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1. Inleiding 

In dit halfjaarrapport wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten van De 

Kindertelefoon in de eerste helft van 2017. In het uiteindelijke jaarverslag over 2017 zal dieper 

op alle thema’s worden ingegaan. 

Het eerste half jaar van 2017 stond voor een groot deel in het teken van het veilig stellen van de 

financiering van De Kindertelefoon vanaf januari 2018. Hier is veel tijd en energie naar toe 

gegaan. Als gevolg van deze onzekerheid kon er geen vervolg worden gegeven aan de inzet 

van nieuwe medewerkers, waardoor een aantal projecten vertraging heeft opgelopen.  

 

2. Taken en doelen in 2017 

 

2.1 Luisteren naar kinderen 

De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak: 

• De Kindertelefoon biedt een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar 

die daar behoefte aan hebben. 

 

Met deze taak geeft De Kindertelefoon in Nederland concreet invulling aan artikel 12 en 13 van 

het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen kunnen contact zoeken 

met De Kindertelefoon via telefoon en chat of op het forum op de website. 

De dienstverlening van De Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis voor kinderen en jongeren. 

 

Doel 2017 

 

In 2017 werken we aan verdere afstemming van de bestaande communicatiekanalen, 

doelgroepen en inhoudelijke thema’s. Wij luisteren actief naar wat kinderen nodig hebben en 

passen daar de diversiteit van het aanbod op aan. Dit kan zowel thematisch (op de geëigende 

kanalen) als in andere tijdsvensters - en ook specialistisch. Belangrijke input hiervoor is de 

dataverzameling op het gebied van inhoud en capaciteit (zie punt 2.7). 
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Resultaat 1e helft 2017 

 

• De Kindertelefoon kan sinds 10 mei 2017 meer oproepen van kinderen en jongeren 

aannemen met een kwalitatief verbeterde dienstverlening. Op deze datum is het nieuwe 

afhandelsysteem ‘Linkid’ geïmplementeerd. Het nieuwe systeem draagt bij aan een 

effectievere en efficiëntere afhandeling van contacten. Daarnaast levert Linkid een 

betere datahuishouding op (zie ook 2.7).  

• In juni 2017 heeft onderzoeksbureau YoungWorks in opdracht van De Kindertelefoon 

een kwalitatief doelgroeponderzoek uitgevoerd. Doel was om naar de eigen organisatie 

te kijken met de ogen van de doelgroep. Wat zijn de actuele percepties en behoeften 

van kinderen en jongeren? Het onderzoek heeft heldere inzichten en concrete 

aanknopingspunten opgeleverd die richting geven aan de strategie en communicatie 

van De Kindertelefoon. 
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2.2 Empowerment en jongerenparticipatie 

• De Kindertelefoon hanteert bij de invulling van haar taak een professionele aanpak die 

uitgaat van empowerment van kinderen. 

De Kindertelefoon neemt kinderen en jongeren serieus, ziet hen als zelfstandige individuen die 

in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren en 

zet de eigen kracht van het kind in de dienstverlening centraal. 

Doel 2017 

De aandacht voor jongerenparticipatie wordt geïntensiveerd met een meer structurele 

vertegenwoordiging van groepen kinderen en jongeren. We onderzoeken de vraag naar peer-

to-peer-hulp (chat en forum) nader, vanuit de vraag hoe ervaringsdeskundigheid van jongeren 

beter is in te zetten in onze dienstverlening.  

 

Resultaat 1e helft 2017 

 

• De ontwikkeling van een poster en folder tbv de werving van peers (jonge vrijwilligers.) 

• Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop jongeren elkaar helpen op het forum. 

Wat voor interventies doen zij: tips, eigen ervaringen vertellen, enz. De resultaten 

worden meegenomen in de doorontwikkeling van het forum. 

 

2.3 Signaleren en verwijzen 

• De Kindertelefoon signaleert en verwijst door naar hulpverleningsinstanties, als het kind 

daar nadrukkelijk om vraagt. 

De Kindertelefoon luistert, maar is geen hulpverleningsinstantie. De Kindertelefoon kan wel 

actief doorverwijzen naar (lokale) hulpverlening, maar doet dat alleen als een kind daar zelf 

nadrukkelijk mee instemt (‘Actief Verwijzen’). Hierbij wordt nauw samengewerkt met partner-

dienstverleners, zoals Veilig Thuis en het Advies- en Klachtenbureau jeugdzorg (AKJ). 

