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Het eerste woord

Deze ‘Ch@dvice Gids’ is géén dwingend keurslijf 
voor het uitbouwen van goede chathulp rond 
seksueel misbruik; daarvoor is de eigenheid van elke 
hulpverleningsorganisatie te verschillend en zijn 
de culturele verschillen en mogelijkheden van het 
hulpverleningsaanbod in de 27 Europese lidstaten 
te groot. Deze gids is echter wel een inventaris 
van omschrijvingen, overwegingen en inspirerende 
praktijken die elke organisatie die een chathulpaanbod 
rond seksueel misbruik in Europa reeds aanbiedt of wil 
aanbieden, kan gebruiken als stimulans om de eigen 
werking te optimaliseren.

Deze ‘Ch@dvice Gids’ focust op chathulpverlening rond 
seksueel misbruik.
Ook als ‘hulp rond seksueel misbruik’ geen expliciet (hoofd)

thema is in je hulpaanbod, kan deze gids je inspireren om 
jouw chathulpaanbod te optimaliseren indien het thema 
toch aan bod zou komen.

Deze ‘Ch@dvice Gids’ is bedoeld voor drie doelgroepen: 
hulpverleners die chathulpgesprekken willen voeren; ervaren 
chathulpverleners gebruiken deze gids als evaluatiespiegel 
voor hun praktijk én eindverantwoordelijken in het welzijnswerk 
die overwegen om chathulpverlening uit te bouwen. De 
‘leeswijzer’ leidt de lezer naar de hoofdstukken die hem of haar 
meest zullen interesseren.

We focussen in deze gids op één-op-éénchathulpverlening 
zodat we diverse aspecten diepgaand kunnen bespreken. Andere 
onlinehulpvormen zoals groepschat, forum, e-mailhulp, … hebben 

zeker hun waarde maar vallen buiten het opzet van deze gids.

Deze ‘Ch@dvice Gids’ is een gids voor organisaties uit het 
eerstelijns welzijnswerk die overwegen om één-op-één-

chathulpverlening uit te bouwen of die hun aanbod willen 
optimaliseren. Alle concretiseringen in deze gids focussen op 
chathulpverlening rond seksueel mibruik.

Hij kwam tot stand binnen een Daphne III-project van de 
Europese Commissie en is gebaseerd op
… de screening van 161 websites van welzijnsorganisaties in 
de Europese Unie;
… de dieptescreening van 32 chathulpaanbiedingen rond 
seksueel misbruik van kinderen en jongeren in Europa;
… een online survey en documentanalyse bij 22 van deze 32 
chathulpaanbiedingen;
… literatuuronderzoek, kennisdeling en methodiekontwik-
keling van de projectpartners; nl. het Oostenrijks Instituut 
voor Toegepaste Communicatie (OIAT) (Oostenrijk), Child 
Focus (België) en de Arteveldehogeschool (België).

Deze ‘Ch@dvice Gids’ biedt je omschrijvingen, aanbe-
velingen, voorbeelden en vragen die inspirerend zijn 
voor organisaties die chathulp (willen) aanbieden rond 
seksueel misbruik. Chathulp implementeren is immers 
méér dan het inschakelen van internet als een nieuw 
communicatiekanaal. Online hulpverlenen betekent 
ànders communiceren. Daarom is deze gids in eerste 
instantie relevant voor iedereen die chathulp aanbiedt. 
Bovendien zijn er extra mogelijkheden en valkuilen 
wanneer seksueel misbruik het thema van zo’n 
chathulpgesprek is.
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… aan de leden van de Advisory Board* en de user groups van het
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Gerda de groot – FierFryslan, Nederland
Ingrid Eisma – Fier Fryslan, Nederland
Sandra Gerö – Oostenrijk
Tilly Jacobs – Slachtofferchat, België*
Mara Kuchler – die möve – Helpline, Oostenrijk 
Stefan Kühne – Jugendinfo Wien, Oostenrijk
Susanne Lindl – Rat auf Draht, Oostenrijk
Erroll Marshall – Cyberhus, Denemarken*
Christoph Natschläger – Rat auf Draht, Oostenrijk 
Cormac Nolan – NSPCC, Verenigd Koninkrijk*
Tink Palmer – Marie Collins Foundation, Verenigd Koninkrijk*
Maaike Pekelharing – Meldpunt NL, Nederland*
Elke Prochazka – Rat auf Draht, Oostenrijk
Alexander Pummer – Rat auf Draht, Oostenrijk*
Janice Richardson – European Schoolnet, INSAFE*
Birgit Satke – Rat auf Draht, Oostenrijk
Frank Schalken – e-hulp.nl, Nederland*
Stephanie Stabauer – 24-Stunden Frauennotruf, Oostenrijk
Souad Taïeb – SOS inceste, België*
Miguel Torres Garcia – Child Focus, België*
Itte Van Hecke – Steunpunt Algemeen welzijnswerk, België*
Hilde Vlaeminck – Katholieke Universiteit Leuven, België
Hedwig Wölfl – die möve – Helpline, Oostenrijk
Johanna Zimmerl – die möve – Helpline, Oostenrijk

… aan de organisaties die de online survey in verband met chathulp rond 
seksueel misbruik invulden:

AlbaHus – Denemarken 
Awel – België 
Børns Vilkår – Denemarken 
BRIS – Zweden 
Child Focus – België 
ChildLine – Verenigd Koninkrijk
City of Helsinki Health Center – Finland 
Cyberhus (Center for digital youthcare) – Denemarken 
De Kindertelefoon – Nederland 
e-Enfance NGO – Frankrijk 
Hulpmix.nl – Nederland 
Jongerenadviescentra (Steunpunt algemeen welzijnswerk) – België 
Kék Vonal Child Crisis Foundation – Hongarije 
Klikvoorhulp.nl (Impact) – Nederland 
Linka bezpečí (Safety Line) – Tjechië 
Meldpunt Kinderporno – Nederland 
Nobody’s Children Foundation – Polen 
PratenOnline (Jeugdriagg NHZ) – Nederland 
Roditeli Bulgarian helpline for Online Safety – Bulgarije 
Slachtofferchat (CAW Zuid-Oost-Vlaanderen) – België 
Tjejzonen – Zweden 
Unabhängiges Kinderschutzzentrum Wien – Oostenrijk 

… aan de Ch@dvice-projectmedewerkers
Marcela Alzin – OIAT – Oostenrijk
Sara Botte – Child Focus – België
Barbara Buchegger – OIAT – Oostenrijk
Verónica Donoso – Child Focus - België

… voor de financiële steun:

De auteurs,
Philippe Bocklandt, Martine De Zitter, Ann Ryckaert, Tim Vanhove

Met dank …
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Een organisatie realiseert doorgaans veel meer dan chathulp rond seksueel 
misbruik. Elke organisatie zal deze informatie over chathulpverlening moe-
ten concretiseren afhankelijk van de aandacht, energie,… die aan chathulp 
gespendeerd wordt.

Neem je eindverantwoordelijkheid in jouw organisatie op, dan zal je eerst 
en vooral aan de slag gaan met …

} hoofdstuk 1: Waarom chathulp?
} hoofdstuk 2: Chathulp rond seksueel misbruik… eigenheid, kracht
  en grenzen;
} hoofdstuk 3: Chathulp rond seksueel misbruik inbedden in het
  organisatie-aanbod;
} hoofdstuk 4: De website als ingang voor het chathulpaanbod;
} hoofdstuk 9: Wettelijke en ethische kwesties ivm chathulp rond
  seksueel misbruik;
} hoofdstuk 10: Competenties en groeikansen voor chathulpbeant-
  woorders.

Voer je als hulpverlener vooral zelf chatgesprekken, dan geven de zojuist 
vermelde hoofdstukken je een belangrijk achtergrondkader, maar zal je 
voor je dagelijkse praktijk meer gebaat zijn met …

} hoofdstuk 5: Chathulp … een specifieke methodiek;
} hoofdstuk 6: Chathulp … een proces in stappen – methodiek in de
  lengte;
} hoofdstuk 7: Chathulp … een proces met diverse actoren – metho-
  diek in de breedte;
} hoofdstuk 8: Chathulp … een betrokken en technisch proces –
  methodiek in de diepte. 

In deze gids verwijzen we naar de oproeper/hulpvrager/cliënt en naar 
de beantwoorder/hulpverlener telkens via ‘hij’ en ‘hem’ en ‘zijn’ omwille 
van de vlotte leesbaarheid. Vanzelfsprekend worden ook telkens vrou-
welijke cliënten en hulpverleners beoogd. 
In de welzijnssector én als gebruikers van chathulp zijn ze overigens 
ruimschoots in de meerderheid.

