beste lezer, 

 

In dit Jaarverslag 2020 vindt u, naast onze doelstelling,  een beknopte weergave van de start, 
ervaringen, activiteiten en verwachtingen van de Stichting Therapeuten voor Jongeren 
Nederland (Stichting TEJO Nederland). In dit door Corona geteisterde jaar is de noodzaak om 
voor jongeren een nieuw fundament voor mentaal welbevinden te creëren extra duidelijk 
geworden. Het is de hoogste tijd om over te schakelen naar een andere aanpak waarin het 
belang van veerkracht, sociale contacten en autonomie richtinggevend zijn. Een aanpak 
waarin de jongeren echt worden gehoord, gezien en gewaardeerd, omdat hun ervaring, 
beleving en inzicht waardevol zijn en mede de richting bepalen welke het mentaal 
welbevinden, en daarmee hun ontwikkeling, bevordert. Hun bijdrage doet ertoe! 

Het was Korczak (1878-1942), ook wel beschouwd als de vader van de kinderrechten, die een 
groot voorstander was van de kinderparticipatie. Jongeren zijn geen onvolkomen 
volwassenen, maar volwaardige mensen die mee kunnen denken en initiatief kunnen nemen. 
Sluit ze niet uit maar omarm hen! 

"Kinderen zijn toekomstige mensen, zegt men. Ze zijn pas in wording, ze bestaan eigenlijk 
nog niet helemaal, ze horen er voorlopig nog niet bij... Wat bedoelt men daar toch mee? 
Wij kinderen: leven wij dan niet, voelen wij dan niet, lijden wij dan niet net als 
volwassenen? En de kinderjaren: zijn die dan geen deel van het echte leven, gewoon van 
iedereen? Waarom willen ze ons laten wachten, en waarop?" (Korczak) 

Stichting TEJO Nederland nodigt u uit om niet alleen “haar verhaal aan te horen” maar ook 
om zelf aan de slag te gaan. Samen zijn we zoveel sterker dan alleen! 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Marja de Pundert-Dobbelaar 
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2. STICHTING TEJO NEDERLAND 

 
Kader 
 
Stichting TEJO Nederland werkt vanuit de Rechten van het Kind aan de bevordering van de 
mentale gezondheid van jongeren. Het algemene kader wordt gevormd door de zgn. 
paraplu-bepalingen omschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.   
 

 Paraplu-bepalingen:  

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-2-bescherming-discriminatie/ 
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-3-belang-van-het-kind/ 
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-6-leven-en-ontwikkeling/ 
 

De unieke en kenmerkende werkwijze van TEJO komt voort uit de zgn. participatie-bepalingen 
uit ditzelfde verdrag, die jongeren toekomen. 
 

Participatie-bepalingen: 
 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-12-betrekken-kind/ 
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-13-vrijheid-van-meningsuiting/ 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-14-vrijheid-van-gedachte-geweten-
en-godsdienst/ 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-15-vrijheid-van-vereniging-en-
vergadering/ 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-16-privacy-2/ 
 

 
Oprichting 
 
Op 21 mei 2019 werd Stichting TEJO Nederland opgericht ter realisatie en ondersteuning van 
het TEJO-concept en de daaruit voortvloeiende toekomstige lokale TEJO-stichtingen. 
 
In de statuten van Stichting TEJO Nederland zijn de volgende subdoelstellingen omschreven: 

a. het ondersteunen van de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale Therapeuten voor 
Jongeren-stichtingen in Nederland die zijn aangemerkt als algemeen nut beogende 
instellingen als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de 'TEJO-
stichtingen') en het behartigen van hun belangen; 

b.  het ontwikkelen en verspreiden van de visie die ten grondslag ligt aan de werkwijze 
inzake hulpverlening aan jongeren; 

c. het formuleren van aanbevelingen vanuit de hulpverlening aan de overheid en de 
samenleving, die de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verbeteren; en 

d. het vormgeven van een sociale beweging (samen met andere maatschappelijke 
actoren) die opkomt voor de verbetering van de situatie van jongeren in alle 
(levens)domeinen. 
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Toelichting  TEJO-concept1 
 
 

• TEJO is gericht op “Wat Werkt” en “Empowerment”. De invloed van de Positieve 
Psychologie en Positieve Gezondheid2  is groot. Het mandaat ligt vanaf het eerste 
contact bij de jongere als ervaringsdeskundige. Zij hebben behoefte aan een warm 
luisterend oor….. TEJO luistert naar jongeren en gaat met hen samen op pad richting 
een gewenst toekomstperspectief. 

