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PRAKTIJK

TEJO

en jongeren dat wanneer je schade toebrengt aan iets of iemand, 
deze hersteld moet worden met een handeling. Die heelt door 
het slachtoffer te erkennen en door de dader de kans te geven om 
weer bij de groep te horen. 

Doet de dader niet mee, dan gaat de herstelhandeling toch door, 
want nog belangrijker is de boodschap die we daarmee aan alle 
andere jongeren geven, wiens ogen op de autoriteitsfiguren 
gericht zijn. Door herstelhandelingen uit te voeren, versterken 
opvoeders hun autoriteit bij de andere jongeren en wordt het 
moeilijker om negatief gedrag te stellen. Het gaat opnieuw om 
het versterken van de positieve stemmen in het hoofd van de 
jongeren.

Stel: in een leefgroep haalt een jongere verbaal zwaar uit naar 
een opvoeder, tijdens de gezamenlijke lunch in de eetzaal. De 
begeleider zegt rustig tegen de jongere dat het gedrag niet kan, 
dat hij dit incident samen met zijn collega’s zal bespreken en dat 
hij het er later met hem over zal hebben. Door deze actie plaatst 
hij een 'bookmark': hij maakt duidelijk dat iets niet door de 
beugel kan en dat hij erop terugkomt.

Een collega kan nadien samen met die jongere het voorval 
bespreken en voorstellen om het goed te maken met de 
opvoeder. Wil de adolescent meewerken, dan kan hij een 
plan van aanpak formuleren. Blijft medewerking uit, dan kan 
aan de groep gevraagd worden wie mee wil nadenken over een 
herstelhandeling. Die hoeft niet ingewikkeld te zijn: een kaartje 
met 'sorry' erop, het lievelingseten koken van de opvoeder …”

Binnen Nieuwe Autoriteit mogen we dus fouten maken, de 
kinderen en jongeren enerzijds maar ook wij als autoriteits-
figuren anderzijds, omdat deze hersteld kunnen worden. En 
herstellen wat je verkeerd deed leidt naar een warmere relatie 
met elkaar en laat dit net het doel zijn van deze krachtige nieuwe 
filosofie.

 “Herstellen wat je verkeerd deed leidt 
naar een warmere relatie met elkaar”

Greet Lust en Tom Dejonghe

Toveren met jongeren in woelige tijden of hoe therapeuten 
vrijwillig jongeren helpen hun koers te varen.

OVER TEJO
Sinds 2000 is er een enorme toename van jongeren die in de 
Jeugdhulp terechtkomen, meer dan 28.000 hulpvragen in 
Vlaanderen (2014) en de vraag blijft stijgen. Dat is het gevolg 
van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en snelle 
veranderingen in de samenleving. 
TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulp-
verlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, 
nmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt 
door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie 
heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen 
opnieuw in hun krachten te brengen. Op die manier komt 
TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat 
de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in 
een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een 
‘pedagogische’ plek waar er naar hen geluisterd wordt en kort 
oplossingsgericht wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van 
de positieve psychologie. TEJO draagt met deze aanvullende 
hulpverlening bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die 
er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. 
De organisatie is simpel, soepel en samenwerkend met een 
beperkte administratie. TEJO wil met zijn groeiend netwerk 
van geëngageerde TEJO-huizen (Antwerpen, Ronse, Gent, 
Mechelen, Turnhout, Lier, Kortrijk, Brasschaat-Schoten) 
aantonen dat onmiddellijke, gespecialiseerde, kortdurende 
therapeutische aanpak in de eerste lijn werkt en nodig is in 
Vlaanderen en gans België.  We willen onze dienstverlening 
ter beschikking stellen van alle jongeren in Vlaanderen omdat 
elke jongere recht heeft op goede hulpverlening. TEJO werkt 
als een labo en zoekt naar krachtige innovatieve hulpverlening 
voor jongeren op basis van gezamenlijke ervaringen. Boven-
dien wil TEJO uitgroeien tot een sociale beweging die een appèl 
doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving (ouders, 
leerkrachten, familie, enz.) om mee de verantwoordelijkheid 
te dragen naar meer positieve aandacht voor jongeren en 
versterking van hun persoonlijk welzijn. Zo krijgen  ze de 
nodige groeikansen om mooi volwassen te worden.                                              

