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KINDER– EN JONGERENTELEFOON 

Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag van de Kinder- en Jongerentelefoon. 

2011 was een heel boeiend jaar voor onze organisatie. Onze telefoon stond zoals 
gewoonlijk niet stil, maar ook vinden kinderen en jongeren steeds beter de weg 
naar onze digitale media: onze e-mail, chat en forum blijven in de lift zitten, en ook 
de bekendheid via de sociale netwerksites wordt steeds groter. 

Maar KJT is meer dan een luisterend oor voor kinderen en jongeren: het is een or-
ganisatie die voortdurend in beweging is. We proberen zo goed mogelijk in te spe-
len op nieuwe ontwikkelingen, onze vrijwilligers continu op de hoogte te houden 
van recente thema’s, onze organisatiestructuren aan te passen waar nodig … Ge-
stimuleerd door onze 6-koppige staf proberen wij een professionele vrijwilligers
organisatie te vormen die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. 

In dit jaarverslag vindt u een beknopt overzicht van onze activiteiten. Wilt u hier 
meer over weten, dan kunt u uiteraard steeds terecht bij ons secretariaat. 

2012 kondigt zich alvast veelbelovend aan: we ronden onze denkoefening rond de 
identiteit van KJT af en hopen uit te pakken met een verrassend resultaat, we blij-
ven werk maken van een gezonde telefoonlijn met vooral echte oproepen en bou-
wen onze andere media steeds verder uit, we proberen onze vrijwilligers blijvend te 
motiveren, … 

Onze ambitie is groot en we zijn dan ook blij sinds een aantal jaar te kunnen reke-
nen op de steun van de Vlaamse Overheid. Het blijft echter een uitdaging om deze 
middelen aan te vullen zodat we ook nieuwe plannen zonder financiële beperkin-
gen  kunnen uitvoeren. Elke euro is in dit verband een steun. We danken dan ook 
onze schenkers van harte voor hun bijdrage, en nodigen nieuwe schenkers uit niet 
te aarzelen om te investeren in onze fantastische organisatie. 

Het laatste woord is uiteraard voorzien voor onze vrijwilligers: die 200 mannen en 
vrouwen die hun oren in hun vrije tijd uitlenen aan kinderen en jongeren, en die 
hen dag in dag uit zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Dankjewel alle-
maal, zonder jullie was er geen KJT! 

Kirsten Pauwels 

Voorzitter KJT 
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KJT mocht dit jaar 
601.982 telefonische 
oproepen ontvangen. 
Hoewel dat er 14% 
minder zijn dan in 
2010, bleef het aantal 
oproepers -naar schat-
ting 81.779- ongeveer 
gelijk. De daling in het 
aantal oproepen is 
voor minstens één 
derde toe te schrijven 
aan een betere aanpak 
van ‘veelvuldige’ bel-
lers.  

De telefoon ‘verpest’ 

Daarentegen blijft KJT in gebreke wat betreft de aanpak van de scheld- en giechel-
telefoontjes. Het betreft oproepen van kinderen en jongeren, meestal groepjes, 
die zich enkel willen amuseren of afreageren ten koste van de beantwoorder. De-
ze oproepen vertegenwoordigen een goede 36% van de telefonische contacten. Ze 
zijn de oorzaak van een groeiende demotivatie onder de telefoonbeantwoorders. 
Dit komt o.a. tot uiting in een daling van 16% in het aantal beantwoorde telefoni-
sche oproepen. Hoewel KJT in 2011 de nodige aandacht besteed heeft aan het 
zoeken naar oplossingen, o.a. door na te gaan hoe andere kinder- en jongerentele-
foons dit fenomeen aanpakken, struikelen we over technische en financiële drem-
pels om de problematiek ook effectief aan te pakken. Voorlopig moeten we ons 

601.982 

     telefoon chat e-mail forum totaal 

oproepen    601.982 11.400 6.710     

beantwoorde oproepen    18.973     6.309   

geregistreerde contacten     11.517 1.246 6.710 6.309 25.782 

soort contact kliks, stille/liever niet, verkeerd verbonden (= niet-geregistreerd) 7.456         

  vaste oproepers   268 19 0 0 287 

  scheld- & giechelgesprekken   4.201 4 9 1 4.215 

  dialogen   7.049 1.223 6.701 6.308 21.281 

  soort dialoog crisis 141 11 136 3 291 

   verhaal 4.664 1.073 5.447 6.285 17.469 

  informatie 1.096 112 598 18 1.824 

   bedankje 38 1 467 1 507 

   testgesprek 1.069 25 14 1 1.109 

    schoolopdracht 37 1 38 0 76 

BEANTWOORDEN 
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beperken tot een oproep aan de Vlaamse jeugd om onze lijnen voldoende vrij te 
laten voor kinderen en jongeren met een oprechte nood aan een luisterend oor. 

