
Heb je zin om met jongeren aan de slag te gaan?  
Word vrijwillig therapeut bij TEJO!  

 
TEJO staat voor therapeuten voor Jongeren en biedt laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren 
tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. Deze dienstverlening gebeurt door professionele 
therapeuten op vrijwillige basis. 
 

Taakomschrijving 

Je werkt kortdurend met jongeren vanuit je eigen therapeutisch denkkader in een tiental sessies. De therapie 
heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten.  Indien nodig 
schakel je familie of andere hulpverlening in om de jongeren te ondersteunen. We nodigen je uit om mee  over de 
inhoudelijke TEJO-werking na te denken. We vragen om op jouw dagdeel aanwezig zijn op TEJO voor spontane 
intakes, ook al heb je zelf geen afspraken. 

We zoeken 

• iemand met voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; 
• iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp; 
• mensen met een warme basishouding; 
• iemand met therapeutische vaardigheden. 

Profiel   

• master in de klinische psychologie of pedagogie met therapeutische ervaring en/of;  
• master of bachelor in de menswetenschappen en gestart aan een postgraduaat psychotherapie 

waarvan 2 jaar afgerond en/of; 
• ander master – of bachelor diploma en gestart aan een postgraduaat psychotherapie waarvan 3 jaar 

afgerond en/of; 
• bachelor in de menswetenschappen + 2-jarig postgraduaat counseling en/of; 
• postgraduaat psychotherapie en/of; 
• gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken met jongeren. 

Persoonlijke competenties 

• zelfreflectie; 
• authenticiteit; 
• integriteit; 
• discretie; 
• betrokkenheid; 
• geëngageerd; 
• teamplayer. 

We vragen 

• Je engageert je minimaal 2u per week of om de 14 dagen gedurende minstens 1 jaar.  
• Je engageert je om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen. 
• We vragen om supervisie en intervisie te volgen en deel te nemen aan de verschillende opleidingen die 

aangeboden worden.  

Wij bieden 

• een professioneel en inspirerend team; 
• een warme en aangename werkplek; 
• de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren; 
• de mogelijkheid om je ambacht uit te oefenen met weinig of geen administratie; 
• gratis intervisie en supervisie; 
• gratis tal van inhoudelijke opleidingen.  

 

Stel jezelf kandidaat via www.tejo.be/word-vrijwilliger 

http://www.tejo.be/word-vrijwilliger