Leeswijzer

Deze ‘Ch@dvice Gids’ is geen kant en klaar receptenboek voor gegaran-
deerd succesvolle chathulp (rond seksueel misbruik). Het zijn geen do’s en 
don’ts die te nemen of te laten zijn. Chathulpverlening rond seksueel mis-
bruik zal immers in elke organisatie op maat moeten uitgebouwd worden, 
afhankelijk van de keuzes en de mogelijkheden van de organisatie. Daarom 
bevat deze gids diverse kaders die elke organisatie uitdagen om een eigen 
invulling en inkleuring te geven. Naast beschrijvingen die tot reflectie aan-
zetten biedt deze gids:

Voorbeelden die illustreren hoe in concrete organisaties deze aspecten 

worden aangepakt.

Bij gespreksvoorbeelden verwijst

‘B:’ naar de beantwoorder (de beroepskracht of vrijwillige hulpverlener) en

‘O:’ naar de oproeper (de hulpvrager).

Aanbevelingen voor de organisatie die zich kan afvragen of die 
al dan niet van toepassing zijn op de eigen context.

Aanbevelingen voor de chathulpbeantwoorders. We focussen 
hierbij vooral op chathulpaanbevelingen. Algemene hulpver-
leningsaanbevelingen komen in deze gids niet uitgebreid aan 
bod. Chathulpbeantwoorders hebben immers doorgaans erva-
ring met hulpverleningsgesprekken.

Vragen die de organisatie uitdagen om een en ander verder te 
concretiseren of optimaliseren.
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1. WAAROM CHATHULP? 
“Waarom zouden we überhaupt een chathulpaanbod uitwerken?”. Het vergt immers een hele investering en is de oproeper 
er wel mee gebaat? Volgende aspecten komen in dit hoofdstuk aan bod: kinderen en jongeren chatten; de kracht en 
kwetsbaarheid van chathulp; anonimiteit – dé drempelverlager bij chathulp; effecten van chathulp en paradoxen van 
chathulp. Deze invalshoeken bieden een genuanceerd beeld over de voor- en nadelen van chathulp in het algemeen.
In volgend hoofdstuk wordt dan dieper ingegaan op chathulp rond seksueel misbruik.

Een chathulpaanbod biedt de mogelijkheid om 
een individueel gesprek te voeren tussen een 
hulpvrager-oproeper en een hulpverlener-beant-
woorder in een veilige afgesloten gesprekskamer. 
Www.sense.info combineert dit met een chatbot 
(chatcomputer) voor informatieve vragen die 24 
uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is. Chatten 
op afspraak komt af en toe voor. Zo kan een hulp-
vrager op www.tjejzonen.se naast de gewone 
chat ook gesprekken voeren met een ‘big sister’. 
De grote zus is een vrijwilligster, een vrouw tussen 

Kinderen en jongeren chatten 

Online communicatie is niet meer weg te denken. 
De ‘digital natives’ kunnen zich zelfs niet voorstel-
len dat het – nog geen 20 jaar geleden – onmo-
gelijk was om continu online info op te zoeken 
of met elkaar in contact te staan. De groeiende 
onlinehulpverlening sluit hier dan ook bij aan. 

Voor Klikvoorhulp.nl zijn dit motieven voor 

onlinehulp:

•	 jongeren	bereiken	die	op	eigen	initiatief

 hulp zoeken;

•	 een	outreachende,	actieve	vorm	van

hulpverlening aanbieden (zonder afspraken, 

laagdrempelig via een online medium);

•	 als	aanvulling	op	andere	eerstelijnszorg:

op een zeer toegankelijke manier de sociale 

zelfredzaamheid verbeteren en versterken 

via een ‘nieuw’ medium;

•	 de	hulpverlening	is	onafhankelijk	van	tijd

 en plaats.” (Roijen, 2008, p6)

Chathulp biedt – tussen alle andere onlinehulp-
vormen – de mogelijkheid om zeer laagdrempe-
lig en anoniem dit persoonlijk hulpgesprek online 
te voeren. 

20 en 35 jaar die chat met een jong meisje. Met 
de chatsister kunnen oproepers 1 uur per week, 
gedurende maximum 1 jaar praten.

b Welke (combinatie van) onlinehulpvormen
  biedt jouw organisatie aan?
	 • Welke motieven heeft jouw organisatie om
  al dan niet onlinehulp aan te bieden?
	 • Is er draagvlak voor het verder ontwikkelen

van onlinehulp bij het bestuur en bij de me-
dewerkers van je organisatie?

ONLINEHULPVORMEN EN -TOOLS IN WELZIJNSWERK
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Chathulp:
kracht en kwetsbaarheid

Grondige analyses van voor- en nadelen, kracht 
en kwetsbaarheid van chathulpverlening – zowel 
voor de oproepers als voor de be-
antwoorders (Bocklandt, 2011 en 
2012; Fukkink & Hermans, 2009; 
Kinderrechtencommissariaat, 2007;
Schalken, 2010; Sindahl, 2008) 
leiden tot volgende globale over-
zichten: 
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Kracht – Voordeel

•	 Individuele	hulpverlener	(snel)	beschikbaar

•	 Niet	moeten	praten

•	 Persoonlijke	feedback	op	maat

•	 Afstand	maakt	het	makkelijker	om	info	mee	te

 delen

•	 Typen	biedt	meer	reflectietijd

•	 Schrijven	is	op	zich	al	therapeutisch

•	 Taboes	sneller	bespreekbaar

•	 Minder	schaamte

•	 Gesprek	kunnen	herlezen	tijdens	en	na	de	chat

•	 Regie	kunnen	houden	(en	op	elk	moment	chat

 kunnen stoppen)

•	 Geen	storende	stiltes	

•	 Stimuleert	zelfwerkzaamheid	oproeper

•	 Anonimiteit

•	 Lage	drempel

•	 Gebruiksgemak

•	 Veilig	en	anoniem	(want	tegelijk	toegankelijk	en

 afstandelijk) 

•	 Geen	verplaatsing	én	verplaatsingstijd

•	 Plaatsloos:	kan	vanuit	vertrouwde	omgeving

•	 Gemakkelijk	bereikbaar	–	ook	als	je	afgelegen

 woont

•	 (Meestal)	gratis

•	 Directe	communicatie	(je	krijgt	meteen	antwoord)

•	 Minder	kans	om	als	hulpvrager	gezien	of

 afgeluisterd te worden

•	 Gevoel	van	nabijheid	door	een	sterke	alliantie

 mogelijk

Kwetsbaarheid – Nadeel – Uitdaging

•	 De	directe	interactie	versterkt	de	verwachting	van

 een directe oplossing

•	 Vrijblijvender	engagement

•	 Soms	oppervlakkig

•	 Betrouwbare	beantwoorder?

•	 Responstijd	is	beperkt

•	 Wordt	de	oproeper	juist	begrepen?

•	 Kans	op	misinterpretatie	en	misverstanden

•	 Is	internet	wel	veilig?

•	 Shopgedrag	van	chat	naar	chat

•	 Digitale	kloof:	niet	iedereen	beschikt	over	internet

 of heeft computercompetenties

•	 Kanalenreductie:	weinig	nonverbale

 communicatiemogelijkheden

•	 Technische	storingen

•	 Lange	wachttijden

•	 Digitale	voetafdruk:	er	blijft	altijd	wel	een	spoor

 van de chat bestaan

•	 Afstandelijkheid	door	het	medium

•	 Kans	op	verslaving	aan	chathulpcontacten’

•	 Slechts	bereikbaar	als	ook	beantwoorder	online	is

“Chat is a safe 
virtual shoulder”

“It’s easier to tell 
your story when
none hears you”

[Fukkink, 2009]
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Kracht – Voordeel

•	 Laagdrempelig

•	 Snelle	werkalliantie

•	 Sneller	tot	kernprobleem	komen

•	 Geen	storende	stiltes

•	 Kanalenreductie:	minder	vooroordelen	op	basis

 van uiterlijkheden of stemintonatie

•	 Stimuleert	zelfwerkzaamheid	van	de	oproeper	

•	 Directe	antwoorden	en	feedback	van	hulpvrager

 zijn mogelijk

•	 Gesprek	kunnen	herlezen	tijdens	(=	scrollen)	en

 na gesprek (voor supervisie of onderzoek)

•	 Stimulerende	tools:	hyperlinks	naar	FAQ’s,

 getuigenissen, tests, doorverwijzingen, … 

•	 Kanaal	bieden	dat	het	uiten	van	een	probleem

 vergemakkelijkt (disinhibition)

•	 Koppeling	met	andere	onlinehulptools	mogelijk

•	 Verloren	doelgroep	herwinnen	(bijvoorbeeld:

jongeren die niet meer face-to-face of telefonisch 

bereikt worden)

•	 Nieuwe	doelgroepen	aanspreken

•	 Bereikte	doelgroep	meer	contactmogelijkheden

 bieden

•	 Chat	sluit	aan	bij	vertrouwde	cultuur	van	de

 doelgroep

•	 Nabijheid:	sterke	alliantie	is	mogelijk

•	 Diepgaand	contact	mogelijk	door	afstand	én

 nabijheid

•	 Ruimer	bereikbaar	

•	 Kan	vanuit	verschillende	locaties	–	thuiswerk

 mogelijk

Kwetsbaarheid – Nadeel – Uitdaging

•	 Grote	sturing	door	de	oproeper	is	OK.	Maar	is

de hulpverlener niet te snel bang om de cliënt te 

verliezen? 