 
• TEJO positioneert zich nadrukkelijk voorafgaand aan de reguliere zorg. Zij is 

onafhankelijk opererend. Elk TEJO-huis ontstaat vanuit de intrinsieke motivatie van 
burgers en beleidsmedewerkers binnen het Sociaal Domein van een gemeente, om 
gezamenlijk met de jongeren de schouders te zetten onder een maatschappelijk 
probleem (de wachtlijsten in de Jeugd GGZ, het vacuüm tijdens het “wachten” op 
reguliere hulp, het taboe op praten over psychische problemen, minimale aandacht 
voor eigen inbreng/ervaring van de jongeren zelf bij de hulpverlening).  
De organisatie zet uitsluitend vrijwillig werkende en gekwalificeerde professionals in om 
de kwaliteit van de dienstverlening van TEJO te garanderen, evenals de borging ervan 
door middel van intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering. 
Dankzij de non-profit inzet van gastvrouwen/-heren en professionals kunnen zij hen een 
zeer laagdrempelig, warm welkom geven en wordt de jongere direct tot maximaal 10 
vertrouwelijke gesprekken aangeboden, om de draad weer op te pakken, 
oplossingsgericht.  Jongeren (10-20 jaar) treffen hen direct achter de voordeur aan van 
het lokale TEJO-huis,  in een gezellige en huiselijke sfeer, geen klinische setting. Zonder 
verwijzing, toestemming, indicatie, diagnose etc. is de toegang naar deze 
ondersteuning anoniem (indien gewenst), steeds gratis en direct toegankelijk. 
Jongeren kunnen op eigen initiatief binnenlopen of een afspraak maken: ze zijn zowel 
alleen of samen met iemand welkom. 

 
• TEJO werkt preventief: zij biedt jongeren tijdens een woelige levensfase (pubertijd) 

mentale ondersteuning en empowerment aan. Een levensfase waarin psychische 
problemen veelvuldig ontstaan, welke soms van grote invloed kunnen blijven in de 
volwassenheid. Het bevorderen van een gezonde mentale ontwikkeling in de pubertijd 
maakt jongeren sterker, nu en later!  

 

• TEJO is een reddingsboei voor jongeren en een anker in ‘woelige tijden’: zij biedt 
jongeren (10-20 jaar) een meer dan warm en professioneel luisterend oor, gratis, 
anoniem en direct. 

 

• TEJO vervult een brugfunctie naar de reguliere zorg en hulpverlening. Voor veel 
jongeren is de weg naar de betaalde zorg nog een stap te ver. TEJO voorziet in een 
non-profit, veilige en professionele omgeving waarin vanaf binnenkomst 
jongerenparticipatie als normaal wordt gezien. Meedenken en anticiperen op de 
eigen hulpvraag is geen gunst maar goed recht. Wat heb jij nodig? Wat zijn je 
ervaringen tot nu toe? Vertel ‘ns…. De uitkomsten van de kortdurende, professionele 
hulp die TEJO aanbiedt, maakt het voor jongeren in (maximaal) 10 sessies inzichtelijk of 
dit wel of niet voldoende is. Daarmee wordt de intrinsieke motivatie van de jongere 
voor een traject in de reguliere zorg groter. Samen met de jongere wordt dan 
toegewerkt naar een passend vervolg en een al dan niet gewenste “warme 

 

1 Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000, Januari). Positive Psychology. An Introduction. American 
Psychologist, 5 - 14. 

 
2 Huber, M. Naar een nieuw begrip van gezondheid: Pijlers voor Positieve Gezondheid. Tijds. 
gezondheids.wetenschappen 91, 133–134 (2013).  