Doel 2017 

De procedures voor Actief Verwijzen worden verder geoptimaliseerd. Hierbij is ook aandacht 

voor uitwisseling van kennis en kunde tussen de betrokken instanties en De Kindertelefoon. 
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Resultaat 1e helft 2017 

 

• Zowel op landelijk als op regionaal niveau zijn contacten gelegd met Veilig Thuis om de 

samenwerking te verbeteren. Ook is de interne procedure van (actief) verwijzen onder 

de loep genomen. In de tweede helft van het jaar worden een aantal nieuwe procedures 

geïmplementeerd om het proces van verwijzen te verbeteren.  

 

 

2.4 Voorlichting en outreach 

Voorlichting 

• De Kindertelefoon geeft gevalideerde voorlichting aan de leeftijdsgroepen 8-12 jaar en 

13-18 jaar over thema’s die hen bezighouden. 

Op de website van De Kindertelefoon is heel veel informatie te vinden over onderwerpen die 

kinderen en jongeren bezighouden en waarover De Kindertelefoon vaak vragen krijgt: relaties, 

pesten, thuis & familie, mishandeling, seksualiteit. De informatie wordt aangeboden op het 

niveau van de doelgroepen 8-12 en 13-18 jaar. In de Vragenkast (8-12 jaar) en in de Ask & Find 

(13-18 jaar) vinden kinderen en jongeren gerichte informatie. Via de geavanceerde 

zoekmachine kan leeftijd-adequate informatie binnen en buiten onze website worden gevonden. 
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De gevalideerde informatie op de informatiepagina’s van www.kindertelefoon.nl is tot stand 

gekomen in samenwerking met Stichting Opvoeden. 

Outreach 

De Kindertelefoon is bij de meeste kinderen en jongeren wel bekend, maar soms weten ze niet 

precies wat De Kindertelefoon voor hen kan betekenen of met welke vragen of problemen ze 

kunnen bellen of chatten. Door middel van outreachend werken, worden zij door medewerkers 

of vrijwilligers van De Kindertelefoon actief in hun eigen omgeving (o.a. op school) bereikt en 

krijgen ze een goed beeld van de functie van De Kindertelefoon. 

• De Kindertelefoon verzorgt op locatie gastlessen en andere activiteiten waarmee 

kinderen en jongeren in hun eigen omgeving worden bereikt. 

Doel 2017 

De outreach (gastlessen en andere varianten, waaronder ook aanbod dat specifiek gericht is op 

vluchtelingenkinderen) wordt niet alleen op aanvraag door scholen en andere geïnteresseerden 

uitgevoerd, maar ook op basis van actieve acquisitie. Hiervoor worden zowel interne als externe 

data gebruikt. We onderzoeken en verbeteren op deze manier de bereikbaarheid en 

bekendheid van De Kindertelefoon bij onze primaire doelgroep.  

 

Resultaat 1e helft 2017 

 

• De nieuwe gastles is geïmplementeerd in alle teams. Hiervoor is een extern 

ontwikkelde les intern doorontwikkeld en verbeterd. Alle teams zijn begeleid bij de 

implementatie van deze gastles. Vanaf september wordt alleen deze gezamenlijke 

gastles gegeven op scholen. 

 

Eigen Wijs 

Een bijzondere outreach-activiteit betreft het project Eigen Wijs, gericht op kinderen van 4-18 

jaar die woonachtig zijn in centrale opvang-locaties. Eigen Wijs is het vervolg op het project Tell 

Me More, waarin onder meer een website (www.tell-me.nl) actief is. Het project is een 

samenwerking van De Kindertelefoon met VluchtelingenWerk Nederland en verzorgt 

voorlichting van en interactie met asielzoekerskinderen over de asielprocedure, kinderrechten 

en het verblijf in een asielzoekerscentrum of gezinslocatie. Asielzoekerskinderen (met of zonder 

verblijfstitel) in Nederland maken deel uit van de doelgroep van De Kindertelefoon. Het project 

Eigen Wijs heeft een looptijd tot eind 2017 en wordt gefinancierd door het Europees 

Vluchtelingenfonds (AMIF). 

http://www.kindertelefoon.nl/
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Doel 2017 

We breiden onze specifieke aandacht voor vluchtelingenkinderen verder uit, onder meer in het 

project Eigen Wijs, maar ook naar nader te specificeren andere groepen kinderen. Dit doen we 

door eigen programma’s of deelname/aanwezigheid in programma’s van partners. 