TEJO ontvangt kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, 65 % 
daarvan zijn meisjes, 35 % zijn jongens. Per leeftijdscategorie 
merken we dat 65 % zich bevindt tussen 13 en 17 jaar, 20  % is 
ouder dan 18 en 15 % is jonger dan 13. We ontmoeten jongeren 
van diverse origine, 20 % daarvan is buiten België geboren.
Jongeren komen op verschillende manieren bij TEJO terecht. Ze 
kunnen telefonisch of via mail een afspraak maken. Dat gebeurt 
door de jongere zelf of (in het merendeel van de gevallen) door 
een doorverwijzer zoals het CLB, een leerkracht, de ouders, het 
JAC, de huisarts enz. De jongere krijgt dan een vaste therapeut 
toegewezen. Belangrijk hierbij is dat de jongeren, ook al worden 
ze doorverwezen, toch op vrijwillige basis naar TEJO komen. 
Indien ze eerder gedwongen worden, komen ze dikwijls niet 
opdagen en dat is jammer. 
Jongeren kunnen tijdens de openingsuren ook spontaan bij TEJO 
binnenstappen. Indien er een therapeut beschikbaar is, houden 

Geboeid door deze baanbrekende opvoedingsfilosofie?
Wilt u de aanpak van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet 
zelf toepassen, als opvoeder, leerkracht of ouder? Balans 
organiseert een vierdaagse basisopleiding in het voorjaar 
2017.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Greet Lust 
voor individuele coaching vanuit Nieuwe Autoriteit. 
Bijzonder is dat hiervoor de medewerking van het kind 
of de jongere niet nodig is. De opvoedingsfilosofie 
richt zich immers niet rechtstreeks tot hem, maar wel 
tot de ouders, leerkrachten of opvoeders. Vanuit Nieuwe 
Autoriteit leert u hoe u de hechting met een kind of 
jongere herstelt met uw eigen, geweldloos gedrag. Be the 
change you wanna see!
Meer weten?
Bezoek dan zeker www.stapwijzer.be. Of neem contact op 
met Greet Lust, op 0486 62 66 76 of info@stapwijzer.be.
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De ouders hoeven het niet te weten en dat 
is innovatief aan deze hulpverlening en een 
belangrijk verschil met de reguliere sector.

ze onmiddellijk een eerste therapeutisch gesprek. Het gebeurt 
natuurlijk ook dat er geen therapeut vrij is, maar dan wordt er 
tussen twee sessies door even tijd gemaakt om naar de jongere 
zijn verhaal te luisteren. Dat is meestal al een hele verademing.  
Als de jongeren het wensen, wordt er een tweede afspraak 
gemaakt en daarna nog zoveel als nodig. In principe begrenzen 
we op tien sessies, maar dat is een gemiddelde. Sommige 
jongeren komen slechts  vijf sessies en anderen hebben er meer 
nodig, afhankelijk van de problematiek. 
Jongeren brengen ook jongeren naar TEJO en helpen zo elkaar. 
Op die manier worden ze echte ambassadeurs. De vriend(in) 
kan de sessie bijwonen, in de wachtruimte wachten of gewoon 
een ommetje maken in de stad. Het gebeurt zoals de jongere het 
verkiest. 
Jongeren bij TEJO hebben geen toestemming nodig van hun 
ouders, ze komen gratis en anoniem. De ouders hoeven het 
niet te weten en dat is innovatief aan deze hulpverlening en 
een belangrijk verschil met de reguliere sector.  Soms ligt 
de problematiek net bij de ouders, denken we maar aan vecht-
scheidingen en  nieuw samengestelde gezinnen, en dan is dit 
voor de jongere een belangrijk gegeven. 

TEJO-AANPAK
Hoofddoelstelling van de individuele therapie is jongeren terug 
in hun kracht te plaatsen zodat ze  opnieuw in beweging komen 
en hun problemen en zorgen begrijpen om dan een veranderende 
gedragshouding aan te nemen. TEJO maakt hen weerbaar en 
zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. Deze kort oplossings-
gerichte therapie richt zich op de kwaliteiten en de positieve 
krachten van de jongeren in plaats van te focussen op de 
probleemsituatie. TEJO vertrekt niet vanuit een label, maar  
tracht jongeren beter te leren omgaan met hun gevoelens en 
leert hen realistisch te denken over hun eigen mogelijkheden. 
Het is een emancipatorische benadering waarbij de jongere als 
een ‘deskundige’ wordt beschouwd en de oplossing van zijn 
probleem 'nog' niet kent. De therapeut begeleidt het 
veranderingsproces, vertrekkende vanuit het niet-weten en richt 
zich tot de expert-houding van de jongere die het best weet wat 
hij wil realiseren. Deze oplossingsgerichte gesprekken leiden 
tot een duurzame verandering bij jongeren, een verandering die 
hen zo snel mogelijk terug bij hun eigen veerkracht brengt en 
de kans biedt om hun eigen traject opnieuw op te nemen. Na 
het gesprek heeft de jongere meer hoop, meer vertrouwen in het 
eigen kunnen en meer zicht op de mogelijkheden in plaats van 
de moeilijkheden. 

