
“Ik ga weer naar school”

JONGIN.NL
DE KRACHT VAN HET FORUM

Jongin is een online platform voor jongeren van twaalf tot drieëntwintig jaar. De kracht van het Jongin-concept is in de 
mix van lokale en landelijke informatie. elke Jongin-site is anders, kent een eigen ‘look&feel’ en biedt informatie die toe-
gesneden is op zijn eigen stad, dorp of regio. het Jongin-platform is daarmee het digitale trefpunt voor jongeren binnen 
de gemeente.

het Jongin-forum is een belangrijk onderdeel van het concept. hier praten jongeren met elkaar over onderwerpen uit het 
dagelijks leven; soms luchtig, soms persoonlijk en confronterend. het forum is laagdrempelig, volledig anoniem en het 
wordt zeven dagen per week vooraf gemodereerd. hier vinden jongeren een veilige online omgeving om openhartig van 
gedachten te wisselen en elkaar te helpen. 

Jongin is een mooie invulling van de informele zorg waarbij jongeren elkaar helpen zoeken naar informatie en oplossin-
gen. Jongeren met en voor elkaar.

De kracht van jongeren en de meerwaarde van het forum

De mooiste opbrengst van het forum is de hoeveelheid voorbeelden van jongeren die in staat zijn om elkaar te helpen en 
te steunen. het is indrukwekkend te lezen welke verstandige, genuanceerde  adviezen jongeren elkaar geven. Maar ook 
hoe ze elkaar corrigeren als er schadelijke of sociaal minder geaccepteerde reacties ontstaan. het forum is daarmee 
uniek in de online-wereld van jongeren; anders dan bijvoorbeeld online lotgenotencontact en anders dan professionele 
online-hulpverlening. het forum zelf is laagdrempelig, helpt jongeren elkaar te versterken en te ondersteunen, maar werkt 
ook drempelverlagend bij het toeleiden naar professionele hulp. 

Jongin zoekt voor 2015 financiering en onderzoekspartners om de meerwaarde van het forum binnen het nieuwe  jeugd-
stelsel verder te onderzoeken.

Voor u als beleidsmaker en professional

het Jongin-forum biedt u inzicht in de wereld van kleine vragen en grote problemen van jongeren. goed om te weten is 
dat sinds de 10 jaar dat het forum bestaat, de top 10 onderwerpen nagenoeg constant is. Dit maakt het forum tot een 
solide basis om de belevingswereld van jongeren dichterbij te halen. U kunt er uw beleid en uitvoering mee voeden en 
mee kleur geven. een paar voorbeelden: wat gebeurt er in uw gemeente rond casuistiek die de jongeren in hun verhalen 
beschrijven? kan de top 10 helpen uw lokale preventie-activiteiten beter in te richten? ook kunt u met jongeren in uw 
gemeente voorbeelden uit het forum bespreken en lokaal toetsen; in hoeverre spelen zaken ook in uw gemeente en kun-
nen beleidsmakers en professionals hier (nog) beter op aan sluiten? 

In 2015 ontwikkelt Jongin een handreiking voor gemeenten met meer tips voor beleid en uitvoering. wilt u nu al aan  
de slag met bepaalde onderwerpen of onderzoeken hoe de top 10 in uw gemeente door jongeren wordt beleefd?  
wij denken graag met u mee!

Forum facts

 � aantal reacties op jaarbasis: 32.000.
 � 90 regio’s of gemeenten gebruiken het forum. 
 � Per jaar worden ca. 4500 gesprekken gestart.
 � elk bericht wordt gemiddeld 367 keer bekeken.
 � het forum wordt per jaar ruim 2 miljoen keer bekeken.
 � De meest actieve groepen op het forum zijn jongens van 14 -18 jaar en meisjes van 13 - 14 jaar. waarbij jongens 

actiever deelnemen dan meisjes.
 � als jongeren eenmaal op de site zitten, reageren ze op meerdere items.
 � Jongeren komen meestal via google, waar zij zoeken op onderwerp, op het forum terecht.
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“Door DIe loVerBoy 

Ben Ik VerhUIsD 

naar een anDere staD”

“Dan Is Ze nooIt

Je BFF geweest”

Forumdiscussie: meisje gezoend

“hallo ik heb een vraag ik ben een meisje en ik val, denk 
ik op jongens. Maar vorige week heb ik dus met een 
meisje gezoend. Ik ben nog nooit op een meisje verliefd 
geweest dus ik denk niet dat ik lesbi ben. Maar waarom 
zoen ik dan met meisjes?”