 

Resultaat 1e helft 2017 

• Het projectplan ‘Jonge vluchtelingen’ is vastgesteld en er is een projectgroep ingericht. 

Ook is er een eerste pilotworkshop gedaan: er is een ontmoetingsworkshop ontwikkeld 

waarin peervrijwilligers jonge vluchtelingen bezoeken om met hen te praten over De 

Kindertelefoon en thema’s als vriendschap en de Nederlandse cultuur. Deze workshop 

is een keer gegeven en geëvalueerd. Er is met experts gesproken om te bepalen of we 

een nieuw digitaal kanaal gaan ontwikkelen. Op basis van die gesprekken is besloten 

van niet. In de tweede helft van het jaar gaan we met de doelgroep in gesprek om te 

kijken hoe we de huidige digitale kanalen geschikter kunnen maken. 

• De website www.tell-me.nl is geïntegreerd in de website van De Kindertelefoon en er is 

gestart met de vernieuwing van de site. 

 

 

2.5 Advocacy-functie en zichtbaarheid 

• De Kindertelefoon is ervaringsdeskundige in het voeren van gesprekken met kinderen 

en vanuit die luisterende rol steeds vaker ook een vraagbaak voor andere partijen die 

met kinderen en jongeren willen communiceren. De Kindertelefoon laat de stem van 

kinderen horen. 

Door de intensieve en inhoudelijke contacten met kinderen en jongeren, weet De Kindertelefoon 

wat hen bezighoudt en beweegt. De Kindertelefoon treedt dan ook gevraagd en ongevraagd 

steeds vaker op als spreekbuis voor kinderen, onder meer in maatschappelijke discussies. De 

inzet is er steeds op gericht om waar nodig de stem van het kind te laten horen. Hierbij wordt 

extra aandacht besteed aan de thema’s die het vaakst aan bod komen in contacten met De 

Kindertelefoon: pesten, seksualiteit, mishandeling en echtscheiding. 

Doel 2017 

De Kindertelefoon werkt middels publicaties, campagnes en andere activiteiten voortdurend aan 

het zichtbaar en hoorbaar zijn in de maatschappij en in het maatschappelijk debat. De 

signaleringstaak van De Kindertelefoon, de functie van ‘barometer van wat er leeft onder 
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kinderen’ wordt verder ontwikkeld en zichtbaar gemaakt. Ook de lobby naar diverse 

stakeholders (onder andere voor het werven van sponsoren) wordt geïntensiveerd. 

Resultaat 1e helft 2017 

• In mei is het jaarmagazine over 2016, genaamd ‘LUISTEREN’ verspreid onder alle 

relaties 

• Er is een persbericht opgesteld naar aanleiding van het uitkomen van het jaarmagazine  

• Er is gestart met de geleidelijke ingebruikname van het nummer 116111  

• Voor het lopende kalenderjaar is een communicatieplan en -kalender opgesteld 

• Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de politie in het kader van incidentele 

samenwerking 

• Tijdens de peer-exchange van het CHI stond het verbeteren van de registratie centraal. 

Naar aanleiding daarvan hebben een visie op registreren ontwikkeld en vastgesteld. 

Ook zijn de definities van de registratiecategorieën herzien. 

• Diverse publicaties in dagbladen: Groot artikel in NRC: ‘Na een belletje voelt een kind 

zich beter’ en  diverse interviews met vrijwilligers in lokale dagbladen (Rotterdam en 

Almelo)  

 
 
 

2.6 Kwaliteit en professionaliteit 

De Kindertelefoon zal net als in voorgaande jaren naast bovengenoemde doelstellingen 

onverkort doorgaan met het laagdrempelig beschikbaar zijn voor kinderen en jongeren. De 

organisatie wordt daartoe intern optimaal uitgerust en gefaciliteerd, vanuit de kerngedachte dat 

de organisatie dienstbaar is aan de primaire dienstverlenende taak van De Kindertelefoon. Dit 

gebeurt onder meer via participatie van de medewerkers uit alle geledingen. Ook is er volop 

aandacht voor kwaliteit van de dienstverlening, onder meer door optimalisatie van de 

werkprocessen te bewerkstelligen, te focussen op inhoud en impact van de dienstverlening en 

door eigen data te benutten. 