Binnen het labogebeuren van TEJO-Antwerpen worden ook 
themagroepen georganiseerd voor jongeren van vijftien tot 
twintig jaar. Het thema is: jezelf en de ander. Deze groepen 
worden begeleid door een groepje jonge psychologen onder 
supervisie van een ervaringsdeskundige. Het doel hiervan is 
jongeren, wanneer ze gestabiliseerd zijn, nog een laatste 
extra laagje mee te geven zodat ze terug vanuit hun eigen 
kracht verder kunnen. Ze leren zich terug te verbinden met 
anderen, ontdekken hier dat andere jongeren het ook moeilijk 
hebben en ze leren van elkaar op  een creatieve manier. De 
jongeren die deelnemen aan deze sessies hebben al enkele 
individuele sessies achter de rug, maar ‘blijven wat hangen’, 
ze zijn eerder individueel gericht en voelen zich nog angstig 
en onzeker. 

De meest gestelde problemen waarmee jongeren (zowel jongens 
als meisjes) geconfronteerd worden zijn van relationele aard, 
daarnaast kampen ze ook met depressieve klachten, moeilijk 
gedrag op school, een negatief zelfbeeld, verwerking van een 

trauma, angstklachten, agressiebeheersing, verwerking van de 
echtscheiding enz.  
Omwille van de wisselwerking die er bestaat tussen de 
betrokken partijen contacteert TEJO, indien nodig, de directe 
omgeving van het kind (ouders, familie, school) gedurende de 
begeleiding en is er sprake van mediatietherapie. Dat gebeurt 

met toestemming van de jongeren en als ze er zelf klaar voor 
zijn. De therapeut nodigt de ouders uit op TEJO, soms samen 
met de jongere, soms apart, afhankelijke van de casus. 
Margot wil niet meer naar haar vader. Elk weekend dat ze 
weigert te gaan, moet ze naar het politiekantoor, om er een 
verklaring af te leggen. In februari moet ze hierover voor 
de jeugdrechter verschijnen en daar ziet ze geweldig tegenop. 
Zal de jeugdrechter wel echt naar haar luisteren? En hoe kan 
ze haar gevoelens het best verwoorden? Op advies van haar 
moeder is ze naar TEJO gestapt en hier had ze het gevoel dat 
er echt naar haar geluisterd werd. ‘Hier werd er pas contact 
opgenomen met zowel mijn vader als mijn moeder als ik er klaar 
voor was.’ (DS 26 januari 2016, Veerle Beel)
Wanneer de problematiek te zwaar is en niet kan verholpen 
worden binnen een tiental sessies zal TEJO (soms onder 
toezicht van een kinderpsychiater) de jongere doorverwijzen 
naar een meer gespecialiseerde instantie. Indien hij of zij daar 
niet onmiddellijk terecht kan, blijft TEJO de jongere begeleiden 
en wordt de wachtperiode overbrugd.

ONDERSTEUNING & OPLEIDING
De professionele therapeuten bij TEJO worden dagelijks 
ondersteund door een verbindingstherapeut (verantwoordelijke 
therapeut voor een dagdeel) bij wie ze terecht kunnen voor 
advies en ondersteuning. TEJO organiseert intervisie en super-
visie en specifieke opleidingen om beter gericht te zijn naar 
de wereld van de jongeren: Kort Oplossingsgerichte Therapie,  
Recht en Deontologie, Sociale Kaart met oefensessie, Creatieve 
Therapie, Narratieve Therapie, Zandspeltherapie enz.