•	 Wettelijke	en	juridische	onzekerheid

•	 Over-	en	underdisclosure:	te	snelle	of	te	trage

 ontsluiting van problemen 

•	 Authenticiteittwijfel	

•	 Kans	op	misverstanden

•	 Verkeerd	aanvullen	of	interpreteren	van

 ontbrekende info 

•	 Kanalenreductie:	nonverbale	signalen	vallen	weg

•	 Risico-evaluatie	en	crisisinterventie	zijn	moeilijk

•	 Competentie	rond	schermlezen	en

 schermschrijven nodig

•	 Multitasking:	is	de	oproeper	(uitsluitend)	op	het

 chathulpgesprek betrokken?

•	 Bereikbaarheid	en	vindbaarheid	website?

•	 Chathulporganisatie	en	-vorming	kosten	tijd	en

 geld

•	 Omgaan	met	weerstand	welzijnswerkers	kost

 energie

•	 Specifieke,	beveiligde	chathulpsoftware	is

 noodzaak

•	 Subsidiëring	en	financiering	van	chathulp	is

 moeilijk bij anonieme oproepers

•	 Arbeidsintensief

•	 Gesprek	verloopt	traag

•	 Communicatie	verloopt	anders

•	 Nood	aan	meer	expliciteren

•	 Kennen	hulpverleners	de	onlinehulp	sociale	kaart?

•	 Kans	op	verkeerde	interpretatie

•	 Twijfel	na	contactbreuk	of	technische	storing

•	 Transcripten	kunnen	door	anderen	gelezen

 worden (digitaal of op papier)

•	 Moeilijk	lokaal	of	regionaal	af	te	grenzen

“I find calling
difficult because I’m 
afraid I’ve to cry”

[Fukkink, 2009]

“A warm virtual hug”
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Anonimiteit – dé drempellager
bij chathulp

Veel organisaties die onlinehulp aanbieden, kie-
zen voor het waarborgen van de anonimiteit van 
de hulpvragers. Onlinehulp beschikt hierdoor over 
een grote troef. De hulpvrager weet dat de hulp-
verlener hem of haar niet ziet, hoort of kent; dat 
hij de hulpverlener kan vertellen wat hij kwijt wil 
(en meer niet). Zijn onzekerheid, schrik, schaam-
te, (te grote) emotionaliteit … kan hij verbergen. 
”De gegarandeerde anonimiteit bij Bris via al 
haar kanalen (telefoon, chat, e-mail, enz…) is 
een aspect dat kinderen werkelijk waarderen.” 
(Andersson & Osvaldsson, 2011). Na telefoon-
contact speelt de schrik dat het telefoonnummer 
op de rekening staat. Voor kinderen en jongeren 
speelt anonimiteit dan ook een sleutelrol in het 
kiezen voor chathulp. Daarom geven veel wel-
zijnsorganisaties ook info over hoe de oproeper 
er voor kan zorgen dat de sporen van het chat-
hulpgesprek verwijderd kunnen worden op de 
computer. 
Organisaties kiezen er vaak bewust voor om de 
hulpvragers anoniem te laten blijven: “de anonie-
me context biedt de hulpvrager heel wat controle 
en veiligheid; het schaamtegevoel valt weg; hulp-
vragers zullen minder een machtverschil voelen 
tussen de beantwoorder en zichzelf.”(Suler, 2004; 
Roijen, 2008)
Het gevolg is dat de hulpvrager opener durft zijn 
en vaak vlugger tot de kern van zijn probleem 
komt. Het aanbieden en kenbaar maken van ano-
nimiteit leidt dus tot een grotere toegankelijkheid 
van het maatschappelijk werk en dient daarmee 
ook een organisatiebelang. 

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan anonimiteit: de 
hulpvrager kan zich anders voordoen; er zijn geen 
observaties mogelijk van het uiterlijk, de stem, 

non-verbale signalen, enzovoort. 
Anonimiteit op het internet kan 
soms het slechtste uit mensen halen 
(zoals cyberpesten), maar haalt ook 
vaak het meest intieme, persoonlijke 
naar boven. Op basis van eenzijdig 
geformuleerde en/of beperkte in-
formatie, is de beantwoorder ook 
beperkt in zijn hulpverleningsmoge-
lijkheden. Zo is het moeilijk te chat-
ten los van geslacht en leeftijd. Anonimiteit maakt 
ook doorverwijzen moeilijk. Zeker bij jongeren in 
gevaar is het omgaan met vertrouwelijkheid en 
anonimiteit een continu dilemma. Anonimiteit 
moet in uitzonderlijke gevallen doorbroken kun-
nen worden (zie hoofdstuk 9).
Overigens is ‘anonimiteit van de hulpvrager’ 
vaak relatief. Het gaat om de ‘door de hulpvra-
ger beleefde anonimiteit’ want in de meeste ge-
vallen is minstens het IP-adres van de computer 
traceerbaar.

Anonimiteit binnen chathulp is een middel en niet 
een doel op zich. Al zijn er organisaties die op hun 
site vermelden dat de anonimiteit nooit doorbro-
ken kan worden, toch moet de hulpvrager ervoor 
kunnen kiezen – in overleg met de beantwoorder 
– uit de anonimiteit te stappen. 
De wijze waarop Europese sites hun gebruikers 
informeren over anonimiteit en privacy varieert 
van een minimale vermelding tot een heel uitge-
breide uitleg.

www.childline.org.uk beantwoordt oa. 

volgende vragen over anonimiteit en 

vertrouwelijkheid op haar website: 

•	 Wat	betekent	vertrouwelijkheid?	

•	 Werkt	ChildLine	vertrouwelijk??

•	 Is	de	vertrouwelijkheid	bij	ChildLine

 anders dan op school?

•	 Moet	ik	mijn	naam	meedelen?

•	 Wat	gebeurt	er	als	ik	je	mijn	naam

 meedeel?

•	 Wat	gebeurt	er	als	ik	wil	dat	ChildLine

iemand informeert over wat me overkomt?

•	 Kennen	jullie	mijn	telefoonnummer/

 e-mailadres?

•	 Kan	iemand	zien	dat	ik	mijn	computer

van thuis gebruik om contact te nemen met 

ChildLine?

•	 Wie	bij	ChildLine	weet	waarover	ik

 gepraat heb?

•	 Ik	heb	nog	een	andere	vraag	in	verband

 met vertrouwelijkheid.

www.childline.org.uk/pages/confidentiality.aspx - 28/09/2012
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Effecten van chathulp?

Onderzoek naar wanneer, of en hoe chathulp 
werkt voor kinderen en jongeren is nog beperkt. 
Een onderzoek van Fukkink en Hermanns (2009) 
toont dat ook chathulp er in slaagt het gevoel van 
welbevinden bij kinderen te verhogen en de ernst 
van hun problemen te verminderen. Een Zweeds 
evaluatieonderzoek van BRIS (2011) stelde vast 
dat kinderen zich na het contact (ook via chat) 
met BRIS beter voelden. Het grootste effect van 
het ondersteunend contact lag bij dit welbevin-
den en bij de ervaring dat kinderen (beter) wisten 
wat te doen in verband met hun situatie. Kinderen 
waarderen ook het beluisterd worden. Vaak is het 
de eerste keer dat ze met een volwassene over 
hun situatie praten. Voor kleine probleempjes 
verkiezen ze de hulp van andere kinderen. Maar 
als het om grotere problemen gaat, willen ze hulp 
en advies van volwassenen. 

Vlaams onderzoek van de Arteveldehogeschool 
toont aan dat de verwachtingen van oproepers bij 
éénmalige chathulp grotendeels ingevuld worden 
(vooral op het vlak van ‘ventileren’ en ‘zich be-
grepen voelen’). Bij een derde van de oproepers 
zelfs beter dan verwacht. Tevens stelden de on-
derzoekers vast dat de beantwoorders er goed in 
slagen de verwachtingen van de oproepers in te 
schatten. Maar ze besluiten ook dat er nog meer 
baat uit chathulpgesprekken te halen is wanneer 
de beantwoorders niet alleen maar ‘meesurfen’ 
op de verwachtingen van de oproepers, maar 
zelf ook de doelstellingen van het chatgesprek 
helpen verscherpen (Bocklandt, 2011; Vanhove & 
Vercaigne, 2011).

Paradoxen van chathulp

Chathulp is een dun medium, “a lean medium”. 
Het is dansen op een slappe koord tussen meer-
dere paradoxen.

Chathulp is ook een recente methodiek die de 
oproeper ‘heen en weer slingert’ tussen verschil-
lende verwachtingen. Daarom deze paradoxen 
ter overweging (Vlaeminck e.a., 2009a):

De paradox van intimiteit DOOR distantie (iso-
lation & connection)
Persoonlijke, kwetsbare vragen laten zich – 
slechts – uitdrukken via een anoniem scherm. 
Dwingende intimiteit in een ict-link zonder 
gezicht.

