
Kindermishandeling

Jeugdwerker, je staat er 
niet alleen voor!



DRINGENDE HULP NODIG 
112 of 101 bellen 
Aarzel niet van bij noodgevallen deze 
diensten te bellen.

VRAGEN OVER GEWELD OF 
KINDERMISHANDELING 
1712  
Wat kan je vragen?
Bij 1712 kan je terecht voor alle vragen rond geweld, 
verontrusting en welke stappen dat je kan nemen. 
De medewerkers hebben ook het doel om jou en 
het kind/de jongere verder te helpen. 

Maak je verhaal helder en stel duidelijke vragen.  
Dit zal jullie helpen om tot de beste antwoorden  
te komen.

Vertrouwenscentrum  
Kindermishandeling
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.bewww.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

Het Vertrouwenscentrum wil kinderen en ouders 
helpen om het terug veilig te maken.

Op deze site vind je informatie over hoe wij 
proberen te helpen om het geweld te stoppen. En 
hoe je als hulpverlener of als burger zelf de stap naar 
hulp kan zetten, zelfs als je eerst anoniem wil blijven.



Nu praat ik erover
www.nupraatikerover.bewww.nupraatikerover.be

Nupraatikerover.be is een chatbox voor 
minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer 
zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel 
geweld. 

OVER SEKS EN SEKSUEEL GEWELD
Vlaams expertisecentrum voor 
seksuele gezondheid
www.sensoa.be www.sensoa.be 

Zij ondersteunen professionals om te praten 
over seks met vorming en materialen en geven 
informatie en advies over seksualiteit en relaties.

Seksueel geweld
www.seksueelgeweld.bewww.seksueelgeweld.be

Seksueel geweld is elke seksuele handeling of 
poging tot een seksuele handeling door het 
uitoefenen van geweld of dwang, mensenhandel of 
daden gericht tegen iemands seksualiteit, ongeacht 
de relatie met het slachtoffer. 

Professionele medewerkers staan voor je klaar om je 
verder op weg te helpen en te ondersteunen. 

erover



Child Focus 
www.childfocus.bewww.childfocus.be

Een gespecialiseerde consulent zal 
aandachtig luisteren naar jouw verhaal, zal de 
ernst van de situatie proberen in te schatten en zal 
nagaan wat de noden zijn van het slachtoffer en 
zijn/ haar omgeving.  
De consulent zal je informeren en eventueel zorgen 
voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp 
of politie.

VRAGEN OVER ZELFMOORD OF 
ZELFMOORDGEDACHTEN
Zelfmoordlijn: 1813
www.zelfmoord1813.bewww.zelfmoord1813.be

Denk je aan zelfdoding en ben je op zoek naar 
een gesprek?  
Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn (1813)

Ken je iemand die aan zelfmoord denkt of die 
een poging ondernam? Vang je signalen of 
zelfmoordgedachten op van iemand uit je naaste 
omgeving? Negeer ze niet, er zijn verschillende 
manieren waarop je kan helpen. Een tal van 
adviezen en handvatten die aangereikt worden. 

Omgaan met zelfmoordgedachten in jouw 
omgeving kan best uitdagend zijn. Weet echter dat 
je absoluut een verschil kan maken voor je naaste.



MENTAAL WELZIJN EN 
HULPLIJNEN VOOR JONGEREN/
KINDEREN
Overkop huizen
www.overkop.bewww.overkop.be

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar 
gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke 
activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook 
een luisterend oor vindt en beroep kan doen op 
professionele therapeutische hulp, zonder een label 
opgeplakt te krijgen.

WatWat
www.watwat.bewww.watwat.be

WAT WAT geeft je antwoorden op de vragen 
waar jij als jongere mee zit, zoals:

• Vanaf welke leeftijd mag ik autorijden?
• Iemand die ik ken is down, hoe kan ik helpen?
• Hoe kan ik goedkoop op reis gaan?
• …

Je krijgt niet-sturende info, zodat je zelf je keuzes 
kan maken. En je ziet waar je meer hulp of info kan 
krijgen via chat, telefoon, mail of door langs te gaan.



Awel
www.awel.bewww.awel.be

Awel luistert naar kinderen en jongeren. 
Awel ik wil een babbel. Bel, mail of chat met Awel. 
Elk gesprek is anoniem en gratis.

Jongeren Advies Centrum
www.caw.be/jacwww.caw.be/jac

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 
jaar met al hun vragen en problemen. Problemen 
thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen 
over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? 
Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over 
pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? 
Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC 
terecht met elke vraag.

CLB chat
www.clbchat.bewww.clbchat.be

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. 
Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met alle 
vragen over studeren, studiekeuze, goed voelen of 
gezondheid.



Lumi
www.lumi.bewww.lumi.be

Voor al je vragen over gender en seksuele 
diversiteit

Vagga
www.vagga.bewww.vagga.be

De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen 
van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 17 jaar die te 
maken hebben met ernstige psychische problemen 
of stoornissen.



Ben je verontrust? 

Heb je vragen? 

Verschillende partnerorganisaties 
kunnen je helpen en bijstaan