Een ondersteuningsteam van externe deskundigen adviseert de 
groep jeugdtherapeuten op regelmatige basis (kinderpsychiater, 
advocate, interculturele bemiddelaar).
De Werkgroep Therapeutische procesbegeleiding, met de 
verbindingstherapeuten en supervisoren, komt tweemaandelijks 
samen om de begeleiding voor de jongeren verder te 
optimaliseren.
De Werkgroep Toekomststrategie onderzoekt multidisciplinair 
de verderzetting van TEJO, de financiële organisatie en bereidt 
de  sociale beweging verder voor.

HISTORIEK TEJO
TEJO, Therapeuten voor Jongeren, werd in Antwerpen 
opgericht door Ingrid De Jonghe. Zij is stuwende kracht 
achter dit project. Zij werd tijdens haar werk als jeugdadvocate 
aan de Balie van Antwerpen geconfronteerd met het nijpend 
tekort aan laagdrempelige, professionele hulpverlening voor 
jongeren. Haar bevindingen werden bevestigd door een 
kleinschalig onderzoek opgezet in 2008 door de Artesis 
Plantijn Hogeschool voor de provincie Antwerpen bij hulp-
verleners in de Bijzondere Jeugdbijstand. Hieruit bleek dat 
het aanbod in de huidige hulpverlening ontoereikend is. Vaak 
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komen jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg terecht terwijl ze 
hier eigenlijk niet thuishoren. Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg bieden aan deze jongeren betaalbare psychologische 
hulpverlening maar ze worden overvraagd waardoor er lange 
wachtlijsten ontstaan. Tachtig procent van de ondervraagde 
instanties was ervan overtuigd dat er nood is aan een 
instantie die onmiddellijk beschikbare laagdrempelige 
therapeutische hulp aanbiedt zodat de problemen bij de jongeren 
niet escaleren (preventie) en die bijdraagt tot het verkleinen van 
de wachtlijsten in de bestaande voorzieningen. 

Het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap 
schrijft in die periode een wedstrijd uit waarbij men op zoek ging 
naar initiatieven die creatief werkten rond het thema: ‘Werken 
met vrijwilligers in de Bijzondere Jeugdbijstand: meerwaarde, 
dialoog en synergie met professionalisme’.
Het project dat toen nog ‘Netwerk Jeugdtherapeuten Antwerpen’ 
heette, werd genomineerd en voorgesteld in het Vlaams 
Parlement op 23 april 2009. In 2012 volgde een tweede 
nominatie voor de ‘Prijs Jeugdzorg’ met als thema 
‘Vermaatschappelijking van de Jeugdzorg’ die TEJO ook 
effectief gewonnen heeft. 

Mechelen opende zijn deuren op 24 februari 2015, TEJO 
Kempen-Turnhout op 19 november en TEJO-Lier  en TEJO-
Kortrijk zijn gestart nu in januari 2016. In het voorjaar 
volgen nog Brugge, Brasschaat en Schoten. Verder zijn er nog 
initiatieven in Hasselt, Genk, Oostende en Aalst. 
Om de samenwerking met de nieuwe TEJO-huizen in goede 
banen te leiden, werd er een TEJO-forum opgericht waarbij de 
verschillende TEJO-huizen dezelfde doelstellingen nastreven.  
Het TEJO-forum komt op regelmatige basis samen om ‘best 
practices’ uit te wisselen en op die manier te groeien als lerende 
organisatie.  
Elk TEJO-huis werkt met een Dagelijks Bestuur dat zorgt voor 
een vlotte, dagelijkse werking. Daarnaast is er een Raad van 
Bestuur en verschillende werkgroepen.  

EMMA. Nu ik hier toch ben 
TEJO is sinds kort opgetekend in een mooi beeldverhaal, dat de 
leefsituatie van jongeren anno 2016 tussen 14 en 17 jaar weer-
geeft, zowel op school als in hun vrije tijd. Het gaat over jon-
geren, hoe ze denken en voelen, over hun leefwereld in onze 
huidige samenleving, over het zoeken naar ondersteuning want 
praten helpt. Het beeldverhaal schetst hoe TEJO hen veerkrach-
tig maakt en preventief helpt, want TEJO gelooft in de sterke 
meerwaarde hiervan. Het is ook een verhaal over waarden en 
normen én over solidariteit want elke jongere heeft recht op een 
zorgeloze jeugd en moet weten dat er een plek bestaat waar hij 
of zij terecht kan met eender welke vraag. De strip wordt gratis 
verdeeld in alle scholen in Vlaanderen, samen met een online 
pedagogische leerlingenbundel afgestemd op de eindtermen van 
het derde, vierde en vijfde jaar ASO, TSO en BSO.   
Het scenario is van Marc Legendre (Amoras) en de tekeningen 
van Mila Van Goethem, een jonge veelbelovende tekenares.