De paradox van professionele ernst en vriend-
schappelijke lichtheid
Chat verpakt de ernst en tragiek van de hulpvra-
gen in een vriendschappelijke taal en vorm, geas-
socieerd met jongerencultuur.

De paradox van laagdrempeligheid en ontoe-
gankelijkheid
Chat pretendeert de laagste drempel én worstelt 
dagelijks met wachtlijsten, onbereikbaarheid en 
onbeschikbaarheid.

De paradox van sprekend schrijven en (on)
zichtbare reflectie
Schrijven is anders dan spreken. Het genereert 
andere (therapeutische) effecten. Tekst op het 
scherm wekt slechts de illusie van volledige ken-
nis van de communicatie. Wat op het scherm 
komt, is immers slechts een deel van de gedach-
ten en afwegingen die de gesprekspartners ma-
ken terwijl ze wachten.

De paradox van tekstzekerheid en authentici-
teittwijfel 
Een scherm biedt houvast: tekst en tekens la-
ten zich herlezen en wekken betrouwbaarheid. 
Tegelijk roept de twijfel over de authenticiteit van 
de gesprekspartner argwaan en gereserveerdheid 
op.

De paradox van de macht tot snelle intimiteit en 
de onmacht tot actie
Het medium heeft duidelijk macht om oproepers 
te bewegen tot het delen van hyperpersoonlijke 
informatie én voelt de onmacht om ingrijpende 
hulpvragen met een verantwoord hulpaanbod te 
benaderen en aan te pakken. 
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Seksueel misbruikt kind
Incest, verkrachting mail/chat telefoon face-to-face met

ouders/leerkracht
face-to-face met
professioneel/juridisch systeem

2. CHATHULP ROND SEKSUEEL MISBRUIK: EIGENHEID, KRACHT EN GRENZEN 
Dit hoofdstuk focust enerzijds op de eigenheid en de kansen van chathulp rond seksueel misbruik. Anderzijds staat het stil bij 
de grenzen van chathulp rond dit thema. Tenslotte worden aanbevelingen en vragen geformuleerd. 

Eigenheid en kansen van chathulp 
rond seksueel misbruik

Veel seksueel misbruik wordt niet gemeld en 
blijft ongeweten. “Om hieraan te remediëren, is 
zeer laagdrempelige hulpverlening noodzakelijk. 
Nieuwe media sluiten daar perfect bij aan ... Voor 
slachtoffers van geweld is hulp zoeken geen evi-
dentie. De ervaringen met geweld blijven meestal 
gedurende lange tijd een goed bewaard geheim. 
Er rust een groot taboe op intrafamiliaal geweld, 
seksueel misbruik, gepest worden … We merkten 
ook in de ‘klassieke hulpverlening’ dat mensen 
pas na lange tijd de stap zetten naar hulpverle-
ning. Ongetwijfeld zetten veel mensen die ge-
weld ervaren of ervaren hebben, nooit die stap. 
Zelfs telefonisch contact zoeken, blijkt voor veel 

slachtoffers van geweld een te grote drempel.” 
(Slachtofferchat, 2010, p. 2)

“Via chat en andere onlinehulp kan je kinderen en 
jongeren bereiken die worstelen met ernstige so-
ciale en emotionele problemen. Bij chathulpdien-
sten komen meer cases aan bod rond verwaar-
lozing en verschillende vormen van misbruik dan 
bij vergelijkbare telefonische diensten. Vermoed 
wordt dat dit te wijten is aan de mogelijkheid om 
via chat een omgeving te creëren waar de jon-
gere zich meer privé voelen, minder blootgesteld 
en waar ze de tijd hebben om zichzelf uit te druk-
ken.” (Sindahl, 2009)
Bij chathulp rond seksueel misbruik spelen de 
typische kenmerken van onlinehulp zoals ano-
nimiteit en veiligheid een nog veel grotere rol. 

Slachtoffers (of plegers) van seksueel misbruik 
kampen vaak met sterke gevoelens van schaamte 
en schuld. Als dit zwaar weegt, is een telefonisch 
of een face-to-facecontact te bedreigend en op 
een antwoord per mail is het vaak lang wachten. 
De voordelen van chathulp (zie hoofdstuk 1) ma-
ken de drempels overbrugbaar om tóch hun pro-
bleem ter sprake te brengen, maar misschien pas 
na meerdere chatgesprekken.

“Waarom chat? Een seksueel misbruikt kind heeft 
dikwijls niet de mogelijkheid om de eigen gevoe-
lens te identificeren, aanvaarden, begrijpen, ver-
woorden en onder handen te nemen. Het kan de 
stap naar behandeling niet zetten.

behandeling

Schaamte,
mijn fout
Angstig

Getraumatiseerd
niet realistisch
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Chat is dikwijls de eerste stap … voor vele kinderen

(Marshall, 2012)

Uit het Zweeds Brisonderzoek (Sindahl, 2009) 
blijkt dat kinderen bij grotere problemen echt de 
hulp en het advies van volwassenen verkiezen. 
Het zijn vaak volwassenen die seksueel misbruik 
plegen. Een respectvolle bejegening door een 
andere volwassene kan helend zijn. Daarentegen 
kan het bij sexting of seksueel getint cyberpes-
ten (ook) positief zijn dat een jongere (een ‘peer’ 
of gelijke) erkenning geeft en het gedrag veroor-
deelt. Enkele Europese websites voorzien voor 
hun hulpvragers een mogelijkheid tot inspraak 
met wie men chat (zie hoofdstuk 7). Bij chathulp 
rond seksueel misbruik is dit aangewezen omdat 
het voor een hulpvrager een essentiële voor-
waarde kan zijn om te weten of hij met een man 
of een vrouw, een jongere of een volwassene zal 
chatten.

“Via internet heeft Tjejzonen contact met 

meisjes die mogelijks nog nooit met iemand 

over hun gedachten en zorgen gepraat 

hebben. We weten dat vele meisjes niet ernstig 

genomen, niet gezien of beluisterd worden. Ze 

hebben het dikwijls moeilijk om hun probleem 

te verwoorden. Dat ze anoniem over zichzelf 

kunnen praten en proberen hun gedachten te 

verwoorden samen met een volwassene legt 

de basis voor een mogelijke verandering. … 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de meisjes 

die offline dan wel online contact zoeken. 

Online hebben de meisjes ernstiger problemen 

met meer uitgesproken angst en zorgen.” 

(Munkesjo, 2011) 

En tenslotte: de eigenheid van het opvangen van 
hulpvragen rond seksueel misbruik vergt specifie-
ke competenties van de chathulpbeantwoorders, 
vooral wat kennis over het thema seksueel mis-
bruik en over de complexe beleving ervan betreft 
(zie hoofdstuk 10).

Wereld van het kind

Pro-actieve
volwassene

Wereld van
volwassenen

e-mailhulp 
•  anoniem en veilig

•  geen dialoog
•  oefenen om mezelf uit te 

drukken

telefonische hulp
•  meer nabije interactie

•  meer communicatielagen
•  minder veilig

Face-to-face
•  politie

•  leerkracht
•  ouders

•  therapeutchathulp
•  anoniem en veilig

•  dialoog met volwassenene
oefenen

•  gemotiveerd voor de
volgende stap
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Grenzen van chathulp rond 
seksueel misbruik

Chathulp is (laagdrempelige) hulpverlening.
Chathulp rond seksueel misbruik is hulpverlening 
in het kwadraat! 
Naast de algemene nadelen van chathulp (zie 
hoofdstuk 1) is de ‘schroom én kordaatheid’ 
waarmee chathulp rond seksueel misbruik wordt 
ingezet, van cruciaal belang. 

Schroom
Als mensen seksueel misbruik ter sprake bren-
gen, moet je daar omzichtig mee omgaan. Jonge 
hulpvragers hebben nood aan en recht op een 
professionele opstelling. Zeker bij seksueel mis-
bruik is voorzichtigheid geboden. Dit geldt voor 
de beantwoorders tijdens het chatten, maar 
evenzeer voor de organisatie. Daarenboven is 
de kans geven om seksueel misbruik ter sprake 
te brengen en op een professionele manier te 
definiëren één zaak. Vanuit de hulpverlening het 
seksueel misbruik (helpen) stopzetten en de op-
gelopen ‘schade’ helen, is een andere kwestie. 
Daarbij stoten we op de grenzen van het wel-
zijnswerk in het algemeen en van de chathulp-
verlening. Samenwerking met andere instanties 
en het inschakelen van andere hulpvormen is dus 
aangewezen.

