
VOOR ADVIES EN HULP 
aan jongeren die iets vervelends meemaKen op internet.

Meldknop.nl

PESTEN SEKS MISBRUIK LASTIGGEVALLEN



“Kinderen van mijn school pestte mij en halen er anderen bij 
die iK niet Ken, met scooters, om mij op de weg naar huis op te 
wachten. Ze bedreigen me via hyves. ”jongen, 14 jaar, havo.

“hij deed net of hij mij Kende en vroeg om een afspraaK.”meisje, 15 jaar, havo.

Kinderen gaan steeds jonger online en gebrui-
ken internet steeds intensiever. Internet is leuk 
en handig, maar helaas kan het ook misgaan. 
Jongeren kunnen op internet in vervelende 
situaties terechtkomen. Denk aan online pesten, 
verspreiding van naaktfoto’s of vervelende film-
pjes, gehackte msn- of e-mailaccounts, via een 
online sociaal netwerk lastig gevallen worden, 
bedreiging via internet, enzovoort.

Veel jongeren proberen hun probleem zelf op te 
lossen of vragen hulp aan hun ouders. Andere 
jongeren wachten eerst af voordat ze hulp gaan 
zoeken. En diegene die hulp zoeken weten niet 
waar ze terecht kunnen. Meldknop.nl biedt in 
alle gevallen informatie, advies en hulp. 
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van de jongeren wordt wel eens online gepest

is wel eens benaderd door een onbekende

is wel eens online bestolen

heeft wel eens ongewenste seksuele dingen op 
internet gezien
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Meldknop.nl helpt jongeren hun probleem op te 
lossen. Op meldknop.nl vinden zij informatie en 
tips. Daarnaast kunnen jongeren eenvoudig via 
meldknop.nl hun weg vinden naar de instan-
ties in Nederland die speciaal ingericht zijn om 
hulp en advies te bieden aan jongeren die iets 
vervelends meemaken op internet. Via e-mail, 
telefoon of chat komen zij in contact met profes-
sionals die hen kunnen helpen met het vinden 
van een oplossing of bij wie zij eenvoudigweg 
hun hart kunnen luchten.

Meldknop.nl fungeert als portaal naar gerichte 
hulp in specifi eke situaties waarin jongeren op 
internet terecht kunnen komen. Vier hoofd-
categorieën geven toegang tot informatie 
waarmee jongeren stappen kunnen zetten 
om hun probleem zelf op te lossen. Deze 
hoofdcategorieën zijn:  

• Pesten
• Seks
• Misbruik
• Lastiggevallen 

Binnen deze hoofdcategorieën zijn meerdere 
concrete situaties te vinden. Onder elke 
situatie vinden jongeren informatie hoe zij 
hun probleem kunnen oplossen en bij welke 
instantie zij terecht kunnen voor advies, hulp of 
een luisterend oor. 

“Zo Kunnen jongeren hun verhaal Kwijt en Kunnen Ze 
misschien advies Krijgen. misschien durven Ze het eigenlijK 
tegen niemand te vertellen. Zo wordt dit probleem niet 
genegeerd.” meisje, 16 jaar, havo.

“iemand Zei dat hij me Zou helpen meer geld te verdienen en 
iK gaf mijn inloggegevens. toen heeft hij alles afgepaKt in dat 
spel.”jongen, 15 jaar, vmbo
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Meldknop.nl is ontwikkeld door Digibewust, een samenwerkingsverband tussen overheid en 
bedrijfsleven dat zich onder andere sterk maakt voor een veilig internet voor kinderen en dat mede 
wordt gefi nancierd door de Europese Commissie.

Hulp en advies op Meldknop.nl wordt geboden door Meldpunt Kinderporno op Internet/Helpwanted, 
de Kindertelefoon, Pestweb, Vraaghetdepolitie.nl en Meldpunt Discriminatie. Deze instanties bieden 
jongeren hulp en advies over specifi eke online problemen. 

INFORMATIE, HULP EN ADVIES

PORTAALFUNCTIE 



Meldknop.nl is niet alleen een website. 
U kunt de Meldknop ook in een internet-
browser van een computer zetten. 
Bijvoorbeeld in Internet Explorer, Mozilla 
Firefox of Safari.  Met één druk op de knop 
komen jongeren die gebruik maken van 
deze computer op meldknop.nl en vinden 
zij direct hun weg naar hulp in vervelende 
situaties.

De Meldknop is eenvoudig te downloaden 
via www.meldknop.nl en te installeren 
op computers die Windows of Mac OSX 
gebruiken.

DOWNLOAD 
MELDKNOP.NL!
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“wij hadden wat dranK gehad en waren gefilmd 
door oudere jongens, die hebben dat op youtube geZet.” 
meisje, 16 jaar, vwo.
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