
procademy

De Kindertelefoon is een Nederlandse hulpdienst voor kinderen. Haar missie 
is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te kunnen 
praten over een probleem. Hiermee geeft De Kindertelefoon invulling aan het 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. 

Zo kunnen kinderen via telefoon of online chat vetrouwelijk in gesprek met 
een vrijwilliger of een speciaal daarvoor getrainde leeftijdsgenoot. Dit wordt 
iedere dag opnieuw door de in totaal meer dan 600 vrijwilligers verzorgd. 
Voorafgaand aan hun werkzaamheden krijgen al deze mensen een inten-
sieve training. Daarna volgen nog diverse trainingen over o.a. de 
software-systemen, maar ook over specifieke gespreksonderwerpen zoals 
seksualiteit.

Procademy is trotse partner van De Kindertelefoon waar het gaat om het 
opleiden en bijscholen van alle medewerkers die dagelijks paraat staan voor 
alle kinderen in Nederland.

Procademy & De Kindertelefoon
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 casestudy De Kindertelefoon

“Zonder procade-
my was het ons niet 
gelukt om ons 
nieuwe ICT 
systeem zo soepel te 
installeren.”

Merel Luichies
Beleidsmedewerker 
Kwaliteit bij Stichting 
De Kindertelefoon
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Wij helpen kinderen in een kwets-
bare positie en dat willen we zo 
goed mogelijk doen. De vrijwil-
ligers die voor ons werken hebben 
meestal geen voorlopleiding voor 
dit werk. Daarom willen we hen in 
een zo kort mogelijk bestek zo 
goed mogelijk trainen voordat zij in  
gesprek gaan met de kinderen. 

In het verleden moesten we veel 
theorie tijdens de meetings behan-
delen. Dat werd snel saai en het 
huiswerk in de papieren map werd 
vaak niet gemaakt of bleef niet 
hangen.

Dit kunnen we nu goed oplossen. 
We verwerken de theorie in een 
interactieve e-learning. Dit is leuker 

De Kindertelefoon bestaat uit 
zeven locaties en op iedere locatie 
werken verschillende trainers. 

Onze vrijwilligers wonen door het 
hele land en doen het vrijwilligers- 
werk naast een druk bestaan van 
werken of studeren. Het lukt hen 
dus niet altijd om bij alle trainingen 
aanwezig te zijn.

Waarom heeft De Kindertelefoon 
gekozen voor e-learning?

De stap naar e-learning helpt ons 
hierbij enorm. Door het ”blended” 
karakter van de trainingen zijn we 
in staat om tegen lagere kosten 
grotere groepen mensen sneller te 
trainen. Bij de contactmomenten 
verschuift de focus bovendien van 
kennisoverdracht naar kennis- 
toepassing, wat ten goede komt 
aan de kwaliteit van de training.

om te doen voor de vrijwilligers, de 
stof blijft beter hangen en we 
kunnen voor de training zien wie 
de e-learning wel of niet gemaakt 
heeft.  

Omdat we nu een groot deel van 
de theorie en standaard instructies 
in de e-learning behandelen blijft 
er in de meetings meer tijd over om 
te oefenen, waardoor ook de 
face-to-face training beter beoor-
deeld wordt door de deelnemers.”

Sommige handelingen, zoals het 
registreren van gesprekken, 
moeten echter door iedereen op 
exact dezelfde manier uitgevoerd 
worden.

Nu kunnen we vanuit een centrale 
coördinatie alle belangrijke proce-
dures en inhoudelijke kennis op 
dezelfde manier aan iedereen 
overdragen. 

Dat komt de kwaliteit van ons werk 
enorm ten goede.

Helpt ons beter te 
communiceren

Leuker voor de 
deelnemers

Efficiënter
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“Onze eerste e-learning was meteen voor de hele 
organisatie (600 man) en bovendien was het voor 
het primaire proces heel belangrijk dat alle col- 
lega’s de opleiding goed zouden doen. 

Het was de instructie voor het werken met het 
nieuwe ICT systeem dat we recent hebben ge- 
implementeerd. Dit was een flinke klus met een 
hele strakke deadline. Door onze onervarenheid 
met het systeem liepen we tijdens het bouwen van 
de e-learning en het openstellen aan de collega’s 
tegen allerlei problemen aan. De mensen van 
procademy waren voortdurend beschikbaar om 
ons te helpen en hielden rekening met onze dead-
lines. 

Zelfs op een appje om 21u ’s avonds kwam nog het 
antwoord ‘ik ga er nu even naar kijken’. Als dat 
geen service is… Zonder procademy was het ons 
niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te 
installeren.”

De vuurdoop
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“Zelfs op een appje 
om 21 uur ’s avonds 
kwam nog antwoord! 
Als dat geen service 
is…”

Procademy is heel toegankelijk. 
Na een ochtendje instructie 
konden we direct aan de slag en 
waren we in staat om zelf 
andere collega’s te instrueren. 

Tegelijkertijd is de support van 
procademy steeds beschikbaar 
om te helpen. Daardoor voelde 
het als learning on the job: je 
begint een opleiding te maken en 
zodra je vastloopt bel je even 
voor hulp. Inmiddels weten we vrij 
goed hoe het werkt en hoeven 
we dus steeds minder vaak te 
bellen. 

De mensen van procademy staan 
echter nog steeds voor ons klaar 
en de lijnen zijn kort.