 



   

5 
MDP/WD/GJH 
10-06-2021 

overdracht”. Om wachtlijsten te overbruggen onderhoudt TEJO in de tussentijd het 
contact met de jongeren warm, om hen te steunen totdat de reguliere zorg het 
overneemt.  

 

• TEJO vervult de functie van een veilige haven om even voor anker te gaan, in plaats 
van op drift te slaan in zwaar weer, of te verdrinken. Jongeren die op een wachtlijst 
staan krijgen een veilige plek aangeboden om in gesprek te gaan met elkaar (dialoog) 
of met een professional. Een tijdelijk houvast en “werkplek” om alvast met zichzelf aan 
de slag te gaan. Samen met hen kijkt TEJO wat er voor nodig is, om tot aan de plaatsing 
in de reguliere zorg het “hoofd” boven water te houden. 

Op deze manier kan TEJO van grote betekenis zijn voor allereerst de jongeren zelf, maar 
daarnaast ook voor de reguliere zorg en tenslotte de gemeenten. 

• Met deze intentie worden partijen dan ook met elkaar in verbinding gebracht en wordt 
een breed draagvlak gecreëerd voor dit concept, waarbij elk TEJO-huis als zelfstandige 
stichting opereert en functioneert. Mede door deze autonomie is elk TEJO-huis in staat 
duurzame hulpverlening voor jongeren te waarborgen. TEJO wil er structureel zijn voor 
onze jongeren, om hen te helpen op hun weg in onze samenleving.  
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3. LOKALE TEJO-stichtingen 
 
 
Algemeen 
 
Een TEJO-stichting is een onafhankelijke stichting welke een sublicentie aangaat met Stichting 
TEJO Nederland. Daarmee conformeert ieder TEJO-huis zich ondubbelzinnig met de visie en 
missie van TEJO Nederland. Elke lokale TEJO-stichting biedt jongeren van 10 tot 20 jaar 
anoniem, gratis en onmiddellijk een warm luisterend oor én tijdelijke oplossingsgerichte 
ondersteuning en begeleidingssessies in een TEJO-huis. Dit beproefde Belgische concept werd 
opgericht door Ingrid De Jonghe (2010). Het is mede ontwikkeld om wachtlijsten in de 
jeugdzorg te voorkomen en situeert zich als voorportaal van de reguliere zorg (een 
zogenaamde nulde-lijnsvoorziening). Jongeren kunnen zélf, zonder indicatie, diagnose of 
toestemming van derden, een afspraak maken (maximaal 10 sessies) of binnenlopen in het 
TEJO-huis. Gratis en in vertrouwen kunnen zij hun verhaal delen met jeugdprofessionals 
wanneer zij hier behoefte aan hebben. De ondersteuning en begeleiding is gebaseerd op de 
Positieve Gezondheid en de Positieve Psychologie. Voorkomen is beter dan genezen. Indien 
nodig, wordt in samenspraak met de jongere een doorverwijzing naar behandelende 
instanties geadviseerd en opgestart. De non-profit inzet en de face-to-face ontmoeting met 
professionals in een laagdrempelige en gezellige omgeving (TEJO-huis) staan borg voor een 
eigentijdse, niet-oordelende en vroegtijdige deskundige hulpverlening aan jongeren met 
psychische problemen, in een niet-klinische setting. TEJO werkt preventief, voorkomt escalatie, 
is gericht op empowerment en bevordering van het mentaal welbevinden van de jongere, 
bovenal vanuit respect voor de Rechten van het Kind. Het Kinderrechtenverdrag biedt 
prachtige handvatten voor de praktijk! Het uitvoeren van dit Kinderrechtenverdrag in de 
praktijk loopt als een rode draad door het TEJO-concept.  
Daarnaast zet TEJO zich in voor de derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) Good-
Health and Well-being.  
 
 
 
Doelstelling van een TEJO-huis 
 
   

1. TEJO streeft naar een veilige en mentaal gezonde ontwikkeling van jongeren naar 
volwassenheid, door jongeren op tijd en met respect een “warm“ luisterend oor en 
tijdelijke, kortdurende, professionele ondersteuning/hulpverlening aan te bieden gelijk 
achter de ‘voordeur’(maximaal 10 sessies). 

