ALTIJD IEMAND
OM MEE TE PRATEN
Al meer dan 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en

jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met meer dan 650
vrijwilligers bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor
voor elke vraag en helpen we kinderen verder. Van verliefdheid
tot verwaarlozing en alles ertussenin. De Kindertelefoon biedt

een veilige plek waar kinderen via een druk bezocht forum ook

elkaar kunnen helpen. Dankzij De Kindertelefoon heeft elk kind in
Nederland altijd iemand om mee te praten.

MET DE KINDERTELEFOON KUN JE OVER ALLES PRATEN.

Emotionele problemen
nemen op het forum en
in chatgesprekken een
belangrijke plaats in

ECHT CONTACT

Kinderen ervaren bij ons echt contact. Er wordt naar hen
geluisterd. Ze kunnen zichzelf zijn en over alles praten.
Gesprekken met ons zijn vertrouwelijk. We faciliteren een veilige
plek waar jongeren elkaar vragen kunnen stellen, ondersteunen
en advies kunnen geven. Onze vrijwilligers helpen kinderen
om gesprekken te voeren en hun zelfinzicht te vergroten.
Hiermee leren kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht.
Ook geven wij desgewenst informatie en begeleiden we hen
waar nodig naar specialistische kennis en hulp.

Leeftijdsverdeling
13-15 jaar

46,3%

10-12 jaar

32,7%

16-17 jaar

16,9%

8-9 jaar

4,1%

<USER ANONYMOUS>
DOOR HET FORUM BEN IK STERKER GEWORDEN…
DIE REACTIES DIE JE DAN KRIJGT LATEN JE ZO ERG
VOELEN DAT JE ER NIET ALLEEN VOOR STAAT.

VOOR & DOOR
JONGEREN
Geslacht
Meisje

56,3%

Jongen

40,9%

Groepje

2,3%

Transgender

0,4%

Androgyne

0,1%

Met het forum biedt De Kindertelefoon een veilige omgeving
waar jongeren ervaringen delen, elkaar helpen en advies geven.
Jaarlijks heeft het forum meer dan 1 miljoen unieke bezoekers
en dit aantal blijft stijgen. Jongeren gebruiken elkaar op het
forum als toetssteen. Met name over seksualiteit en emotionele
problemen wordt veel uitgewisseld. En wie een virtuele knuffel
nodig heeft, kan een ‘klavertje vier’ krijgen van medegebruikers.
Een icoontje dat symbool staat voor liefde, vertrouwen, geluk en
hoop. Chatten met jonge vrijwilligers (16-18 jaar) kan elke dag
tussen 18 en 20 uur.

WAAROVER
PRATEN KINDEREN?

Kinderen kunnen met De Kindertelefoon over álles praten en dat gebeurt
gelukkig ook. Driekwart van de gesprekken in 2019 verliep telefonisch;
een kwart via de chat. Gesprekken via de chat duren doorgaans langer,
waardoor de verhouding in tijdsduur precies omgekeerd is.
Op het forum weten dagelijks duizenden kinderen elkaar te vinden.

Forum

Seksualiteit

Op alle kanalen
scoort het onderwerp
seksualiteit hoog

Telefonie

Pesten/ Digitaal pesten
Seksualiteit
Geweld

21,6%
13%
11,6%
10,8%

Thuis & familie

9,8%

Overige

33,1%

Relaties & liefde

17,7%

Relaties & liefde

16,6%

Lichaam & gezondheid
Thuis & familie
Overig

9,3%
7,1%
11,4%

AANTAL GESPREKKEN

Relaties & liefde

Chat

37,9%

Emotionele problemen

Bellen (76%)

Chatten (24%)

VERDELING TOTALE GESPREKSTIJD
Bellen (28%)

Chatten (72%)

1.500
GESPREKKEN
PER DAG
17%

Seksualiteit

16,6%

Emotionele problemen

15,7%

Thuis & familie

12,7%

Geweld

10,7%

Overige

27,3%

We voeren gemiddeld ruim 1.500 gesprekken per dag via de
telefoon en chat. De gesprekken gaan over van alles. Op de
chat worden vaker relatief zwaardere gesprekken gevoerd.
Soms gaan gesprekken over ogenschijnlijk niks. Dan blijft een
kind zwijgen, gaat stoer schelden of komt met een verzonnen
verhaal of grap. We nemen elk kind serieus en onderzoeken een
eventuele vraag achter het gedrag. Waar nodig begrenzen
we het gedrag. Dit doen we vanuit verbinding en respect, zodat
kinderen zich welkom voelen bij ons. Hun hele kindertijd lang.

WIJ GEVEN
KINDEREN EEN
STEM

De Kindertelefoon is dé plek in
Nederland waar kinderen gratis en
vertrouwelijk kunnen praten over
onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen
omgeving. Wij vervullen hiermee een
wettelijke taak en daarom wordt De
Kindertelefoon door het ministerie
van VWS gefinancierd. Wij weten wat
kinderen bezighoudt en zijn experts
in het praten met kinderen. Daarin
stellen wij ons altijd gelijkwaardig
op. We zetten onze kennis en deskundigheid graag in bij maatschappelijke discussies. Daarmee geven
we invulling aan artikel 12 en 13 van
het Kinderrechtenverdrag. Periodiek
verricht De Kindertelefoon onderzoek
naar thema’s die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken
we inhoud van geanonimiseerde
chatgesprekken en forumberichten.
Met deze onderzoeken en bijbehorende publicaties geven wij invulling
aan onze maatschappelijke taak om
kinderen een stem te geven.

Koningin Máxima in gesprek met vrijwilliger tijdens ons 40-jarig bestaan

ONZE VRIJWILLIGERS:
ONS GOUD

Wij zouden nergens zijn zonder
onze ruim 650 vrijwilligers.
Zij zijn goud waard! Dankzij
hen zijn we 365 dagen per jaar bereikbaar van 11 tot 21 uur.
Jaarlijks leiden we gemiddeld meer dan 300 vrijwilligers op. Een
uitgebreide training in gesprekstechnieken in combinatie met
persoonlijke begeleiding bij de start maakt van onze vrijwilligers
goede luisteraars. Daarna krijgen ze volop mogelijkheden om zich
verder te ontwikkelen. We bieden in een online studieomgeving
e-learnings aan in onderwerpen als sexting, pesten of praten
met jonge vluchtelingen. Ook worden er regelmatig workshops en
vaardigheidstrainingen gegeven. Vrijwilligers geven aan dat de
geleerde gesprekstechnieken en de ervaring in het praten met
kinderen heel waardevol zijn voor hun verdere (werkende) leven.
Zo levert De Kindertelefoon ook met het opleiden en begeleiden
van vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

De Kindertelefoon werkt volledig
vraaggestuurd. Het is voor ons heel
belangrijk om te weten wat er speelt onder
jongeren, zodat wij in ons aanbod en taalgebruik goed aan blijven sluiten. Daarom
werken we met een jongerenraad: onze
ogen en oren in de maatschappij. Ze praten
mee over ontwikkelingen, het verbeteren
van onze dienstverlening of de manier
waarop we social media inzetten. Ook
kunnen we een beroep doen op ons online
jongerenpanel met meer dan honderdvijftig
jongeren, waardoor we uitkomsten en ideeën nog breder kunnen toetsen.
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