“Vaak op een leeftijd tussen 13 en 16 jaar ga je experi-
menteren. Dit heet puberteit en je gaat zoeken naar je 
ware ik.”

“haha, chill”
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Het forum: Wat levert dat u op?
Moderatie en veiligheid

alle posts op het forum worden vooraf gemodereerd.
hiervoor werkt Jongin met een helder protocol. schel-
den, discrimineren, dates regelen, seksuele handelingen 
onnodig uitgebreid beschrijven, reageren vanuit een 
beroep als hulpverlener/arts, reclame maken of iets 
verkopen en persoonlijke of bereikbaarheidsgegevens 
plaatsen, zijn zaken die niet zijn toegestaan. aan dit 
protocol is een zoektocht voorafgegaan, samen met 
beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals en 
politie waarin steeds gezocht is naar de grenzen van 
wat toelaatbaar is. het protocol heeft tot doel om de 
jongeren, hun omgeving en de andere lezers te bescher-
men.  aan de andere kant willen jongeren ruimte voor 
discussies inclusief ruimte om zelf grenzen te ontdek-
ken. het jongin-forum laat daarom discussies zo veel 
mogelijk op hun beloop en respecteert zo veel mogelijk 
standpunten, taal- en typgebruik van jongeren zelf. het 
is en blijft een forum voor en door jongeren.

Jongeren kunnen zich abonneren op een discussie. Zo 
blijven zij op de hoogte van het verloop van de discussie. 
Vaak reageren jongeren op meerdere onderwerpen als 
ze eenmaal op het forum zitten.
De discussies worden gevoerd op 40 onderwerpen in 
10 hoofdrubrieken. op de pagina hiernaast zie je deze 
top 10 topics. het is mooi om te zien dat jongeren zich 
naar elkaar vaak tolerant en begripvol opstellen en ze 
mooie, soms bijna professionele oplossingen aandra-
gen. 

wanneer jongeren iets op het forum posten, kunnen ze 
hun vraag ook automatisch laten doorsturen naar een 
professionele hulpverlener. Dit werkt drempelverlagend 
en geeft toegang tot lokale hulp.

Forumdiscussie: verliefd

Uiteraard zijn er in deze leeftijden veel vragen naar de 
ideale manier om indruk te maken op de toekomstige 
droompartner. het advies “gewoon jezelf blijven” is  
weliswaar gemeend, maar kennelijk toch niet het ge-
hoopte toverwoord met een iets snellere werking. “een 
meisje maak je niet verliefd, liefde overkomt je”.

“Iemand vragen zou ik sowieso niet doen, als je elkaar 
echt leuk vindt gebeurt het gewoon en zijn jullie samen. 
In ieder geval moet je geen aanval bij haar doen want 
dan krijgt ze niet eens de kans om erover na te denken.”

Forumdiscussie: cam

“Ik heb een tijdje leuk contact met een leuk jongen. Met 
de tijd heb ik dan ook gevoelens voor hem gekregen. 
na een tijdje begon hij dingen aan mij te vragen op 
whatsapp. of ik foto’s van mijzelf wou sturen, en naakt 
op de cam. Zelf vond ik het heel awkward op hier op te 
reageren, en was dan terughoudend. Maar hij blijft er 
elke keer mee komen. Ik weet niet meer wat ik moet 
doen om dit te stoppen.” 

”niet op ingaan! gewoon negeren en blokkeren, dat zijn 
foute jongens!”