2. TEJO beoogt het zelf-oplossend vermogen van kinderen en jongeren te vergroten  
(empowerment) door hen als ervaringsdeskundigen te benaderen en te 
respecteren, zodat zij niet alleen durven te vertellen wat hen bezig houdt in 
‘woelige’ tijden, maar ook de volgende stap richting een toekomstig, door hen 
gewenst doel gaan zetten. Hiermee beoogt TEJO de jongeren te helpen in hun 
eigen kracht te gaan staan en zelf (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor het 
eigen welbevinden. Op deze manier kunnen jongeren uitgroeien tot actieve, 
zelfbewuste en gelukkige burgers, in staat om vanuit eigenheid hun bijdrage te 
leveren aan onze participatiemaatschappij. 

3. TEJO heeft tot doel om een veilige en drempelloze plek te bieden voor een 
vertrouwelijk en gratis gesprek met een vrijwillig werkende jeugdprofessional. Het 
mandaat ligt vanaf binnenkomst bij de jongere. 

4. TEJO nodigt de samenleving uit tot een attitudeverandering waarin bewustwording, 
solidariteit en herontdekking van menselijke waarden uitgangspunten zijn voor een 
positieve beweging. 

5. Uitgangspunt van de missie en visie van elk TEJO-huis is het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het kind (IVRK) van de Verenigde Naties (VN).  
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4. REALISATIE  

Stichting TEJO Nederland wil haar doelstelling bereiken door: 

 a. het optreden als representatieve organisatie van de lokale TEJO-stichtingen 
met het oog op hun vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de 
overheid en bij andere maatschappelijke actoren op regionaal, nationaal en 
internationaal vlak; 

 b. het coördineren van de acties van de lokale TEJO-stichtingen; 

 c. het positioneren van de lokale TEJO-stichtingen in het hulpverleningsaanbod, 
het onderwijs en het maatschappelijk veld; 

 d. het doorontwikkelen van een kwaliteitsvolle visie en duurzame methodiek inzake 
de psychische hulpverlening aan jongeren en het ondersteunen van de lokale 
TEJO-stichtingen in dezen; 

 e.  het ontwikkelen van concepten, methoden en producten; 

 f. het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de lokale TEJO-stichtingen door 
middel van begeleiding, opleiding, studie, onderzoek en ontwikkelingswerk; en 

 g. het ondersteunen en organiseren van fondsenwerving. 

 

Ad a. 
 
Om als representatieve organisatie voor Nederland op te kunnen treden was de eerste stap 
het opstellen van de Licentieovereenkomst met TEJO Vlaanderen. Dit proces is in 2019 reeds 
ingezet en heeft zich in 2020 gecontinueerd. Mede door de Coronacrisis waren fysieke 
bijeenkomsten niet mogelijk en kwam het proces enigszins stil te liggen. Inmiddels ligt er een 
conceptversie klaar om in 2021 te ondertekenen. 
 
Ad b. 
 
TEJO Goes 
De voortgang van de PILOT in Goes werd door de Corona-maatregelen sterk beïnvloed. 
Dankzij de tomeloze inzet van alle betrokkenen kon TEJO Goes desondanks voor jongeren 
bereikbaar blijven. Een gedetailleerd Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 worden op 
aanvraag verstrekt. 
 
TEJO Deurne (i.o.) 
De opstart van TEJO Deurne verliep voorspoedig. Een eerste bijeenkomst werd voorbereid en 
georganiseerd door een beleidsmedewerker van gemeente Deurne op 14 september 2020. 
Een vervolgbijeenkomst vormde de aanzet om tot actie over te gaan en “kartrekkers” te 
vinden. Binnen afzienbare tijd ontstond een groep van enthousiaste beleidsmedewerkers en 
burgers. Aspirant-bestuursleden gingen vervolgens voortvarend aan de slag met een eerste 
opzet en aanpak, welke in oktober aan Stichting TEJO Nederland werd gepresenteerd. Een 
initiatiefgroep van de Gemeente Deurne ontving op 9 november 2020 een toelichting van het 
bestuur van Stichting TEJO Nederland. In de loop van december 2020 werd het bestuur in 
Deurne geformeerd. Om de voortgang te bespoedigen werd een intentieverklaring door ons 
opgesteld. De sublicentieovereenkomst werd ontwikkeld door Stichting TEJO Nederland en de 
toekomstige bestuursleden (5) van Deurne werkten aan de statuten en begroting. De 
oprichting van Stichting TEJO Deurne staat gepland voor de 2e week van januari, zodat er een 
verdere uitwisseling van concept, kennis, expertise en materiaal mogelijk wordt.  Inmiddels is 
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de zoektocht naar een geschikte locatie begonnen en zijn benodigde subsidies 
aangevraagd. Het streven is om medio 2021 het TEJO-huis in Deurne op te starten. 
 