Consequent
Chathulp start je niet lichtzinnig op! Je start bij-
voorbeeld niet als de kans groot is dat je er na 
een aantal maanden alweer mee moet stoppen; 
iets wat al bij meerdere organisaties gebeurde 
(bijvoorbeeld door een gebrek aan financiering).
Als je als organisatie op je website aangeeft dat 
seksueel misbruik een thema of het hoofdthema 
is binnen je hulpverleningsaanbod, wees je er 
dan van bewust dat je een deur opent. Achter die 

deur moeten voldoende afspraken, opvang en 
beroepsernst schuilgaan zodat je je hulpvragers 
niet binnenvraagt om ze even later weer in de kou 
op straat te zetten. Het gaat hier om deskundig-
heid als ethische plicht. Roijen (2010) stelt dat het 
eerst en vooral de taak is van de beantwoorders 
om met de oproeper uit te klaren of de oproe-
per zich bewust is van het probleem van seksueel 
misbruik, of en welke hulp hij nodig heeft en ver-
volgens of hij bereid is op die hulp in te gaan.

Aanbevelingen in verband met 
chathulp rond seksueel misbruik

? Start slechts met chathulp als je gelooft dat 
dit een laagdrempelig hulpmiddel is om 
seksueel misbruik ter sprake te brengen.

? Ontwikkel een visie over chathulp rond
seksueel misbruik waarbij je aanbod en je 
grenzen duidelijk zijn.

? Wees je er van bewust: ook al is seksueel
misbruik niet het hoofdthema en wordt 
het op de website enkel impliciet of hele-
maal niet benoemd, de kans is toch reëel 
dat hulpvragers seksueel misbruik zullen 
aankaarten. 

? Denk na over het al dan niet laten kiezen
met welke beantwoorders je hulpvragers 
kunnen chatten. Betrouwbaarheid staat 
voorop, beloof geen exclusieve contac-
ten tussen één beantwoorder en een 
hulpvrager. 

? Wees betrouwbaar in de informatie die je
geeft aan je medewerkers en zeker aan je 
doelgroep.

? Toon zorg voor het behoud van de opge-
bouwde expertise als chathulpbeantwoor-
ders de organisatie verlaten.

? Als je een brede hulplijn bent, zorg dan voor
vlotte doorverwijzing naar gespecialiseerde 
chathulp rond seksueel misbruik.

Concrete chathulpgesprekaanbevelingen vind je 
in hoofdstuk 6, 7 en 8.
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CHATHULP IN
DE ORGANISATIE

Implementeren

De website:
toegang tot

chathulp

Ten aanzien
van ander

hulpaanbod

Aantrekkelijkheid
voor

jongeren

Kracht van
interactieve

tools

Veiligheids-
maatregelen

Wat op de
homepage

Gebruiks-
vriendelijkheid

Nieuwe positie
van je

organisatie

Aanbevelingen

Chat naast
andere

hulpvormen

Chat seksueel
misbruik t.a.v.
andere chat

Duidelijke
procedures

Investeer in
vorming

medewerkers

Verzorg de
randvoorwaarden

Creëer
draagvlak

Op maat van
de oproepers
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3. CHATHULP ROND SEKSUEEL MISBRUIK INBEDDEN IN HET ORGANISATIE-AANBOD
Een chathulpaanbod rond seksueel misbruik ontwikkelen in je organisatie doe je niet van vandaag op morgen. Het is 
een ingrijpend proces dat zowel voor de interne organisatie als voor de positie van je organisatie ten aanzien van andere 
welzijnsorganisaties gevolgen heeft. Daarom besteedt dit hoofdstuk aandacht aan …
… het positioneren van chathulp rond seksueel misbruik ten aanzien van het andere hulpaanbod in je organisatie;
… de nieuwe positie van je organisatie in het welzijnswerk bij het uitbouwen van chathulp;
… aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van chathulp.

Chathulp rond seksueel misbruik 
ten aanzien van ander intern 
hulpaanbod

Twee invalshoeken komen aan bod:
•	 het	positioneren	van	chathulp	ten	aanzien	van
 andere hulpvormen in je organisatie;
•	 het	 positioneren	 van	 chathulp	 rond	 seksueel

misbruik ten aanzien van andere chathulp in je 
organisatie.

Het positioneren van chathulp ten 
aanzien van andere hulpvormen in je 
organisatie
Zowel voor als na de start van een chathupaanbod, 
moeten organisaties duidelijke keuzes maken in 
verband met de positie van het chathulpaanbod. 
Elk communicatiemiddel heeft zijn voor- en na-
delen. Chathulp is volgens Fransen (2010) een 
goed communicatiemiddel om complexe hulp-
vragen rond emotionele (crisis-)situaties aan bod 
te laten komen en te bespreken. 

Het overschakelen van het ene communicatie-
middel naar het andere (bijvoorbeeld van chat 
naar face-to-face) is echter geen evidentie. De 
kans dat oproepers dan afhaken is groot. Het is 

belangrijk om aan die overschakeling de nodige 
aandacht te besteden. Registreer als organisatie 
wanneer die overschakeling wel of niet lukt.

Chat naast andere communicatievormen

Emotionele crisissituatie

Zakelijk en lange termijn

Informatieve
vraag

Complexe
hulpvraag

website

FAQ

forum

e-mail

chat

video-
gesprek

face-to-facehulp
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b Welke elementen uit de algemene visie op
hulpverlening bepalen het chathulpaanbod 
rond seksueel misbruik in je organisatie?

	 •	 Welke elementen uit de algemene visie op 
hulpverlening moeten aangepast worden 
voor chathulpverlening rond seksueel mis-
bruik in de organisatie?

	 •	 Hoe verhouden chathulpgesprekken rond
seksueel misbruik zich ten aanzien van an-
dere (online- of offline-)hulpvormen?

  - chathulpgesprekken zijn een autonome
   hulpvorm;
  - chathulpgesprekken zijn een
   complementaire hulpvorm;
  - chathulpgesprekken dienen als
   toeleiding naar andere hulpvormen;
  - chathulpgesprekken zijn intermediaire 
   hulp (in afwachting van…);
  - chathulpgesprekken zijn een deel van 
   ‘blended hulp’;
  - chathulpgesprekken zijn aanvullend, 

 evenwaardig of vervangend voor andere
 hulpvormen.

	 •	 Heeft de chathulpverlening rond seksueel
misbruik in je organisatie vooral de bedoe-
ling om…

  - … actief te luisteren (presentie)?
  - … psychosociale begeleiding te
   realiseren?
  - … ondersteuning te bieden?
  - … crisisinterventie te realiseren? 
  - … (actief) door te verwijzen?

Het positioneren van chathulp rond 
seksueel misbruik te aanzien van 
andere chathulp in je organisatie

b Geef je bij de beschrijving van het web-
site- en chathulpaanbod expliciet aan dat 
praten over ‘seksueel misbruik’ een moge-
lijk thema is (of het hoofdthema is)? 

	 •	 Weet je hoe je doelgroep (kinderen en/of
jongeren) jouw (impliciete) omschrijving 
van ‘seksueel misbruik’ interpreteert? 

	 •	 Omschrijf je ‘seksueel misbruik’ niet of
‘verdoezeld’ of juist ‘scherp’ op je website?

Voor een aantal oproepers werkt het drempelver-
lagend als ze weten dat ze in een chathulpgesprek 
met jouw organisatie over ‘seksueel misbruik’ 
kunnen praten. Door de (expliciete) vermelding 
op de website verwachten ze dat de beantwoor-
der niet verbaasd is als dit thema aan bod komt en 
dat hij er professioneel mee omgaat. De oproeper 
kan zo over zijn of haar probleem praten zonder 
er de expliciete woorden op te plakken.
Voor andere oproepers schrikt de (expliciete) ver-
melding van ‘seksueel misbruik’ wellicht af omdat 
ze er zelf (nog) niet aan toe zijn hun situatie zo te 
omschrijven of omdat ze zich er niet van bewust 
zijn dat wat hen overkomt met seksueel misbruik 
te maken heeft.
Vanuit cliëntperspectief bekeken moet je dus de 
juiste balans vinden in het al of niet ‘expliciet’ ver-
melden van seksueel misbruik als chat-item.
 
Chathulp rond seksueel misbruik aanbieden in 
een breder chathulpaanbod is ook vanuit organi-
satieperspectief niet zo evident:
•	 Chathulp	 rond	 seksueel	 misbruik	 vergt	 spe-
cifieke deskundigheid van medewerkers (zie 

hoofdstuk 10) – ook al focust de chathulp zich 
op aanmelding en doorverwijzing en voorziet de 
chat geen verdere psychosociale begeleiding of 
ondersteuning;
•	 Ook	 als	 je	 focust	 op	 verkenning,	 aanmelding	
en doorverwijzing naar verdere begeleiding 
rond seksueel misbruik, zijn er vaak meerdere 
chathulpgesprekken nodig (als de oproeper dit 
wenst) – liefst met dezelfde medewerker zodat 
de oproeper zijn verhaal niet telkens opnieuw 
moet beginnen. 

