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L E U V E N  

Het TEJO-aanbod in kernwoorden 
 

Voor jongeren van 10 tot 20 jaar 

Gratis  

Therapeutische begeleiding 

De therapeut gaat samen met de jongere op zoek naar sterktes en hulpbronnen, zodat die weer op eigen kracht 

verder kan. De benadering is oplossingsgericht en krachtgericht.  

Het aanbod omvat geen psychotherapie, diagnostiek of crisisbegeleiding. Bij complexe zorgvragen kan tijdelijk 

ondersteuning geboden worden en wordt gewerkt naar verwijzing.  

Aandachtspunt:  

- een verwijzing naar TEJO van een jongere waarvoor het TEJO-aanbod met zekerheid niet zal volstaan, is niet 

aangewezen, tenzij reeds vervolghulp is voorzien.  

- gezien de TEJO-setting wordt de context slechts in beperkte mate betrokken 

Vertrouwelijk 

De jongere beslist samen met de therapeut of iemand anders betrokken wordt om naar een oplossing te zoeken.  

Kortdurend 

De jongere kan tot tien keer terugkomen. De meeste begeleidingen duren korter. Indien nodig kan de begeleiding ook 

de 10 sessies overschrijden.  

Onmiddellijk 

De jongere kan gewoon binnenlopen in het TEJO-huis tijdens de openingsuren. Hij/zij kan ook een afspraak maken via 

telefoon of mail. Ook online gesprekken zijn mogelijk. Vervolggesprekken gebeuren op afspraak. 

Anoniem 

Je moet je familienaam of je adres niet geven.  

Vraaggericht 

De jongere stelt zelf de vraag tot begeleiding. De hulpvraag wordt in een eerste gesprek verder geëxploreerd en 

geconcretiseerd. 

Aandachtspunt:  

- als de jongere zich niet herkent in de vraag tot begeleiding van een ouder of verwijzer, is begeleiding meestal 

niet werkbaar 

- om de drempel te verlagen kan een steunfiguur de jongere begeleiden bij een eerste gesprek 

- de jongere zal altijd alleen gezien worden alvorens een begeleiding te starten  

Laagdrempelig 

Elke vraag wordt onthaald. Er wordt samen bekeken wat binnen de TEJO-setting mogelijk is.  

 

De TEJO-praktijk 
In april-mei 2021 deden we een verkennend onderzoek naar sommige aspecten van onze praktijk. Het peilt naar 

evaluatie van kwaliteit en effectiviteit van de begeleiding door de therapeuten, de zwaarte van de zorgvragen die ons 

bereiken en – hieraan gerelateerd – de verwijspraktijk naar TEJO.  

Hierna vindt u het jaaroverzicht van onze dienstverlening in 2020. 

 



 
 

 


