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WAAR STAAN WE VOOR
• TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang tot on- en offline  laagdrempelige hulp, 
anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er behoefte  aan hebben en op een voor 
hen bereikbare plaats. 

• Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionals werkend op vrijwillige  basis vanuit 
verschillende TEJO-huizen

• TEJO wil preventief werken door (dringende) hulpvragen snel en professioneel op te nemen 
zodat de situatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. 

• Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in 
hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

• Luisterend oor, professioneel, preventie, samenwerken, eenvoudig en in kracht zetten
• datgene doen wat nodig en wenselijk is



VISIE TEJO DEURNE

• Alles is bespreekbaar

• Voor iedere vraag kan een jongere bij ons 
terecht.

• TEJO is een veilige, laagdrempelige, 
warme, toegankelijk plek voor jongeren, 
waar ze zichzelf en anders kunnen zijn, 
gelijkwaardig, anoniem en in vertrouwen 
worden ontvangen en antwoorden krijgen 
op hun vragen.

Fotograaf: Maartje Punt



WAAR GAAN WE VOOR

Wat willen we 
bereiken

2021 2022 2023 2024

Aantal jongeren 
met wie we 
gesprekken 
voeren:

5 30 60 100

Aantal 
gesprekken

25 150 300 500

Aantal 
vrijwilligers:

30 40 45 45

Aantal uren 
open:

12 20 28 30

Aantal dagen 
open:

3 4 5 5

Financiën: middelen voor periode na 2023, goede inzet 
sponsormiddelen
Kwalitatief: deskundigheid, ontwikkeling, verbreding netwerk



BEKENDHEID – INVLOED – BOEIEN & BINDEN

• Bekendheid TEJO Deurne bij duizenden jongeren en hun omgeving in de regio 
Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg. Bereiken van 10-100 tallen jongeren en 100 –
1000 tallen gesprekken voeren. Met tenminste 30 – 60 vrijwilligers en tiental 
adviseurs. Samen een anker (een “place 2b safe”) zijn voor jongeren en een 
brugfunctie vervullen en waar nodig verwijzen naar de juiste hulpverlening

• Invloed: Bij al onze activiteiten werken jongeren met ons mee en/of zijn in de lead

• Boeien en binden: Vrijwilligers zijn cruciaal in dit concept onder het motto “TEJO 
maken we persoonlijk” geeft aan dat iedereen, in welke rol ook een bijdrage kan 
leveren in de ontwikkeling van de jongeren en in kan spelen op hun vragen, de 
houding naar de jongeren is “alles is bespreekbaar” en onze persoonlijke houding 
en bijdrage maakt TEJO.



WAT HEBBEN WE BEREIKT: 
JONGEREN, VRAGEN & GESPREKKEN

• In 2021, tussen 18 september en 18 december, zijn er 6 jongeren 
geweest waarmee gesprekken zijn gevoerd over hun vragen. 

• Hun vragen gingen over depressiviteit, faalangst, autisme, angst, 
genderproblematiek, studieproblemen, automutilatie

• Zij kwamen uit Eindhoven, Neerkant en Deurne

• We hebben in totaal 20 gesprekken gevoerd.

6 jongeren
20 gesprekken



WAT HEBBEN WE BEREIKT

OPENINGSTIJDEN SEPTEMBER – DECEMBER 2021
• Maandag 14.30-16.30

• Dinsdag 11.00-21.00

• Woensdag 11.00-20.00

• Donderdag 10.00-13.30 even en oneven weken
19.00-21.00 in de oneven weken

• Vrijdag gesloten

Open: 
Even weken: 20 uur

Oneven weken: 21,5 uur



WAT HEBBEN WE BEREIKT:
AANTAL VRIJWILLIGERS 2021
• Periode januari – september: ruim 60 vrijwilliger hebben de 

schouders gezet onder het oprichten van de stichting, het 
opzetten van de organisatie, het realiseren van de locatie, het 
werven van menskracht, het organiseren van de opening en de 
communicatie.

• Vrijwilligers 31 december 2021
• Therapeuten 11

• Gastvrouwen en gastheren 16

• Bestuur 5

• Overige (o.a. communicatie) 5



VRIJWILLIGERS

• Stichting therapeuten voor jongeren Deurne

Dagelijks bestuur (5) en coördinator

Ondersteuning op gebied communicatie en advies in brede zin

Ondersteuning van TEJO Nederland d.m.v. een jurist, orthopedagoog, 
onderwijsadviseur, kinderrechtenspecialist, financieel expert, kinderarts 
en –psychiater

• Vrijwilligers

Gastvrouwen/-heren

Professionele Therapeuten

• Kwaliteit bewaken

Opstarten supervisie & intervisie

Opleidingen: gedachtengoed, juridisch, oplossingsgericht werken



WAT HEBBEN WE GEDAAN:

1. Overzicht activiteiten

2. Uitgangspunten aanpak

3. Organisatie

4. Locatie

5. Opening

6. Samenwerkingspartners & subsidies: we doen het samem

7. Financieel verslag



WELKE ACTIES HEBBEN WE UITGEVOERD IN 2021
SAMENWERKING MET TEJO NEDERLAND, DECEMBER 2021

Bijeenkomst 
initiatiefgroep 

9 nov

Opening TEJO 
huis

18 september

Bestuur
i.o.

