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Bijlage(n): - Motie Internetsite voor en door jongeren 
 - Korte omschrijving en positionering van de Kindertelefoon     
 

Inleiding 
Jongeren hebben in de commissie vergadering ZCW op 24 oktober 2005 een pleidooi gehouden voor de 
website altijdveilig.nl. Opzet van de website is dat jongeren zelf, ondersteund door professionals, vragen 
beantwoorden die op de website altijdveilig.nl gesteld worden. Op de statenvergadering van 7 november 
2005 is de motie M11 “Internetsite voor en door jongeren” aanvaard. Het college van gedeputeerde 
staten heeft toegezegd te onderzoeken wat de haalbaarheid is om de nog op te zetten website 
altijdveilig.nl te koppelen aan een bestaande jeugdzorgvoorziening zoals de Kindertelefoon van Bureau 
Jeugdzorg Utrecht. Bovendien is toegezegd te bekijken of de naam Kindertelefoon nog functioneel is 
omdat ook oudere jeugd er een beroep op doet.   
 
Het college van gedeputeerde staten heeft Bureau Jeugdzorg Utrecht gevraagd te adviseren over de 
haalbaarheid van de koppeling tussen de nog op te zetten website altijdveilig.nl en de Kindertelefoon.  
In het verlengde van het advies van Bureau Jeugdzorg Utrecht (zie toelichting) neemt het college van 
gedeputeerde staten het standpunt in dat het zinvol is om een pilot van twee jaar op te starten. In de pilot 
gaan Bureau Jeugdzorg Utrecht en de initiatiefnemers van de website altijdveilig.nl verder uitwerken 
hoe het inhoudelijk en financieel mogelijk is om de website te koppelen aan de Kindertelefoon van 
Bureau Jeugdzorg Utrecht. De pilot is in tijd en in middelen goed te overzien. Een indicatie van de 
kosten voor de pilot voor twee jaar ligt op maximaal € 260.000,-. Op basis van de uitkomsten van de 
pilot kan voor de toekomst een besluit worden genomen of de koppeling van de website altijdveilig.nl 
en de Kindertelefoon structureel moet zijn. 
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Besluit 
 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 april 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 februari 2006, MEC/DMO, nummer2006MEC000144i; 
 
Besluiten:  
 
1. In te stemmen met de start van een pilot bij Bureau Jeugdzorg Utrecht waarin: 
a) uitgediept wordt op welke manier de website altijdveilig.nl gekoppeld kan worden aan de 

Kindertelefoon;  
b) onderzocht wordt op welke manier er tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de 

initiatiefnemers van de website altijdveilig.nl;
c) de initiatiefnemers van de website altijdveilig.nl betrokken worden.  
Bureau Jeugdzorg Utrecht wordt gevraagd om samen met de initiatiefnemers van de website  
altijdveilig.nl een plan van aanpak voor de pilot op te stellen waarin tevens een onderbouwing van de  
kosten wordt opgenomen. Een indicatie van de kosten voor de pilot voor twee jaar ligt op maximaal        
€ 260.000,-.   
2. In te stemmen om zowel maximaal € 130.000 uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2006 als  
maximaal € 130.000,- uit de begroting 2007 beschikbaar te stellen voor de financiering van de pilot. 
3. In te stemmen om het college van gedeputeerde staten te mandateren om het bestedingsvoorstel vast  
te stellen en voor de uitvoering van het bestedingsvoorstel maximaal € 260.000,- beschikbaar te stellen. 
Dit bestedingsvoorstel zal ter kennisname voor 1 augustus 2006 toe gestuurd worden aan de commissie 
ZCW.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Argumenten 
Het is positief dat jongeren zelf met ideeën en initiatieven komen om andere jongeren te helpen. De 
meerwaarde van de website altijdveilig.nl is vooral gelegen in het leeftijdgenotencontact. Het advies van 
Bureau Jeugdzorg Utrecht is als volgt samen te vatten: 
 
De koppeling van de website altijdveilig.nl aan de Kindertelefoon is mogelijk onder bepaalde 
condities:
a) De website altijdveilig.nl is een aanvulling op de bestaande chat van de Kindertelefoon. De 
meerwaarde van de functie van de website altijdveilig.nl als voorportaal van de Kindertelefoon moet 
nog beter onderzocht worden.  
b) In verband met veiligheidsrisico’s en misbruik van de website altijdveilig.nl moeten de  
jongeren die de website vrijwillig gaan bemensen goed getraind en begeleid worden door 
beroepskrachten. Het voordeel is dat Bureau Jeugdzorg Utrecht met de Kindertelefoon hier jaren lang 
ervaring in heeft. Als Bureau Jeugdzorg Utrecht de opdracht krijgt om begeleiding en ondersteuning te 
bieden bij het ontwikkelen en het instandhouden van de website altijdveilig.nl zal de Kindertelefoon 
moeten uitbreiden. De exacte structurele kosten hiervoor kan Bureau Jeugdzorg Utrecht op dit moment 
nog niet geven. Het gaat in ieder geval om training- en begeleidingskosten, personeelskosten,  ICT-
kosten en huisvestingskosten.  

Opzet van een pilot om de koppeling van de website altijdveilig.nl aan de Kindertelefoon uit te werken
• Het opzetten van een pilot van 2 jaar biedt mogelijkheden om de initiatiefnemers van de website  
altijdveilig.nl te betrekken bij de Kindertelefoon. Bureau Jeugdzorg Utrecht ziet een kans om de 
jongeren te betrekken bij het forum “help elkaar” dat onderdeel is van de landelijke website van de 
Kindertelefoon.  In de pilot kan bovendien onderzocht worden hoe het inhoudelijk en financieel 
mogelijk is om de website altijdveilig.nl structureel te koppelen aan de Kindertelefoon.  
 
Naamgeving Kindertelefoon wordt onder de loep genomen
• De landelijke Kindertelefoon heeft een marketingbureau de opdracht gegeven om te onderzoeken  
of de naam “Kindertelefoon” nog voldoet aan deze tijd. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens 
van de initiatiefnemers om kritisch naar de naamgeving te kijken.   
 
Kanttekeningen 
Op basis van de uitkomst van de pilot kan voor de toekomst een besluit worden genomen of de 
koppeling van de website altijdveilig.nl en de Kindertelefoon structureel moet zijn. 
 
Financiën 
Een indicatie van de kosten voor de pilot voor twee jaar ligt op maximaal € 260.000,-. In deze indicatie 
zijn de kosten voor ICT, training en begeleiding van de jongeren, huisvesting en de ontwikkeling van de 
methodiek e.d. opgenomen.   
 
Realisatie 
Voor 1 augustus 2006 is een bestedingsvoorstel opgesteld en is dit ter kennisname toegestuurd aan de 
commissie ZCW. Na de vaststelling van het bestedingsvoorstel door het college van gedeputeerde staten 
kan de pilot voor twee jaar van start gaan.   
 



PS2006ZCW05 - 6 - 

 

Communicatie 
De pers wordt geïnformeerd over de start van de pilot.  
 
Bijlagen 
- Motie Internetsite voor en door jongeren; 
- Korte omschrijving en positionering van de Kindertelefoon.  
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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