Toch is het zinvol dat ook algemene hulplijnen 
voor éénmalige chatgesprekken ‘seksueel mis-
bruik’ als thema vermelden. Misschien is een 
brede site voor jongeren net laagdrempeliger; 
misschien kwamen ze toevallig op de site. ‘Hoe 
omgaan met gesprekken rond seksueel misbruik’ 
maakt dan deel uit van thematische vorming van 
beantwoorders, net zoals andere problematieken 
als eetstoornissen, zelfmoord, zelfbeschadiging …

?  Bepaal eerst duidelijk de doelgroep van je
  chathulpaanbod;

? Kies of je het thema ‘chathulp rond seksu-
eel misbruik’ al dan niet expliciet vermeldt 
op je website of organisatiepromotie en 
gebruik daarbij woorden en taal die je doel-
groep gebruikt en begrijpt;

? Besef dat kinderen en jongeren zich er vaak
niet van bewust zijn dat ze seksueel 
misbruikt worden (of dat zelf zo niet 
omschrijven);

? Bepaal duidelijk wat je wel en wat je niet
doet ivm hulpverlening rond seksueel 
misbruik;
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? Ga na wat je doelgroep verstaat onder ‘sek-
  sueel misbruik’;

? Als je ‘chathulp rond seksueel misbruik’
expliciet vermeldt, maak dan meerdere ke-
ren chatten met dezelfde beantwoorder 
mogelijk;

? Bij ‘chathulp rond seksueel misbruik’ is de
kans reëel dat de stap gezet moet worden 
naar andere hulpvormen. Zorg daarom 
voor duidelijke protocollen en een vlotte 
doorverwijzing naar andere hulpvormen 
binnen of buiten de eigen organisatie.

“Slachtofferchat wil ondersteuning bieden aan 

mensen die nog geen hulp durfden vragen 

of geen aansluiting vinden bij bestaande 

hulpverlening. Slachtofferchat is er ook voor 

mensen die al de weg gevonden hebben 

naar de hulpverlening maar toch nog extra 

ondersteuning nodig hebben.“ (Slachtofferchat, 

2010, p. 3)

 “We vervangen de gezondheidszorg, 

studentenondersteuning welzijns- of andere 

experts en gezondheidswerkers niet. We stellen 

geen diagnoses. We vervangen vrienden, 

familie en andere kennissen niet. We verwijzen 

niemand door en vertellen de meisjes niet wat 

ze moeten doen als zij er niet expliciet om 

vragen.” (Munkesjö, 2011)

Een nieuwe positionering 
van de organisatie nav het 
chathulpaanbod

Door ‘chathulp rond seksueel misbruik’ aan te 
bieden, komt de organisatie in een nieuwe posi-
tie ten aanzien van andere welzijns- en hulpver-
leningsorganisaties. Via chat ben je immers vlot 
bereikbaar voor hulpvragers uit heel je taalgebied. 
Dat betekent dat je de protocollen en samenwer-
kingsverbanden die je bijvoorbeeld voor je face-
to-facehulp rond seksueel misbruik ontwikkelde, 
moet herbekijken of aanvullen. Mogelijks leidt dit 
tot samenwerking of doorverwijzing naar orga-
nisaties uit andere regio’s. Wanneer een verder 
hulpverleningsaanbod nodig is, is de hulpvrager 
misschien meer geïnteresseerd in een online-
hulpaanbod dan in face-to-facehulp. Een goede 
kennis van en samenwerkingsafspraken met or-
ganisaties buiten de regio en met ander online-
hulpaanbod moet daarom worden ontwikkeld. 
Dit vergt nogal wat tijd en energie.

Vanuit die nieuwe samenwerkingsverbanden of 
ketenorganisaties kunnen ook nieuwe online-
hulpinitiatieven ontwikkeld worden.

“Meldknop.nl is een website die informatie, hulp 

en advies biedt aan jongeren tussen 11 en 16 

jaar die iets vervelends meemaken op internet. 

Meldknop.nl is een initiatief van Digibewust 

en het Meldpunt Kinderporno op internet en 

wordt ondersteund door de Kindertelefoon, 

Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet en 

vraaghetdepolitie.nl. De Kindertelefoon heeft 

in 2011 een actieve bijdrage geleverd aan de 

realisatie van de Meldknop.nl. (Kindertelefoon 

Nl, 2011, p. 16)

“We leerden dat netwerking vruchtbaarder is 

wanneer er gewerkt wordt rond specifieke 

thema’s en problemen en we voelen dat 

ons netwerk waardevol is omdat we kunnen 

samenwerken met experts, gezondheidszorg 

en organisaties die een complementair aanbod 

hebben waardoor we elkaar inspireren.” 

(Munkesjö, 2011)

Aanbevelingen voor een 
succesvolle implementatie

Vanuit de onlinesurvey gaven organisaties vol-
gende suggesties en succesfactoren in verband 
met het opstarten van chathulp rond seksueel 
misbruik:

? Start klein, traag en stil: neem je tijd buiten
de schijnwerpers, maar bereid je voor op 
een (te) snelle groei.

? Houd de chathulplijn anoniem en gratis.
  Dit maakt het aanbod laagdrempelig.

? Wees beschikbaar en bied veel openings-
uren: zorg voor een aanbod op schoolvrije 
uren en als dit kan ook in het weekend. 
Voorzie indien mogelijk ook openings-
uren ’s avonds. Plaats je chatopenings-
uren duidelijk op de website en zorg dat je 
dan zeker bereikbaar bent. Dit verhoogt je 
betrouwbaarheid.

? Ontwikkel procedures, protocols, metho-
dieken en werkwijzen voor beantwoorders 
omtrent crisissituaties, doorverwijzing en 
juridische kwesties (zie hoofdstuk 9).
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? Combineer de chathulplijn met een eigen
offline dienst, zodat doorverwijzing gemak-
kelijker gaat en de kennis sterker benut kan 
worden.

? Werk samen en vorm netwerken. Combi-
neer de krachten in het welzijnswerk. 
Beperk het aantal nieuwe (kortlopende) ini-
tiatieven, zodat de continuïteit en het over-
zicht bewaard blijven. 

? Begin niet zomaar een chathulpexperiment
als je geen uitzicht hebt op de mogelijke 
continuïteit. Je creëert immers verwachtin-
gen bij de doelgroep. Meerdere chathulp-
aanbiedingen rond seksueel misbruik in 
Europa blijken na het experiment te wor-
den stopgezet omwille van:

  - veranderingen in (proiriteiten in) het
   organisatiemanagement;
  - en/of een onduidelijke langetermijnvisie
   op de toekomst van chathulpverlening
   in de organisatie;
  - en/of het ontbreken van overeenkom-
   sten met ander relevant chathulpaan-
   bod in de regio (wat kan leiden tot
   organisatieconflicten);
  - en/of onvoldoende (ondersteuning voor
   de) chathulpbeantwoorders;
  - en/of gebrek aan structurele finan-
   ciering.

? Maak de website en het chathulpaanbod
steeds gebruiksvriendelijk: de oproeper 
staat centraal en niet de technologie of je 
organisatie.

? Bied veiligheid in de chathulp. Wees voor-
eerst een luisterend oor, bouw vertrouwen 
op en verwijs niet onmiddellijk door. 

? Bied veiligheid in de technologie. De soft-
ware is stabiel, veilig en betrouwbaar. 
Technische problemen maken een chatal-
liantie erg moeilijk. 

? Investeer in (permanente) vorming, training
en coaching van de beantwoorders. De 
gehanteerde methodiek wordt steeds 
verfijnd.

? Investeer in de bekendheid van je organisa-
tie en haar chatfunctie. 

Permanente uitdagingen voor elk chathulpaan-
bod rond seksueel misbruik zijn alvast:

? Het creëren van een draagvlak voor online-
hulpverlening. Overtuig (indien nodig) het 
werkveld en de over-
heid dat chathulp een 
volwaardige en com-
plementaire hulpvorm 
is.

? De garantie van be-
schikbaarheid vraagt 
veel organisatielast. De 
vraag naar chathulp is 
veel groter dan de ca-
paciteit aan vrijwilligers 
of medewerkers. 

? Het vinden van regu-
liere en structurele 
financiering is een 
constante zorg. Er is 
een grote vraag naar 
chathulp met steeds 
meer openingsuren, 

met meer nood aan ondersteuning door 
professionals en dus een grotere nood 
aan organisatie: dit kost veel mankracht en 
geld. 

? Volg de ethische en juridische aspecten op 
van chathulp in jouw land en/of in an-
dere landen waarmee je voor je chathulp 
samenwerkt.

? Het organiseren van chathulp vanuit een 
lokale, gebiedsgebonden organisatie botst 
op het bereik van het internet. Werk samen 
tussen verschillende regio’s.

? Samenwerking vergt tijd en energie om-
trent afstemmen, het nemen van gedragen 
beslissingen, de aansturing van het aanbod 
en de medewerkers,… 
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En dan is er nog …

Naast de aangehaalde elementen zijn er nog tal van andere implementatiethema’s; bijvoorbeeld:

Hoeveel en welke medewerkers maak je vrij voor het uitbouwen, uitvoeren of onderhou-
den van de chathulp?