Doel 2017 

De ingeslagen weg voor kwaliteitsverbetering wordt breder gemaakt en in verbinding gebracht 

met de uitkomsten van impactonderzoek en jongerenparticipatie. De kwaliteitsverbetering richt 

zich ook op verdere professionele ondersteuning van de vrijwilligers, het betrekken van de 

vrijwilligers in de inhoudelijke processen, alsmede de optimalisatie van de operationele 

bedrijfsprocessen en (technische) condities van het contact. Ook het verbeteren van het 

betekenisvol registeren valt onder dit aandachtsgebied.  
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Resultaat 1e helft 2017 

 

• Implementatie LinKid Study: nieuw e-learning omgeving ingericht voor de start van 

LinKid. De e-learning omgeving is uitgebouwd tot het reguliere e-learning omgeving van 

De Kindertelefoon. 

• Implementatie kennisbank: er is een gezamenlijke kennisbank in het Linkid systeem die 

vrijwilligers kunnen raadplegen. Op deze manier gebruiken alle vrijwilligers dezelfde 

bronnen om kinderen relevante informatie te geven. 

• Implementatie LinKid Hangout: nieuwe communicatieomgeving voor vrijwilligers (en 

beroepskrachten). 

• Er heeft een eerste voorbereidende sessie plaatsgevonden om een werkgroep van 

vrijwilligers aan de slag te laten gaan met het thema ‘De vrijwilliger van de toekomst bij 

De Kindertelefoon’. 

• Er zijn meerdere trainingen ontwikkeld, onder andere over de omgang met gedrag en 

seksualiteit en praten met vluchtelingen.  

• Competentiemanagement ontwikkeld: evaluatie, training en gewerkt aan aansluiting 

inwerktraject vrijwilliger & competentiemanagement (oplevering in 3e kwartaal). 

• Opleidingsbeleid ontwikkeld, gericht op het ontwikkelen van een lerende cultuur. 

• Stagebeleid ontwikkeld: De Kindertelefoon ziet het als haar maatschappelijke taak om 

beginnende professionals binnen het sociaal domein werkervaring op te laten doen. 

• Er is een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en een concept plan van 

aanpak opgesteld. 

• Er wordt middels een afstudeerstage gewerkt aan een wervingsstrategie gericht op een 

meer divers vrijwilligersbestand. 

• In mei is een landelijke dag georganiseerd voor alle betaalde krachten en alle 

vrijwilligers van De Kindertelefoon.  

 

 

 

2.7 Data-analyse 
 

De Kindertelefoon registreert, evalueert en analyseert de contacten met kinderen en jongeren. 

Dit gebeurt met aandacht voor de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de inhoud van de 

contacten. De data die op deze wijze worden verkregen, geven waardevolle informatie over de 

inhoud van onze dienstverlening en over de vraag hoe het aanbod van De Kindertelefoon 

verder kan worden afgestemd op de vragen van de doelgroep. De verzamelde data geven 

daarnaast inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren.   
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Doel 2017 

De processen voor diepere data-analyse, storytelling en het verbinden van eigen data met 

onderzoeken en informatie uit jeugdbescherming, demografie etc, worden centraal en krachtig 

opgepakt. Hierbij zal worden samengewerkt met inhoudelijk relevante partners, nationaal en 

internationaal.   

 

Resultaat 1e helft 2017 

 

• Uitgebreidere en inzichtgevende data-informatie beschikbaar vanuit nieuw systeem 

Linkid. Data is toegankelijker en gemakkelijker te koppelen aan elkaar.  

• Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd door studenten van hogescholen en 

universiteit: Onderzoek naar Gender, op het forum, diversiteit vrijwilligers. Resultaten 

zijn in de 2e helft van 2017 beschikbaar 

 