21.281 ‘echte’ gesprekken 

Afgelopen jaar hadden we 21.281 dialogen met kinderen en jongeren. Dat is een 
kleine 10% minder dan in 2010. De daling is toe te schrijven aan minder beant-
woorde telefoontjes en aan een strikter toepassen van selectiecriteria bij de fo-
rumberichtjes. Bij de chat en de e-mail zagen we een toename van het aantal dia-
logen. 
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Het meest populaire gespreksonderwerp in 2011 was ‘verliefdheid en aanmaken’. 
Bij de e-mail en het forum prijkt het op de eerste plaats. Bij de telefoon en de chat 
vinden we het op een respectabele tweede plaats. Het wordt daar voorbij gesto-
ken door gesprekken over ‘de relatie met ouders’. Ook voor ‘problemen of ruzie 
met vrienden’ zochten kinderen en jongeren bij ons volop gehoor. Daarmee ziet 
onze top 3 van gespreksonderwerpen er hetzelfde uit als in 2010. Nieuw in de top 
10 is het thema ‘zelfmoord-(gedachten)’ dat een plaatsje omhoog kroop en nu de 
10de plaats inneemt. 

So in love 

TOP 10 THEMA AANTAL DIALOGEN 

1 verliefdheid en aanmaken 2.804 

2 ouder-kind relatie 2.546 

3 problemen/ ruzie met vrienden 1.641 

4 vriendschap 1.522 

5 niet goed in je vel zitten 1.161 

6 (cyber)pesten 1.066 

7 info over gezondheid en lichaam 1.017 

8 partnerrelatie 861 

9 info over vrijen 774 

10 zelfmoord(gedachten) 751 

TELEFOON THEMA AANTAL DIALOGEN 

1 ouder-kind relatie 716 

2 verliefdheid en aanmaken 693 

3 (cyber)pesten 620 

4 problemen/ ruzie met vrienden 590 

5 vriendschap 460 

6 info over KJT 401 

7 verveling 323 

8 echtscheiding/ ouders in conflict 316 

9 ander 263 

10 broer-zusrelatie 254 

SIGNALEREN 
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CHAT THEMA AANTAL DIALOGEN 

1 ouder-kind relatie 280 

2 verliefdheid en aanmaken 201 

3 niet goed in je vel zitten 192 

4 vriendschap 173 

5 problemen/ ruzie met vrienden 159 

6 zelfmoord(gedachten) 123 

7 zelfverwonding 87 

8 zelfvertrouwen 83 

9 angst en spanning 75 

10 info over vrijen 73 

E-MAIL THEMA AANTAL DIALOGEN 

1 verliefdheid en aanmaken 1.014 

2 ouder-kind relatie 974 

3 problemen/ ruzie met vrienden 510 

4 niet goed in je vel zitten 493 

5 vriendschap 484 

6 info over gezondheid en lichaam 408 

7 bedankt KJT/ verontschuldiging 366 

8 partnerrelatie 335 

9 zelfmoord(gedachten) 298 

10 zelfvertrouwen 254 

FORUM THEMA AANTAL DIALOGEN 

1 verliefdheid en aanmaken 896 

2 ouder-kind relatie 576 

3 info over gezondheid en lichaam 434 

4 vriendschap 405 

5 problemen/ ruzie met vrienden 382 

6 niet goed in je vel zitten 363 

7 uiterlijk voorkomen 355 

8 hobby's 334 

9 partnerrelatie 313 

10 liefdesverdriet 215 
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De communicatie van KJT 
met haar doelgroep ver-
loopt via verschillende 
media. Naast de traditio-
nele papieren dragers -
folders, affiches, stickers 
die vooral leerkrachten 
druk blijven aanvragen- is 
onze website ons commu-
nicatiemiddel bij uitstek. 
Na een aantal jaar van 
stevige groei, daalde in 

COMMUNICEREN 

Meest bezochte pagina’s naast de startpagina, zijn de themapagina’s ‘let’s talk 
about sex’ en ‘verliefdheid’, de startpagina van de chat en een aantal forumpagi-
na’s  over ‘meisjes versieren’, ‘populair worden’, ‘sex mogen hebben’, en 
‘tongzoenen’. 