Ingrid De Jonghe (°1955) 
is juriste, criminologe, orthopedagoge, 

psychologe en gedragstherapeute. 
Ze is 18 jaar werkzaam geweest als advocate. 
Tijdens een stage op het jeugdparket heeft ze 

de specialisatie van jeugdadvocaat geïntroduceerd. 
In 1985 heeft ze de Jeugdpermanentie opgericht, samen met 

gespecialiseerde jeugdadvocaten bij de balie van Antwerpen. 
Ze was verbonden aan de Artesis Plantijnhogeschool 
in Antwerpen waar ze jeugdrecht en ethiek doceerde 

en onderzoekswerk verrichtte. 
Ze is auteur van de boeken ‘Jeugd- en strafrecht’ en 

‘Hulpverlening en recht’. Ze heeft tien jaar gezeteld in de 
Bemiddelingscommissie voor Bijzondere Jeugdbijstand. 

Ze is initiatiefneemster, voorzitster en stuwende kracht van 
TEJO (Therapeuten voor jongeren), een vernieuwende 

therapeutische begeleiding van jongeren 
door professionele therapeuten op vrijwillige basis. 

Ze is auteur van het boek ‘Toveren met jongeren 
in woelige tijden’ en mede-auteur van de TEJO-strip 

‘Emma. Nu ik hier toch ben.’ 
Daarnaast heeft ze een privépraktijk voor volwassenen. 

Publicaties

- De Jonghe, I. Toveren met jongeren in woelige tijden. Hoe therapeuten 
 vrijwillig jongeren helpen hun koers te varen, 2013, Lannoo Campus, 
 Leuven.
- De Jonghe,I., Legendre, M., Van Goethem, M., Van Boxem, L.  EMMA. Nu
 ik hier toch ben, 2016, een TEJO-Uitgave, Antwerpen.
- De Standaard, dinsdag 26 januari 2015, Veerle Beel, Strip zet jongeren aan
 om hulp te zoeken 

De nood aan onmiddellijke psychologische 
begeleiding voor jongeren uitte zich ook in 
andere steden in Vlaanderen.

Op 4 september 2009 schreef Guy Tegenbos een artikel in De 
Standaard over de Bijzonder Jeugdzorg dat de nodige deining 
veroorzaakte. Zowel het journaal op één als op VTM besteedde 
er de nodige aandacht aan en er volgde een interview in de 
Zevende Dag. In de Morgen verscheen eveneens datzelfde 
weekend een artikel hierover. Als gevolg van deze media-
aandacht boden een aantal gelijkgestemden zich spontaan aan 
en ontstond er een werkgroep die het project Jeugdtherapeuten 
mee wilden uitwerken en opstarten.

De provincie Antwerpen stelde aan deze werkgroep haar lokalen 
ter beschikking om te vergaderen. Van september tot februari 
kwamen de vrijwilligers tweewekelijks samen om het TEJO-
project vorm te geven. Na een aantal gesprekken met zowel 
de Provincie als de Stad Antwerpen, hebben beide instanties 
subsidies ter beschikking gesteld om het project TEJO te helpen 
opstarten.

TEJO-ORGANISATIE in Vlaanderen
Op 20 november 2009 (jaarlijkse herdenking van de 
Internationale Kinderrechten) werd de vzw Jeugdtherapeuten 
Zonder Grenzen in Antwerpen opgericht. Op 13 maart 2010 
opende het eerste TEJO-huis zijn deuren in het centrum van 
Antwerpen met een 30-tal vrijwilligers bestaande uit 
professionele jeugdtherapeuten en onthaal- en administratieve 
medewerkers. Ondertussen telt TEJO Antwerpen ongeveer 100 
vrijwilligers. 
In 2012 werd er beslist om het project TEJO verder te zetten 
en werd het driejarig bestaan van de organisatie gevierd in 
het Provinciehuis van Antwerpen, samen met de verschijning 
van het boek ‘Toveren met jongeren in woelige tijden’ en de 
documentaire over TEJO gemaakt door Klara Van Es. 

De nood aan onmiddellijke psychologische begeleiding voor 
jongeren uitte zich ook in andere steden in Vlaanderen. Sinds 
het najaar 2014 is er een TEJO-huis in Ronse en Gent, TEJO 