Ad c. 
 
Als gevolg van de Corona-maatregelen waren er onvoldoende middelen om TEJO goed voor 
het daglicht te brengen, doordat scholen, maatschappelijke organisaties en dergelijken niet 
fysiek bereikbaar waren. Voor de jongeren kon er wel nog een Campagne opgezet worden. 
Een frustrerend feit waar we als bestuur mee te dealen hadden. Desondanks is er vanuit de 
diverse gemeenten in Zeeland belangstelling getoond en de wens uitgesproken om mede met 
inzet van provinciale gelden vanuit het Transformatiefonds in 2021 een TEJO-huis op te starten. 
Het betreft hier de gemeente Middelburg, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. Een mooie 
ontwikkeling gezien de eilandencultuur in Zeeland die de bereikbaarheid bemoeilijkt om naar 
een TEJO-huis op een enkele locatie te komen. Ook vanuit de provincie Noord-Brabant is er 
belangstelling om met ons in gesprek te gaan. Het betreft hier de Gemeente Tilburg en Breda. 
 
Ad d. 
 
Het concept van TEJO is vernieuwend en ‘out of the box’. Om deze reden vraagt het veel tijd 
en aandacht om dit goed op poten te zetten, uit te dragen en te bewaken. Een juridische 
toetsing van het TEJO-concept voor Nederland was daarbij van groot belang. Hiervoor werd 
Olie & De Jonghe advocaten ingeschakeld. Mr. C.M. Koole & mr. S.E.C. Veldhof hebben het 
juridisch kader onderzocht en toegelicht. 
 
Bij de hulpverlening van Stichting TEJO Nederland wordt door (psycho)therapeuten, 
psychologen, orthopedagogen en anderszins gescreende professionals preventief hulp 
verleend aan jongeren door hen een warm luisterend oor aan te bieden. Deze 
jeugdprofessionals doen dit werk geheel op vrijwillige basis. TEJO stelt geen diagnoses en 
behandelt niet. In Nederland is er geen wetgeving met betrekking tot de inzet van vrijwillig 
werkende professionals in de zo genaamde “nuldelijnsvoorziening”, zoals TEJO. Daarom blijft 
de Wet op de geneeskundige behandeling (WOGB) van toepassing. De 
Jeugdrechtadvocatuur adviseert TEJO om vooral door te gaan met haar werkzaamheden en 
geeft een aantal aanbevelingen, welke inmiddels zijn opgevolgd. 
 
Daarnaast is er veel energie gestoken in het vinden en afsluiten van de benodigde 
verzekeringen. Beleidsmatig is eveneens gezocht naar de inbreng van jongeren en het 
ontwikkelen van een Gehandicaptenbeleid. Nieuwe initiatieven zijn opgestart om in 2021 de 
website te verbeteren en de PILOT in Goes af te ronden door middel van een 
evaluatieonderzoek. De communicatie en samenwerking met TEJO Vlaanderen is tevens 
aandachtspunt voor de toekomst.  
 
Stichting TEJO Nederland is met regelmaat betrokken bij bijeenkomsten met partners in het 
“preventieve veld.” Wij zijn van mening dat de preventieve hulp aan jongeren in Nederland 
structureel meer aandacht verdient en dat daarbij samenwerken van groot belang is. In dit 
kader willen we de volgende organisaties benoemen: Young Impact, Join Us, @Ease, 
RogierHulstFoundation, Villa Pinedo, Wij zijn Mind, Jimmy’s e.a. Inmiddels is een Alliantie met 
alle betrokkenen gevormd en zijn wij voornemens om in 2021 tot verdere kennismaking en 
afspraken te komen.  
 