Ga je chathulpmedewerkers werven uit je bestaande medewerkersgroep of trek je nieu-
we chathulpbeantwoorders aan?

Welke consequenties heeft de chathulp voor de werkplek van medewerkers?

Zullen medewerkers (vrijwilligers of beroepskrachten) van thuis uit chathulp kunnen 
realiseren?

Hoeveel en op welke uren in de week zal je chathulp bereikbaar zijn?

Kies je voor ‘éénmalige chathulpgesprekken’ rond seksueel misbruik of voor een langer 
begeleidingsproces via chat?

Ga je voor een eigen chathulpwerking of besteed je die uit (via een samenwerkingspro-
tocol) aan een andere organisatie?

Welke relatie maak je met jouw chathulpaanbod rond seksueel misbruik met bijvoor-
beeld de Safer Internet hulpservice?

Welke nieuwe ict-aanpassingen of –uitbreidingen zijn nodig voor jouw chathulp?

Wie is (snel) beschikbaar wanneer er zich technische problemen voordoen?

Hoeveel geld moet je voorzien voor het ontwikkelen, uitvoeren of onderhouden van de 
chathulp?

Hoe garandeer je dat je na een ‘experimentfinanciering’ je chathulp niet moet opdoeken 
omwille van gebrek aan financies?

De ‘Ch@dvice Reflector’ (zie voorlaatste bladzijde) 
is een tool die een organisatie kan gebruiken als 
spiegel bij het ontwikkelen van een chathulpaan-
bod rond seksueel misbruik of bij het evalueren 
van het huidige aanbod.

De openingsuren van chathulp rond seksueel 

misbruik in Europa zijn heel divers:

•	 24	uur	op	24,	7	dagen	op	7

•	 of	op	vaste	momenten	zoals	overdag	op

 weekdagen of op naschoolse uren, 

•	 maar	weinig	tijdens	weekends

•	 of	op	een	beperkt	aantal	zeer	onregelmatige

 uren en dus onvoorspelbaar

•	 of	enkel	op	afspraak	via	e-mail

Aantal chathulpgesprekken in gescreende 

organisaties in 2011:

•	 varieert	van	191	tot	7000	waarbij	van	4%	tot

	 74%	gesprekken	over	seksueel	misbruik

•	 Seksueel	misbruik	is	er	meestal	als	topic

 vermeld maar zelden als hoofditem.
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4. DE WEBSITE ALS INGANG VOOR HET CHATHULPAANBOD 
Dit hoofdstuk formuleert aanbevelingen voor goed uitgebouwde chathulp op de organisatiewebsite op basis van de 
screening van 38 chathulpaanbiedingen in Europa. Achtereenvolgens komen aan bod: aantrekkelijkheid van de website, de 
kracht van interactieve tools, de gebruiksvriendelijkheid van de website, basisinfo op de homepage, veiligheidsmaatregelen 
en info over het chathulpaanbod op de website.

Aantrekkelijkheid van de website 
voor kinderen en jongeren

De paradox van de ’professionele ernst’ versus de 
‘vriendschappelijke lichtheid van chat’ gaat ook 
op voor de website waarin de chathulp is inge-
bed. Enerzijds moet een website getuigen van de 
ernst waarmee persoonlijke problemen van hulp-
vragers behandeld worden. Anderzijds moet de 
site aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Vooral 
het gebruik van taal en beelden maakt dat kinde-
ren en jongeren een site aantrekkelijk vinden.
Bij taal gaat het dan onder andere om:

•	 Taalgebruik	(je-stijl,	aangepast	qua	niveau,...);
•	 Niet	 teveel	 tekst	 of	 tekst	 in	 harmonie	 met
 beelden;
•	 Tekst	kernachtig	houden	en	toch	de	mogelijk-
 heid bieden om veel informatie te bekomen;
•	 Letters	groot	genoeg;
•	 Rubriektitels	die	de	aandacht/interesse	trekken.	

Bij beelden komt de nadruk te liggen op: 
•	 Een	‘jonge’	aantrekkelijke	lay-out;
•	 Tekeningen	of	foto(‘s)	op	de	homepage;
•	 Flashy	start	(bijvoorbeeld	het	logo	verschijnt	op
 een originele manier);

•	 Overgangen	 naar	 andere	 schermen	 via	 leuke
 vormen/kleuren/lijnen;
•	 Eigen	vormgeving	door	bezoeker	mogelijk	(vb.
 keuze achtergronden);
•	 Interactieve	tools,	video’s,	games,…	op	de	site;
•	 Lay-out	 (per	 deelsite)	 afstemmen	 op	 de
 doelgroep.

 www.kindertelefoon.nl – 25 januari 2013  www.cyberhus.dk – 25 januari 2013 www.awel.be – 25 januari 2013
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?  Zorg voor sites die op vlak van beeld en 
taal de doelgroep aanspreken.

? Accentueer de ernst van je hulpaanbod.
Meerdere onlinehulpwebsites zijn moeilijk 
te onderscheiden van ‘fun websites’.

? Overweeg of deel- of subwebsites voor
kinderen en jongeren een verschillende 
lay-out vergen terwijl ze wel dezelfde func-
ties, service en hulp aanbieden. 

? Heb je een volwassenenwebsite met een
onderverdeling voor kinderen of jongeren, 
maak dit dan duidelijk op de homepage. 

? Zorg voor genoeg verschil in vormgeving
en inhoud tussen de deelsites voor volwas-
senen en jongeren. Vermijd dat jongeren 
ongeveer dezelfde pagina te zien krijgen 
als de volwassenen.

? Vermijd te veel tekst. Beelden spreken aan.
Zorg vooral op de homepage voor een 
goede verhouding.
Weet anderzijds dat jongeren duidelijke 
informatie over ‘geweld’ en ‘seksueel mis-
bruik’ op hulpverleningssites waarderen. 

? Als je kiest voor kleine(re) letters, geef dan
zeker de rubrieknamen een groter letter-
type.

? Zorg voor eenvoud. Een site kan al vlug
chaotisch ogen. 

De kracht van interactieve tools

Europese websites waar jongeren terechtkun-
nen voor chathulp rond seksueel misbruik to-
nen een gamma aan interactieve tools. Naast de 
klassieke(re) tools als forum, (serious) game, poll, 
zelftest, getuigenissen, quiz, enquête, feedback 
vragen,… zijn volgende voorbeelden inspirerend:
•	 Young	blogs	(cyberhus.dk	of	tjejjouren.se);
•	 Puzzelhoek	 als	 combinatie	 tussen	 forum	 en
 groepschat (nuoret.info);
•	 Interactieve	 rubrieken,	games	en	films	of	mu-

ziekclips en vooral een funzone met 12 filmpjes 
en de opdracht keuzes te maken in relatie-situ-
aties (canyoufixit.sense.info);

•	 Scribble	(kattebelletje):	je	kan	tekenen	hoe	je	je
voelt en die tekening opslaan (getconnected.
org.uk);

•	 Rubriek	‘idolen	zijn	ook	klein	geweest’:	kaarten
of foto’s van idolen die vertellen over een pro-
bleem toen ze klein waren (bris.se);

•	 ‘Tell	 a	 friend’:	 je	 stuurt	 een	 e-mail	 naar	 een
vriend om hem de site te leren kennen (kinder-
telefoon.nl);

•	 Forum	direct	op	de	homepage:	als	je	een	vraag
of rubriek in het forum aanklikt, krijg je meteen 
een lijstje met allerlei bijkomende info, links,… 
die betrekking hebben op dat thema;

•	 Een	 ideeënbus	 om	 de	 site	 te	 verbeteren	 met
een beloning (hulpmix.nl); 

•	 Een	 meldknop	 om	 seksueel	 misbruik	 te	 sig-
naleren (vaak kan je dit als organisatie niet zelf 
voorzien). 

Deze tools zorgen niet alleen voor aantrekkelijk-
heid van je website, maar hebben ook en vooral 
veel inhoudelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld:
•	 Filmpjes	 met	 ‘getuigenissen’	 laten	 jongeren

ervaren dat ze niet alleen worstelen met hun 
probleem;

•	 Testjes,	 filmpjes,…	 geven	 jongeren	 ‘taal	 en
structuur’ om hun problemen met seksueel 
misbruik onder woorden te brengen;

•	 Interactieve	tools	verhogen	de	‘betrokkenheid’;
•	 Bij	het	wachten	op	een	chatgesprek	kan	de	tijd
 overbrugd worden.

?  Maak dat gebruikers games gratis kunnen
downloaden zonder problemen;

?  Benut de informatie- en doorverwijsfunctie
via interactieve tools en links; 

?  Ga kijken naar andere sites om ideeën op
te doen en mogelijkheden te verkennen!



24

Gebruiksvriendelijkheid van de 
website

Jonge gebruikers van een site moeten vlot hun weg 
vinden in de algemene informatie en in de chat. 

