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TABOE ROND KLIKKEN 
Pestsituaties blijven nog te veel verborgen omdat slachtoffers en andere betrokkenen 

zwijgen uit schrik voor wraak of om als 'klikspaan' gezien te worden. Onder kinderen en 

jongeren leeft vaak een taboe rond klikken en dit maakt het voor hen moeilijk om met 

een pestverhaal naar een volwassene te stappen. Volwassenen in een sportorganisatie 

doen er goed aan hier rekening mee te houden en hen de verschillen tussen klikken en 

melden duidelijk te maken. 

MELDEN vs KLIKKEN 
Op het eerste zicht lijken klikken en melden hetzelfde. In beide gevallen stap je met een 

verhaal naar een volwassene. Het grote verschil zit in de ingesteldheid en het doel dat je 

ermee wil bereiken. Klikken is iets over iemand vertellen zodat die daarmee in de 

problemen komt. Melden is positief en betekent hulp zoeken als je zelf of iemand die je 

kent, wordt gekwetst of zich onveilig voelt. Een ‘melder’ is bezorgd over de gepeste en wil 

dat het pesten ophoudt. Het probleem is belangrijk en ernstig en er is hulp van een 

volwassene nodig om het op te lossen. Een ‘klikker’ daarentegen is er vooral op uit dat 

hij/zij er zelf beter uitkomt en dat de pester in de problemen komt en gestraft wordt. 

Bovendien gaat het over minder ernstige problemen die vaak onderling opgelost kunnen 

worden.   

HET TABOE DOORBREKEN 
Het taboe rond klikken maakt deel uit van de leefwereld van kinderen en jongeren, en is 

niet gemakkelijk te doorbreken. Een gepaste, niet-bestraffende reactie als volwassene 

ten aanzien van pesters kan er mee voor zorgen dat het melden van pesten minder als 

klikken wordt aanzien. De No Blame aanpak is hiervan een goed voorbeeld (TOP-actie 4 

‘Geef de juiste reactie’). Verder vind je op pagina 2 van dit document een aantrekkelijke 

affiche waarop het verschil tussen klikken en melden in de kijker staan. Je kan ze 

afdrukken en gebruiken om het taboe bespreekbaar te maken. Ga zo voor een open 

communicatiesfeer waarin het melden van pestsituaties aangemoedigd wordt. Via deze 

link vind je ook een afbeelding die je online (website, nieuwsbrief, sociale media) kan 

gebruiken.  
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KLIKKENMELDEN

Je wilt dat het 
pesten ophoudt

Je bent bezorgd 
over de gepeste

Er is hulp van een 
volwassene nodig

Het probleem is Het probleem is 
belangrijk en ernstig

Je wilt dat de
pester straf krijgt

Je wilt dat de pester 
in problemen geraakt

Het probleem kan 
onderling opgelost worden

Je hebt er zelf Je hebt er zelf 
voordeel aan