Ad e. 
 
Het concept van TEJO is ontwikkeld in Vlaanderen en aldaar zeer succesvol en geliefd bij 
jongeren. Meer dan 12.000 jongeren hebben aangeklopt bij TEJO aldaar in de afgelopen 12 
jaar. In Vlaanderen zijn er inmiddels 18 TEJO-huizen opgericht en het einde is nog niet in zicht. 
Ook in Wallonië worden inmiddels de eerste stappen gezet. De missie en visie van TEJO in 
Nederland is identiek aan die van Vlaanderen. De werkwijze, uitstraling, en uitvoering zijn 
uiteraard onderhevig aan de Nederlandse cultuur, de behoefte van Nederlandse jongeren en 
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de Nederlandse wetgeving. Hiertoe dient ook de 3-jarige PILOT in Goes (2018-2021), om het 
bestaansrecht van TEJO in Nederland aan te tonen, waarbij de eigen identiteit zichtbaar 
wordt. In 2021 eindigt de PILOT en zal Stichting TEJO Nederland haar bevindingen, resultaten 
en toekomstperspectief presenteren. 
 
Ad f. 
 
TEJO Goes 
De ondersteuning van TEJO Goes is in dit Corona-tijdperk niet optimaal. De verbinding met 
elkaar die vrijwilligers erg waarderen, werd online voortgezet als matig alternatief. De intervisie 
en supervisie konden doorgang vinden en dit werd als positief ervaren, maar niet als meest 
kwalitatief. De ZOOM-bijeenkomsten van de diverse werkgroepen en overleggen werden 
opgepakt en iedereen heeft er het beste van gemaakt. De deskundigheidsbevordering kwam 
tijdelijk op een laag pitje te staan. We hopen dat 2021 ons weer meer mogelijkheden biedt om 
‘live’ met jongeren en vrijwilligers veilig aan de slag te gaan. Hiermee wordt eens te meer 
duidelijk dat de unieke kracht van TEJO juist zit in aanwezigheid, mindvolle aandacht. 
Jongeren vinden gemakkelijk hun weg online, maar hebben ook enorme behoefte aan fysiek 
gehoor.  
 
TEJO Deurne (i.o.) 
De ondersteuning van TEJO Deurne in de opstartfase is ook grotendeels online verlopen. Alle 
benodigde concepten, materialen, ervaringen en expertise konden online aangeleverd 
worden. We hopen elkaar binnenkort voor het eerst te kunnen ontmoeten. 
 
Ad g. 
 
Voor wat betreft de inkomsten is Stichting TEJO Nederland afhankelijk van subsidies (landelijk, 
regionaal) en giften. Het is voor de fondsenwerving ten aanzien van giften van belang dat 
Stichting TEJO Nederland over een ANBI-status beschikt. De aanvraag voor een ANBI-status is 
in 2020 goedgekeurd. 

Stichting TEJO Nederland ondersteunt voorts alleen TEJO-stichtingen die een ANBI-status 
dragen. Op dit moment is er sprake van één lokale TEJO-stichting, de Stichting TEJO Goes. 
Deze stichting heeft de ANBI-status sinds 1 januari 2019. 

In 2020 ontving Stichting TEJO Nederland een jaarlijkse (niet afdwingbare) toezegging om 
onder voorwaarden elk afzonderlijk TEJO-huis te voorzien van een bijdrage voor het 
inschakelen van een coördinator. Het betreft de jaren 2021, 2022 en 2023. Stichting TEJO 
Nederland ondersteunt alleen TEJO-stichtingen die zijn aangemerkt als een ANBI. 
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5. EVALUATIE 
 
Stichting TEJO Nederland heeft ondanks de moeilijke Corona-omstandigheden haar 
werkzaamheden veelal goed kunnen uitvoeren. In 2020 is sterk ingezet op het realiseren van 
de benodigde voorwaarden om tot een kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale TEJO-stichtingen 
te komen.  
 
