
  procedure bij AANMELDINGEN vrijwilligers  

 

 

Aanmeldprocedure vrijwilligers TEJO Deurne 

Concept 29 april 2021 

JvM/LvD 

 

Profiel van gastvrouw/-heer 

 

Een betrokken inwoner, die jongeren bij binnenkomst een warm welkom kan 

geven om op deze manier bij te dragen aan het laagdrempelig, anoniem, 

gratis en deskundig ondersteuning bieden aan vragen van jongeren i.r.t. hun 

ontwikkeling. Iemand die samen met een team het TEJO-huis Deurne wil 

opbouwen. 

 

 Warme persoonlijkheid 

 Luistervaardigheid; stelt vraag van jongeren centraal 

 Zorgdragen voor representatieve ontvangst 

 Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren 

 Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband 

 Basis PC-kennis, Outlook…  

 

We vragen 

 Een overeenkomst van tenminste 2 uur per 2 weken voor tenminste 1 jaar 

 Een akkoord om de TEJO-visie te volgen en het ontwikkelproces mee te 

ondersteunen 

 Interesse in de leefwereld van jongeren 

 Interesse in Deurne en regio 

 

We bieden 

 Een gemotiveerd en dynamisch team 

 Een warme en aangename werkplek in buurt van Middelbare scholen 

en station 

 Administratieve en inhoudelijke ondersteuning 

 Inhoudelijke opleidingen 
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Profiel therapeut 

Een professional, die zijn of haar vak op vrijwillige basis wil uitoefenen om bij te dragen aan 

het laagdrempelig, anoniem, gratis, deskundig ondersteuning bieden aan vragen van 

jongeren i.r.t. hun ontwikkeling.  Een professional die zijn of haar kennis wil delen via intervisie, 

supervisie en workshops en samen met een team het TEJO-huis Deurne wil opbouwen. 

We vragen 

 Feeling hebben met, en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; 

iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.  

 Jouw persoonlijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, 

teamplayer. 

 Je gaat een overeenkomst aan voor tenminste 2 uur per 2 weken gedurende tenminste 1 

jaar.  

 Daarnaast conformeer je je aan de TEJO-visie en ben je bereid het groeiproces mee te 

ondersteunen,  

 We vragen om min. 4 x per jaar supervisie te volgen en de opleidingen Kort 

Oplossingsgerichte Therapie en Juridische kaders 

We bieden 

 Een professioneel en inspirerend team  

 Een warme en aangename werkplek in omgeving Middelbare scholen en station 

 De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan 

jongeren. 

 De mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met weinig of geen administratie. 

 Gratis intervisie en supervisie.  

 Gratis inhoudelijke workshops.  

Welke opleidingen geven toegang tot het therapeutisch werken bij TEJO? 

 Academische Postmaster opleiding tot Psychotherapeut; 

 WO Master in de psychologie of pedagogiek én erkende Post-HBO therapeutische opleiding 

opgestart (óf aantoonbare ervaring in therapeutisch werken met jongeren); 

 WO Master in overige menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO 

therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond; 

 WO Bachelor in de menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO Therapeutische 

opleiding waarvan 3 jaar afgerond; 

 Post-HBO Opleiding in het Sociaal Domein of Speciaal Onderwijs én aanvullend gestart met 

erkende 3 tot 4-jarige therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond; 

 HBO-opleiding Psychologie, Pedagogiek of gelijkwaardig én erkende Post-HBO 

Therapeutische opleiding of gelijkwaardig (3 tot 4-jarig traject en afgestudeerd). 

(TEJO zoekt met zorg naar vrijwillig werkende professionals. Heb jij relevante opleidingen 

gedaan, en staan zij hierboven niet vermeld, neem dan aub toch contact met ons op.) 
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