nov 2020

Basis afspraken:
- Intentie met TEJO 

Nederland 
17 febr-9mrt

- Statuten, KvK, 18 jan
- Beleid, 22 april
- Begroting, 3 maart
- Sub-licentie 23 april 

TEJO Nederland

Huishoudelijk 
reglement:
Criteria & faciliteiten 
vrijwilligers,
verzekering, 
januari – sept

(Klankbord)
Jongeren
continu

Werven en 
aanstellen

Coördinator
februari – april 

17 mei

Bijeenkomst 
gastvrouwen, 

gastheren, 
therapeuten
(mei – sept: 

27 mei 1e

7 juli 2e

13 okt 3e )

Verwerven Locatie
jan- maart – 1 mei
Inrichten
maart – mei/sept

Werven en 
aanstellen 

gastvrouwen, 
gastheren, 

therapeuten
maart- sept 

(bijeenkomsten 
vrijwilligers: 29 
okt, 22 nov, 16 

dec)

Communicatie 
middelen:
website, flyer, 
blog, instagram, 
etc. maart - sept

Hulp aan 
jongeren

(proef/inloop
: 7 juli- 18 

sept)

Verwerven 
financiën, 
subsidies …
dec – april 
(continu)

Verhaal vertellen 
(A4 info)

2 mrt/ 30 mrt/ 22 apr

Bezoek TEJO 17 febr

Spoor 1:
dagelijkse 

praktijk

Communicatie 
middelen: 
opstellen A4
Mei & nov

Spoor 2:
voorwaar

den

Bekendheid vergroten
Jongeren en netwerk 

informeren & 
Deskundigheids-

bevordering & 
vrijwilligers behouden 
en werven, boeien en 

binden

Evaluatie & 
doorontwikkeling:

Communicatie
Financiën

Organisatie

Onderhouden 
contact 
coördinator
(continu, 
wekelijks)

Voorbereidingen 
opening
(vanaf 18 juni; 
open dagen: 8, 
19, 28 juli en 30 
aug )



UITGANGSPUNTEN AANPAK

• Alle activiteiten samen met jongeren 10 – 25 jaar

• Vrijwilligers zijn allemaal welkom voor kortdurende en langdurige periode; 
we maken gebruik van hun talenten, ervaringen, expertise en bieden 
mogelijkheid om te leren en hun ervaringen op niveau in te zetten

• Inwoners initiatief en we werken samen met (professionele) organisaties, 
zoals onderwijs, welzijn, sport, cultuur, zorg

• Professioneel en doen wat nodig is: sollicitatie procedure voor vrijwilligers, 
opleidingen, alleen dat vastleggen wat nodig is



TEJO 
Nederland 
Nederland

ORGANISATIE TEJO  - DEURNE

Bestuur TEJO 
Deurne

(3-5 personen)

Coördinator
Gastvrouw/ 

Gastheer
Therapeuten

TEJO 
expertteams: 

(per team 5-7 
personen; 

afspiegeling 
betrokkenen)

Ambassadeurs: Jong & Oud

TEJO HUIS: 
Voor JEUGD: 

PUBERTIJD 10 – 20 
JAAR



Fotograaf: Maartje Punt

LOCATIE





OPENING

Fotograaf: Maartje Punt



SAMENWERKINGSPARTNERS, WE DOEN HET SAMEN

IN DIALOOG…. WELKE CONTACTEN REEDS GELEGD

• Gemeenten: Deurne & Helmond; overige gemeenten in regio

• TEJO Nederland

• Vergelijkbare organisaties: Roger That inspiratielab, @ease

• Onderwijs: Willibrord Gymnasium, IVODeurne, Jan van Brabant college, 
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en primair onderwijs de Peel 
en omstreken;

• Zorg en Welzijn: Zorg in Deurne, ORO, GGZ, Elkerliek ziekenhuis, GGD, 
Senzer, Grip op Schuld, Stichting Leergeld, LEV – wijkwerkers, Unik, 
huisartsen, organisaties preventie akkoord, zelfhulp netwerk Zuid-Oost
Brabant, Sterk Brabant, Kleine kernen, Diakonie, 





FINANCIEEL VERSLAG

INKOMSTEN & UITGAVEN

• Totale baten 102.475

• Totale lasten 66.538

• Exploitatie resultaat 35.937

• Zie uitgebreide informatie jaarrekening



INFORMATIE

TEL: 0493-242102
06-46128689 (COÖRDINATOR LÈNEMIE VAN DINTER)

INFO@TEJO-DEURNE.NL

WWW.TEJO-DEURNE.NL

TEJO.DEURNE

TEJO.DEURNE

TEJO-DEURNE

http://www.tejo-deurne.nl/


HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

NAMENS TEJO DEURNE: BESTUUR & COÖRDINATOR

INGRID DE VRIES – MARTENS, JOLANDE VAN MEER, GUUS KUIJPERS, LÈNEMIE VAN DINTER