Steeds meer organisaties kloppen bij TEJO aan om ofwel samen op te trekken, ofwel na te 
denken in hoeverre een preventief continuüm van hulp aan jongeren in Nederland meer 
‘body’ kan krijgen. Daarnaast zien wij dat het gedachtegoed van TEJO, dat al 10 jaar bestaat, 
inmiddels ook breder draagvlak krijgt.  
 
In 2021 sluiten wij de PILOT in Goes af met een gedegen evaluatieonderzoek. Als bestuur 
hebben wij behoefte om te leren van de ervaringen. Daarnaast willen wij de groeipotentie van 
TEJO in Nederland beter in beeld krijgen, zodat wij een aansprekend toekomstplan kunnen 
presenteren namens Stichting TEJO Nederland op 20 november 2021(Dag van het Kind). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!  
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6. NAWOORD  

 

Wij hopen dat het verspreiden van het gedachtegoed en het verhaal van TEJO, 
gecombineerd met het denken in mogelijkheden, aanstekelijk werkt en ertoe mag leiden dat 
andere partijen, burgers en organisaties ook in actie komen. Daar waar nodig zal Stichting 
TEJO Nederland initiatieven hiertoe ondersteunen, funding (deels) realiseren en partijen bij 
elkaar brengen om tot realisatie over te gaan van lokale TEJO-stichtingen.  

Met de oprichting van Stichting TEJO Nederland hopen wij dat er meer aandacht komt voor 
preventie en de noodzaak al vroeg te investeren in het mentaal welbevinden van jongeren. 
Aandacht hiervoor moet een veel grotere rol spelen in het leven van kinderen en jongeren, op 
school, thuis en in de wijze waarop onze maatschappij is ingericht. Dit helpt hen om nog beter 
om te kunnen gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen in de overgang van kindertijd 
naar volwassenheid.  

Bij preventie werd altijd gedacht aan het voorkomen van het ontstaan van stoornissen. De 
laatste jaren is het perspectief aan het veranderen en werkt men ook vaak vanuit de andere 
kant, dus vanuit het behoud van het welbevinden, door de verhoging van veerkracht en 
sociale steun, te leven en werken vanuit eigenheid en kracht.  Deze positieve 
gezondheidsinsteek als ook de inbreng van de jongeren zelf, is vernieuwend en sluit heel goed 
aan bij het concept van TEJO. 

De combinatie van lokale en landelijke acties voor preventie en het bevorderen van mentaal 
welbevinden maken een aanpak effectief. Door in te zetten op samenwerking en verbinding 
met andere organisaties kunnen we als burgerinitiatief samen met de overheid optrekken. 

Alle beetjes helpen: 

Klein effect x groot bereik x lage kosten x samenhangende aanpak = voldoende 
maatschappelijk profijt. 
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Eindverantwoording: Algemeen Bestuur Stichting TEJO Nederland   

 
 
Het bestuur van Stichting TEJO Nederland vergadert fysiek minimaal 4x per jaar. Tussentijds 
worden er telefonische vergaderingen of ZOOM-meetings ingepland naar gelang de situatie 
hier om vraagt. 
 
De gemiddelde tijdsinvestering van het bestuur varieert van 40 uur to 5 uur per week. 
 
 
Het bestuur  van Stichting TEJO Nederland bestaat uit de volgende leden: 
 
Marja de Pundert-Dobbelaar, voorzitter en oprichter 
Willy Dobbelaar, secretaris 
Gert Jan Huigsloot, penningmeester 
 
 
Externe Adviseur van Stichting TEJO Nederland 
 
Hans Buitenhek, jurist, HTP-Investments 

 
Alle genoemde personen werken belangeloos voor Stichting TEJO Nederland. 
 
 
ANBI-status: 
Stichting TEJO Nederland beschikt sinds 2020 over de ANBI-status. 
 
 
Contactgegevens: 
 
Stichting Therapeuten voor Jongeren Nederland (Stichting TEJO Nederland) 
Prinsengracht 769 suite 2.30 
1017 JZ Amsterdam 
 
www.tejo-nederland.nl 
info@tejo-nederland.nl 
RSIN/fiscaal nummer: 860063896 
Kvk: 74890336 
 
 
 
 