PAGINATITEL BEZOEKEN 

Welkom iedereen  158.300 

let's talk about sex 17.377 

Pagina niet gevonden 11.615 

aan alle meisjes: hoe versier je een meisje stap voor stap  9.198 

chat 6.749 

verliefdheid 6.693 

Hoe word je populair op school? 6.448 

Mag ik al sex hebben.?Want ik wil het zo graag.en mijn lief ook. 5.680 

Hoe moet je tongzoen (iets voor jongens en meiden leg het me uit) 5.520 

Gebruikersaccount  5.512 

In 2011 zette KJT ook in op sociale netwerksites als Facebook en Netlog. Op Face-
book bereikten we vooral volwassen stakeholders die we op deze manier op de 
hoogte hielden van onze activiteiten. Op Netlog bereikten we vooral jongeren zelf. 
Hier maakte KJT zich bekend via haar brandpage en waren onze polls erg populair. 
KJT koos er bewust voor geen vragen of verhalen van kinderen en jongeren via de 
sociale netwerksites te verzamelen en te beantwoorden omdat dit vooralsnog niet 
anoniem kan gebeuren.  

Eind 2011 telden we 485 vrienden op Facebook  en 142 op Netlog. 

2011 het aantal bezoeken aan de website met 7%. Niettemin blijft deze bijzonder 
populair met 809.289 bezoeken in 2011. 
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Op 17 mei 2011 lanceer-
den we voor de tweede 
keer een oproep aan 
steden, gemeenten en 
provincies om zich kan-
didaat te stellen voor 
het ambassadeurschap 
‘Luisteren is een kunst’.  
Dit gebeurde o.a. via 
een spot op de VRT. 

Speeldag Mechelen 

8 kandidaten wilden wel de uitdaging aangaan om binnen een termijn van twee 
jaar de vijf criteria van het ambassadeurschap te realiseren en hiermee het belang 
van het luisteren naar kinderen en jongeren in de verf te zetten. Drie ervan dien-
den uiteindelijk ook een plan van aanpak in. Een onafhankelijke jury bestudeerde 
grondig de dossiers en koos daaruit de winnaar. Het was de Stad Antwerpen die 
naar huis mocht met de Oscar ‘Een planeet die luistert’, een kunstwerk dat Jan 
Fabre speciaal voor deze campagne ontwierp.  

BEKENDMAKEN 

Luisteren is een kunst 

Voor de zesde editie van haar speeldag nodigde het speelgoedmuseum in Me-
chelen KJT uit om een ludieke actie te organiseren. De speeldag bracht  op 15 mei 
2011 zo’n 28.500 mensen op de been en de KJT-stand zag zich regelmatig over-
rompeld door kinderen die ook wel zo’n coole KJT-tattoo op de arm wilden, of 
door de aanwezige jeugdbewegingen die zich graag lieten verleiden tot een stevig 
partijtje touwtrekken. Maar er was die dag niet alleen de KJT-infostand. Ook op 
het grote podium kwam KJT in the picture dankzij de immer enthousiaste Ketnet-
wrappers Niels en Didjee die onze ludieke actie mee promootten. Want op het 
einde van de Speeldag daagden KJT en de Ketnetwrappers alle kinderen uit om 
een levensgrote ‘102’ te vormen op de Grote Markt!  

http://www.youtube.com/watch?v=rLrNIXPFAeE


p. 8  | Kinder– en Jongerentelefoon vzw  

 

Naar goede jaarlijkse gewoonte ging KJT ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers om 
de ploeg te versterken en nog meer oproepen te kunnen beantwoorden. Onze 
oproep werd o.a. via boomerangkaartjes ruim verspreid. Een 200-tal geïnteres-
seerden schreef zich in voor de info-avonden. 80 mensen begonnen ook effectief 
aan de basisopleiding tot KJT-beantwoorder. Dankzij deze succesvolle werving 
staan er in 2012 ongeveer 200 KJT-vrijwilligers klaar om net als in 2011 het beste 
van zichzelf te geven!  

VRIJWILLIGERSWERKING 

21.281 gesprekken voeren, dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf: dat hebben we te 
danken aan onze geëngageerde vrijwilligers die dagelijks zorgen voor een luiste-
rend oor en een warm antwoord. Dat doen ze verspreid over intussen al 8 regio-
nale afdelingen.  

Ongeveer de helft van onze vrijwilligers beantwoordt de telefoon. De andere helft 
staat in voor de e-mail, de chat en het forum. Daarmee zet de trend naar nieuwe 
media zich verder in onze vrijwilligersploeg. Met de grotere flexibiliteit die deze 
media toelaten, zit ook het van thuis uit beantwoorden in de lift: na de forummo-
deratoren en chatters gingen ook de mailers hiermee van start. 

Van thuis uit 

Je oren kunnen meer dan je denkt 

Voor meer info | WWW.KJT.ORG | INFO@KJT.ORG | 
02/534.37.43  
Voor kinderen en jongeren | 102 | BRIEVENBUS@KJT.ORG | 
WWW.KJT.ORG 
Voor sponsors | (BE32) 0011 8517 5302  

Kinder– en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw 


