FORUM

‘IK HERKEN DIT HEEL ERG.
BLIJVEN PRATEN IS DE BESTE
OPTIE DENK IK, ANDERS GA JE
JE ALLEEN NOG MAAR MEER
TERUGTREKKEN EN HOUD JE
NOG MEER ALLES BINNEN.
SORRY DAT IK NIET ECHT
GOEDE TIPS HEB, MAAR IK
HOOP DAT HERKENNING HET
IN IEDER GEVAL IETS MINDER
EENZAAM MAAKT.’

LUISTEREN NAAR

foutieve informatie wordt verstrekt.
Eén van die moderators is Geeske
Visser, die al vier jaar meedraait op
het forum. ‘Het is leuk dat je op het forum een andere rol hebt. We draaien
diensten van twee uur waarin we de
reacties monitoren. Toch blijf je zoveel
mogelijk op de achtergrond. Het is
zo bijzonder om te zien hoe jongeren
reageren en hoe attent en origineel ze
zijn om elkaar te helpen.’

Vrij in reageren
Super users
Community-manager Mariëlla Melissen heeft contact met een team
van super users. Dat zijn actieve en
betrokken forumgebruikers die een
soort jongerenpanel vormen. ‘Het
gaat twee kanten op. Super users
spreken bijvoorbeeld andere gebruikers aan op het forum. Soms maakt
dat ook het verschil, zij kunnen meer
tegen leeftijdsgenootjes zeggen dan
volwassenen. Ook vormen deze users
een soort jongerenpanel voor ons. Wij
kunnen deze jongeren heel actief vragen wat zij nog meer nodig hebben
van De Kindertelefoon. Dat is goed
voor de jongerenparticipatie binnen
onze organisatie.’
Om als Kindertelefoon ervoor te zorgen dat het forum een veilige plaats
blijft voor jongeren, draaien 24 professioneel opgeleide Kindertelefoonvrijwilligers moderator-diensten op het
forum. Zij worden getraind om alleen
in te grijpen waar nodig. Bijvoorbeeld
als iemand zijn anonimiteit verliest of
er bijvoorbeeld mogelijk onbewust

24 /// De Kindertelefoon Jaaroverzicht 2016

Jongeren leggen zichzelf niet spontaan regels op in hun reacties, denkt
Geeske. ‘Als je achter de telefoon of
chat zit als vrijwilliger volg je iemand
middels de gespreksmethodiek en
probeer je kinderen zelfstandig naar
een oplossing te bewegen. Gebruikers van het forum zijn daarentegen
veel vrijer. Zij kunnen bijvoorbeeld
ook heel sturend advies geven. Maar
dat is prima als een leeftijdsgenoot
dat zegt. Het forum is zoveel mogelijk
voor en door jongeren.’
Moderators staan dan een beetje
aan de zijlijn, legt ze uit. ‘Het is even
wennen om meer op de achtergrond
aanwezig te zijn, soms heb je het heel
druk en soms is er in je dienst van
twee uur wat minder te doen. Je kijkt
gewoon wat nodig is.’
Als vrijwilliger is het wel leuk om op
deze manier met nieuwe ontwikkelingen bezig te blijven, stelt ze. ‘Je
ontwikkelt er handigheid in en wat
routine, soms overleg je met andere
moderators in onze interne appgroep.
Het blijft gewoon interessant om te
zien wat jongeren elkaar meegeven.
Zij zijn natuurlijk expert op het gebied
van hun eigen problemen.’
Het helpt daarbij dat een forum de
meest laagdrempelige manier is om
hulp te krijgen, denkt ze. ‘Als jongeren
De Kindertelefoon bellen, moeten ze
echt praten. En ook via chat is contact

zoeken soms nog erg confronterend’,
denkt Geeske. ‘Op deze manier krijgen ze wel hulp. In deze tijd, waar we
alles googelen, is dat wel zo prettig.’

Reacties
Waar nieuwssites vaak bomvol staan
van de negatieve reacties is dat op de
site van De Kindertelefoon een stuk
minder, vertelt Annet, die als trainer
de moderators begeleidt. ‘Onze
moderators geven jongeren zelf de
ruimte, en dus ook vertrouwen. Over
het algemeen betaalt zich dat uit in
positiviteit. Jongeren zeggen heel
vaak dat het een ‘kick’ geeft om anderen te helpen.’

‘IK VIND MIJN MOEDER NIET
NORMAAL VERVELEND. ALTIJD
MOET IK DOEN WAT ZIJ WIL’,
spuwt een jongere zijn gal in de pijler
thuis en familie onder het kopje ‘Ugh,
mijn moeder’. Verschillende users
reageren begripvol.

‘IK KAN HEEL GOED BEGRIJPEN
DAT JE ECHT GEK WORDT VAN
JE MOEDER. MAAR ONTHOUD:
ZIJ HOUDT VAN JE. EN WAARSCHIJNLIJK HOUD JIJ DIEP
VANBINNEN OOK VAN HAAR.
DENK AAN ALLES WAT ZIJ JE
GEEFT. HAAL ER ANDERS HULP
BIJ VAN EEN PSYCHOLOOG
BIJVOORBEELD. WANT HET
LIGT ECHT NIET ALLEEN AAN
JOU.’

khalEd, 8 jaar
Luisteren is voor mij goed horen
wat iemand zegt en niet praten, want
dan luister je niet!
Bij De Kindertelefoon denk ik
aan… dat het goed is om je probleem
te delen, zodat iemand je kan helpen.
Want alleen kun je bijna niks.
‘Soms word ik gepest. Ik praat daarover met mijn vrienden. Die zeggen
dan tegen de pestkoppen: ‘Als jullie
niet stoppen, gaan we naar de juf’. Ik
vertel het ook aan papa en mama en

dan voel ik me een klein stukje beter
en minder boos.
Als ik moe uit school kom en ik ben
het allemaal zat, dan praat ik zachtjes met mezelf op de bank. ‘Mezelf’
luistert heel goed naar mij, want die
kletst er niet doorheen!
Over sommige dingen praat ik nooit.
Bijvoorbeeld over mijn opa die dood
is. Hij had kanker. Ik wil er niet over
praten want dan moet mama huilen.
Ik praat wel over de oorlog in Syrië.
Kinderen in de klas vragen waarom

het oorlog is en wat er allemaal is
gebeurd. Ik vind het niet fijn om dat
te vertellen en ik word er verdrietig
van. Ik moest al mijn vrienden in
Syrië achterlaten en weet niet waar
ze nu zijn. Met papa en mama hoef
ik niet te praten over de oorlog, want
die weten dat allemaal al.
Ik vind het goed dat De Kindertelefoon bestaat. Er is politie voor oude
mensen, maar niet speciaal voor kleine kinderen. Gelukkig kun je wel De
Kindertelefoon bellen.’
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