Ander pluspunt zijn de vele 
templates van oefeningen die 
beschikbaar zijn en makkelijk in te 
voegen zijn in de opleiding. Je 
hoeft dus niet zelf na te denken 
over de vormgeving van een 
oefening en die vervolgens te 
bouwen. Als je eenmaal weet 
welke templates er zijn hoef je 
alleen maar de goede te kiezen, 
in te vullen en klaar is kees.

Waarom is er gekozen voor procademy?
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“Ik vind de waarde van de e-learning heel hoog! 

“Zonder dat ik precies weet hoeveel tijd jullie 
eraan kwijt zijn geweest kan ik zeggen dat ik dat 
in ieder geval heel waardevol vind omdat elke 
vrijwilliger letterlijk hetzelfde te horen krijgt.”

“Dikke complimenten voor hoe het er uit ziet en hoe 
de informatie wordt aangeboden aan de vrijwil-
ligers!”

En... wat vinden de deelnemers?
Reacties van diverse vrijwilligers n.a.v. de eerste 
e-learning met procademy:
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Aan iedere organisatie die zelf 
aan de slag wil met eigen 
opleidingen en deze efficiënt en 
leuk wil presenteren aan de 
medewerkers. 

Bijvoorbeeld voor het uitleggen 
van nieuwe procedures of het 
geven van specifieke instructies. 

Ook wanneer je met een externe 
opleidingen of opleiders werkt 
kan procademy van toegevoeg-
de waarde zijn, doordat je alle 
regie in eigen hand houdt. 

Aan wie beveel je procademy aan?

Wanneer je zelf aan de slag gaat 
met het maken van lesstof, moet 
je wel mensen in huis hebben die 
het leuk vinden om te leren 
werken met het online platform 
en die de tijd hebben om 
opleidingen te maken. 

De kracht van procademy is de 
toegankelijkheid van het 
systeem, in combinatie met de 
betrokkenheid van haar mensen. 

Merel Luichies, M.A.
is sinds 2017 
werkzaam als 
Beleidsmedewerker 
Kwaliteit bij Stichting 
De Kindertelefoon 
en was nauw betrok-
ken bij de uitrol van 
procademy binnen 
de organisatie.



Procademy is direct ingezet om alle vrijwilligers 
van De Kindertelefoon te leren werken met het 
nieuwe ICT systeem.

“Het is een mooi en gevarieerd systeem waar we 
mee aan de slag kunnen om de kwaliteit van onze 
trainingen (en daardoor onze gesprekken met 
kinderen) te verbeteren. Er zijn veel werkvormen 
die aansluiten bij de verschillende leerbehoeften 
van onze deelnemers. Het is interactief en zorgt 
voor een verhoogde betrokkenheid van de deelne-
mers bij de training. Als trainer krijg je meer 
inzicht in de voorbereiding en voortgang van de 
deelnemers. Het e-learning platform is veelzijdig, 
hands-on en toepasbaar, zelfs als je niet zo handig 
bent met programmeren.”

Arian de Vries
Werkbegeleider en Trainer bij De Kindertelefoon

De Trainer:

De Beleidsmedewerker ICT:

“Veelzijdig, hands-on 
en toepasbaar, zelfs 
als je niet zo handig 
bent met program-
meren!”

“Het enthousiasme over procademy straalde er 
vanaf. Als beleidsmedewerker ICT was ik voor het 
nieuwe systeem op zoek naar een manier om al 
onze vrijwilligers te bereiken. En met succes, de 
gebruikersvragen die wij tijdens en na de uitrol 
kregen was minimaal. Samen met de ICT leveran-
cier is een uitgebreide module samengesteld. 
procademy is voor mij een van de succesfactoren in 
het grote ICT project.”

Ilja Jansen
Beleidsmedewerker ICT bij De Kindertelefoon

“Procademy is voor 
mij een van de succes-
factoren in het grote 
ICT project”
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“Wij werden goed begeleid bij de implementatie; er 
werd echt meegedacht over de mogelijkheden om 
Procademy zo effectief mogelijk in te zetten!

Procademy is een aantrekkelijk platform met een 
breed aanbod van goed toepasbare tools. Mede 
door de overzichtelijkheid, is dit systeem zeer 
geschikt is voor het inrichten van een krachtige 
digitale leeromgeving.”

Puck Lamers, 
adviseur bij “Onderwijs Maak Je Samen”

De Didacticus:
“Een aantrekkelijk 
platform met een 
breed aanbod van 
goed toepasbare 
tools!”
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Voor de ontwikkeling van de lesstof werkte De 
Kindertelefoon in dit project samen met Puck 
Lamers van “Onderwijs Maak Je Samen”
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Procademy is de meest 
gebruiksvriendelijke e-learning 
oplossing van Nederland.

Procademy wordt gebruikt in 
diverse branches, zoals de 
industrie, food, logistiek, zakelijke 
dienstverlening, onderwijs, 
non-profit, veiligheid, overheid en 
de zorg.

Voor non-profit organisaties 
bieden wij partnership-oplossin-
gen, waarbij er gereduceerde 
tarieven gelden.

Procademy
Hoge Naarderweg 7G
1217 AB Hilversum
www.procademy.nl

Telefoon
035 808 02 82

E-mail
info@procademy.nl

Zelf aan de slag met e-learning?

Procademy biedt diverse niveaus 
van dienstverlening, variërend 
van het beschikbaar stellen van 
het platform tot en met het 
compleet verzorgen van de 
lesstof en de implementatie in uw 
organisatie.

Wilt u weten wat procademy kan 
beteken voor de opleidingsbe-
hoefte binnen uw (non-profit) 
organistie? Neem dan gerust 
contact met ons op!