Peer-to-peer supportteam

De redactie werkt samen met een groep van actieve 
gebruikers van het forum. als een jongere een discussie 
start en er volgt geen reacties, dan kan iemand uit dit 
peer-to-peer jongerensupportteam een reactie plaat-
sen. Dit brengt de discussie meestal toch op gang.

              alex van ginkel, lid van het supportteam, geeft zijn mening

toP 10 toPIcs

1. Verliefd en verkering
2. Boys only
3. Vrijen
4. girls only
5. Mijn ouders
6. gevoelens
7. Uiterlijk en verzorging
8. Pesten
9. Vriendschap
10. Jezelf iets aandoen

Deze top 10 is samen goed 
voor 2/3 van het aantal 
discussielijnen).

“Ik Ben een transgenDer, 

waar kan Ik terecht?”

Forumdiscussie: anorexia/boulimia

“Ik ben nu 3 jaar bezig met intensief sporten en afval-
len en ik zat op het randje van voeding via slangetjes. ik 
spuug en ik gooi altijd me eten weg. Dat zijn vaak trekjes 
van anorexia maar ik heb soms ook vreetbuien en dan 
spuug ik het uit en dan lijkt het net boulimia. ik weet niet 
wat ik nu heb... ik weeg 43 kg en ben 1.70.” 

“kun je niet een soort combinatie van allebei hebben? Ik 
weet het niet precies hoor, maar daar lijkt het wel op. Ik 
weet alleen wel dat het allebei echt niet goed is, voor jou 
en je gezondheid...!” 

“In 1 keer overal mee stoppen lukt vast niet, daarom 
moet je het in stappen aanpakken. als eerste stap: stop-
pen met overgeven!” 

“hey! kijk, het meisje van 17 heeft echt super goede 
tips gegeven. Ze heeft echt haar best gedaan. Je kan 
er echt wat aan hebben. Mij lukt het ook al was het nog 
erger dan bij jou. het lukt je niet om in en keer te stop-
pen, zoals zij al zei. Maar als je echt beter wilt worden. 
Dan kun je dat.”

Bedankt voor de hulp

Dat het forum van betekenis is in het leven van deze 
jongeren blijkt vooral uit de reacties van jongeren die na 
verloop van tijd terugkomen om te melden hoe het ze is 
vergaan.

“hey, het leek me wel fijn om te vertellen hoe het nu 
gaat. ten eerste: Bedankt, zonder jullie was dit iets dat 
ik had opgesloten. Iets waar ik over was gaan twijfelen. 
Ik zit weer op school, heb een baan en vrienden. Maar 
wat vooral belangrijk is: Ik kan genieten.” 

een reactie: ”heel goed van je dat je die stap heb durven 
nemen. gefeliciteerd met deze overwinning.”

“Zoek IeManD 

UIt Je oMgeVIng 

waar Je Mee kUnt Praten, 

MoeDer Van een VrIenD 

MIsschIen?”

“Zwanger 

en wat Moet Ik nU?”

“het grote voordeel van het JongIn forum is, dat jongeren daar anoniem de meest 
bizarre vragen kunnen stellen waar ze van andere jongeren dan antwoord op krijgen. 
De meeste vragen komen direct uit de dagelijkse praktijk en zijn dus heel herkenbaar.  
Je kunt de vragen anoniem stellen, maar door het feit dat gereageerd wordt door “meisje 
15 jaar” weet je toch, met wie je ongeveer te maken hebt. Dat komt vertrouwd over.”
Zelf krijgt alex als lid van het supportteam maximaal 3 vragen per week voorgeschoteld. 
Voor de beantwoording gaat hij wel even goed zitten. Meer dan 5-10 minuten per vraag 
kost de beantwoording echter meestal niet. alex is 24 jaar, de iets oudere leeftijd be-
schouwt hij als een voordeel bij de beantwoording.
De forum-gedachte zou in de ogen van alex geschikt kunnen zijn om de politiek meer 
naar de jongeren toe te brengen. en dan met name de lokale politiek van het betreffende 
gemeentelijke forum. “Veel jongeren stemmen niet. Dat komt, omdat verwacht wordt dat 
jongeren zichzelf min of meer politiek oriënteren. Je moet zelf steeds maar weer uitzoeken 
waar de politieke partijen voor staan en die moeite nemen veel jongeren niet. als er in 
een forum ruimte zou zijn om politieke standpunten te bespreken, zouden daardoor meer 
jongeren betrokken kunnen raken en wellicht dan toch gaan stemmen.”


