
Luisteren is voor mij dat je kunt 
uitspreken waar je mee zit.
Bij de Kindertelefoon denk ik 
aan… een nummer dat je kunt bellen 
als je je verhaal kwijt moet.

‘Op de basisschool had ik niet echt 
goede vrienden en mijn ouders 
kregen relatieproblemen. Ik wilde een 
keer met De Kindertelefoon bellen. 
Helaas was mijn telefoon toen leeg.
Ik kan mijn verhaal goed kwijt bij mijn 
moeder en bij vriendinnen die hetzelf-
de meemaken. Het is belangrijk dat 

er iemand naar je luistert, zodat er 
niet een hele wereld in je hoofd blijft 
zitten. Dan verzin je scenario’s die 
helemaal niet realistisch zijn en maak 
je je onnodig druk. 
Mijn oudere zus en ik gingen ver-
schillend met de scheiding om. Zij 
was best boos en emotioneel, ik 
eigenlijk niet. Ik zag de scheiding 
aankomen en dacht: dit is een nieu-
we start, laten we het proberen. We 
begrepen elkaar niet echt en konden 
er niet goed samen over praten.
We zitten alle vier in gezinsthera-

pie, dat vind ik fijn. De therapeut is 
onpartijdig, luistert naar verschillende 
kanten van een verhaal en bekijkt 
het met een frisse blik. We komen 
daardoor tot betere oplossingen.
Mijn zus heeft last gehad van een 
eetprobleem. Toen het heel slecht 
met haar ging en ook mijn opa nog 
overleed, had ik heel veel behoefte 
aan een luisterend oor. Het voelde 
alsof er iets drukkends op mijn borst 
zat. Door er met mijn moeder over 
te praten, voelde ik me opgelucht. Ik 
kon weer ademhalen.’

fay, 14 jaar

LUISTEREN NAAR

Samen zijn 
we sterker!
De Kindertelefoon werkt samen met partner-organisaties 
en sponsoren. Samen zorgen we dat kinderen zo goed mo-
gelijk worden ondersteund. En waar nodig worden door-
verwezen naar passende hulpverlening of meer informatie. 
Onze sponsoren zorgen ervoor dat we ook technisch up & 
running blijven. 

Veilig Thuis
De Kindertelefoon ziet kinderen en jongeren als zelfstandige individuen 
die in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Als 
een kind dat niet alleen kan, helpt De Kindertelefoon om professionele 
hulp te zoeken. Bijvoorbeeld door aan te bieden om het kind in contact te 
brengen met Veilig Thuis. De Kindertelefoon ondersteunt een kind bij dit 
besluit. De wensen van het kind zelf zijn daarbij leidend. Het kind krijgt 
informatie over Veilig Thuis, zodat hij of zij weet wat de gevolgen zijn van 
het inschakelen van professionele hulp. Pas nadat een kind zelf uitdruk-
kelijk toestemming heeft gegeven (informed consent) en aangeeft dat hij 
of zij dus ook bereid is om uit de anonimiteit te treden, wordt telefonisch 
in een driegesprek het eerste contact met Veilig Thuis gelegd.
Deze hele procedure van begeleiden en overdragen noemen we bij De 
Kindertelefoon Actief Verwijzen. Actief Verwijzen kan worden aangebo-
den aan kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die problemen hebben 
door (huiselijk) geweld, verwaarlozing, incest of ernstige emotionele 
problematiek.

Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdzorg (AKJ)-vertrou-
wenspersonen in de jeugd-
hulp
Als een kind of jongere een vraag of 
klacht heeft over Jeugdhulp, kan hij 
terecht bij het AKJ. Kinderen die bij 
De Kindertelefoon aankloppen met 
zo’n vraag of klacht, worden door 
ons doorverwezen naar het AKJ. 
Deze werkwijze past in de signaleer- 
en verwijsfunctie van De Kindertele-
foon.
Het AKJ is een stichting die haar 
werkzaamheden in heel Nederland 
uitvoert. Bij het AKJ zijn circa 80 
vertrouwenspersonen werkzaam, 
verspreid over meerdere vestigingen 
in het land. Zij kunnen als dat nodig 
is kinderen in de jeugdhulp bijstaan 
en bezoeken. De werkzaamheden 
van het AKJ hebben een wettelijke 
basis in de Jeugdwet en het Uit-
voeringsbesluit. Het AKJ voert deze 
werkzaamheden uit in opdracht van 
alle Nederlandse gemeenten (via de 
VNG).

Stichting Opvoeden.nl
Op de website van De Kindertelefoon is heel 
veel informatie te vinden over onderwerpen die 
kinderen en jongeren bezighouden De infor-
matie wordt aangeboden op het niveau van de 
doelgroepen 8-12 en 13-18 jaar. In de Vragen-
kast (8-12 jaar) en in de Ask & Find (13-18 jaar) 
vinden kinderen en jongeren gerichte informa-
tie.	De	gevalideerde	informatie	op	deze	pagina’s	
is tot stand gekomen in samenwerking met 
Stichting Opvoeden.nl.

Sponsoren: 
giften

De Kindertele-
foon heeft in 
2016 gelden 
ontvangen van 
T-Mobile.
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