? Zorg dat de website gemakkelijk te vinden
is via zoekmachines (‘search engine opti-
mization’ of SEO);

? Zorg voor duidelijke inforubrieken: wie zijn
wij, hoe werkt de chat, FAQ,…

? Zorg dat de inhoud beantwoordt aan de
naam van de rubriek; 

 
? Vermijd herhaling en overlappingen in

rubrieken; 

? Geef bij de FAQ-rubriek of in een disclai-
mer ook informatie over de chat;

? Houd je informatie actueel;

? Maak essentie snel zichtbaar zonder extra
kliks. 

Wat op de homepage?

Ook hier is verscheidenheid troef! Volgende 
elementen verdienen zeker aandacht op de 
homepage:

? Duidelijke links en gegevens in verband
met de chat en de andere (online)
hulpvormen;

? Informatie over de doelgroep van de site;

? Informatie over de onlinehulpverleners
(beroepskrachten, getrainde vrijwilligers, 
peers, lotgenoten); bijvoorbeeld: “Onze be-
antwoorders hebben een grote ervaring in 
werken met kinderen en jongeren. In hun 
vroeger werk kwamen ze in contact met 
een grote verscheidenheid van kinderen- 
en jongerenproblemen.” (www.lasteabi.ee)

? Als je met vrijwilligers werkt, geef dan aan
dat ze training kregen of ervaring hebben;

? Informatie over privacy, anonimiteit en
vertrouwelijkheid;

? De vermelding ‘seksueel misbruik’ of
andere thema’s die de bezoeker op de site 
kan vinden;

? Een sluitknop (hide page) om de pagina
te verbergen als er onverwacht iemand 
binnenkomt;

? Informatie over de beoogde doelgroep.

Raadpleeg bronnen met checklisten voor goe-
de onlinehulpwebsites (Bocklandt, 2011, p. 135; 
Eidenbenz, 2009, p. 213; Gerö, 2009, p. 65–71; 
Schalken, 2010, p. 238)

www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-

home – 14 januari 2013

www.jac.be – 16 januari 2013
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Inspirerende voorbeelden:

•	 www.cyberhus.dk:	handig	is	de	Engelse	

samenvatting met veel informatie en een 

aantrekkelijke brochure over de organisatie.

 

•	 www.awel.be	toont	een	interview	met	een	

vrijwilliger in verband met de organisatie.

•	 www.bris.se	laat	een	filmpje	zien	waarin	

kinderen praten over de organisatie. 

•	 www.sense.info	heeft	een	onderdeel:	‘sense	

in jouw regio’ met info over spreekuur, soatest, 

condoomautomaten en morning-afterpil in 

hun buurt. 

•	 www.kinderschutz-wien.at	geeft	uitleg	over	

kinderrechten en stelt ook andere organisaties 

voor (jeugddiensten, crisiscentra, politie, … ). 

•	 www.netecoute.fr	is	origineel	door	de	

mogelijkheid die men biedt om gebruikers 

terug te bellen. 

•	 www.getconnected.org.uk	vermeldt	als	

enige gratis hulp via sms. Ze bieden ook 

webhelp aan (24u/7). Hierbij kan je een thema 

aanklikken waarna je ziet waar je terecht 

kan voor hulp; voor welke leeftijd; welke 

doelgroep,…

•	 www.hulpmix.nl	vermeldt	thema’s	waarover	

je kan chatten niet expliciet, maar het valt op 

dat de site vol thema’s en info staat.

www.getconnected.org.uk – 16 januari 2013

www.hulpmix.nl – 16 januari 2013

www.netecoute.fr – 16 januari 2013
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Veiligheidsmaatregelen

Een website voor onlinehulp moet betrouwbaar 
zijn. Dit geldt zeker als seksueel misbruik een the-
ma is. 
Belangrijke veiligheidsmaatregelen zijn (Dimitrova, 
2011 en Alzin, 2012): 

? Bezorg elke chathulpbeantwoorder een
persoonlijke login en paswoord om in het 
computersysteem en op de chatapplicatie 
te komen.

? Vermijd het gebruik van externe drivers
(USB, CD-rom, floppy disc,…).

? Bewaar de database met chathulptrans-
cripten op een aparte servert die niet ver-
bonden is met internet. Beperk het aantal 
medewerkers dat toegang heeft tot deze 
server.

? Maak regelmatig een back-up van de
gegevens.

? Beveilig de communicatie tussen de hulp-
vragers en de beantwoorders technolo-
gisch met behulp van encryptie (SSL).

? Maak de gebruikers op de website duidelijk 
wat zij zelf kunnen doen om een zo groot 
mogelijke veiligheid te bereiken.

? Zorg dat ze begrijpen dat bij één-op-één-
chat niemand anders buiten de medewer-
kers (in kader van gedeeld beroepsgeheim) 
het chatgesprek kan lezen.

? Beveilig je chathulpsoftware.

www.fierfryslan.nl – 7 oktober 2012

? Geef info over de anonimiteit en veiligheid
van het medium.

  - Een ‘verbergknop’ maakt het voor de ge-
bruiker mogelijk om snel het scherm te 
sluiten (en zo het gesprek te verbergen 
als er bijvoorbeeld iemand binnenkomt); 

  - Vermeld hoe de gebruiker sporen van
het gesprek (in zijn historiek) op de com-
puter kan verwijderen;

  - Vermeld in welke situaties anonimiteit
   zal doorbroken worden;

? Vermeld of transcripten worden bewaard
en met welke doeleinden (zoals onder-
zoek, intervisie,…).

? Let als beantwoorders op een zo groot
mogelijke vertrouwelijkheid.

? Maak dat de beantwoorders ervoor zorgen
dat hulpvragers door onachtzaam-
heid of onwetendheid hun identiteit niet 
prijsgeven.

De rubriek ‘How to hide your visit to’ bij www.

tjejjouren.se bevat onder andere informatie 

over hoe je de internetgeschiedenis kunt 

wissen. 

Www. FierFryslan.nl legt dit zelfs uit met behulp 

van printscreens.
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Het chathulpaanbod op de 
website

Een vlotte vindbaarheid en bereikbaarheid van de 
chathulp zijn cruciaal. 
Vooraleer de oproeper het chatgesprek start, 
moet hij over voldoende gegevens beschikken 
om de verwachtingen omtrent het verloop en de 
mogelijkheden van het chatgesprek realistisch te 
houden. 

Aanbevelingen in verband met het 
functioneren en de plaats van het 
chathulpprogramma

? Zorg dat de links en stappen bij chat vlot
werken. Test dit zelf regelmatig!

? Beschrijf werkwijze van de chat, ook al is
de chat dicht. 

? Laat een hulpvrager niet inloggen als de
chat (toch) gesloten is.

? Geef informatie in verband met wachttijden.

? Maak duidelijk dat de chat gratis is. 

? Verhelder het doel van de chat en van je
hulpverlening in het algemeen;

? Geef de openingsuren van je chat duidelijk
aan:

  - Zorg voor openingsuren wanneer je
   doelgroep tijd heeft om te chatten;
  - Avond- en weekenduren zijn populair.

? Geef duidelijkheid over de maximum-
gespreksduur.
Een exacte maximumduur voor een 

chatgesprek aangeven is moeilijk, maar 
er is een grote mate van eensgezindheid 
dat chatgesprekken best niet langer dan 
een uur duren. De concentratie verslapt 
na verloop van tijd en het gesprek draait in 
‘cirkeltjes’. Daarenboven is de chathulpbe-
reikbaarheid in vele organisaties beperkt en 
is het ‘democratisch’ om de gesprekstijd te 
beperken en zo meerdere oproepers een 
kans tot gesprek te geven. 

? Zorg ervoor dat de chat effectief open is op
de uren die vermeld worden.

? Maak dat de link naar de gesprekskamer
gemakkelijk vindbaar is en steeds werkt. 
Met een enkele klik is de toegang naar de 
gesprekskamer bereikbaar. 
Als de chat gesloten is: geef aan wanneer 
de chat wel open is en verwijs door naar 
andere hulpbronnen.

? Als de chat bezet is: geef dan een inschat-
ting van de wachttijd en verwijs door naar 
andere tools en hulpbronnen op de ei-
gen site, die van andere hulporganisaties 
of naar offlinehulp. Een mooie voorbeeld 
vind je bij Hulpmix.nl dat naast het aanbod 
om een mail te sturen ook volgende bood-
schap geeft: “De chat is niet bedoeld als 
je in een levensbedreigende situatie zit. We 
adviseren je om dan zo snel mogelijk tele-
fonisch contact op te nemen met je eigen 
huisarts of met Bureau Jeugdzorg in je ei-
gen regio.” 

? Maak indien mogelijk gebruik van een
wachtrij waarbij de oproeper ziet hoe-
veel wachtenden er voor hem zijn. 
Maak duidelijk dat wie in de wachtrij 

staat, aan de beurt komt om te chatten. 
“Tijdens de openingsuren van de chat, kan 
er een wachtlijst ontstaan. Probeer dan la-
ter opnieuw. Bris laat alle kinderen uit de 
wachtrij chatten als ze zich aangemeld 
hebben tijdens de openingsuren.” (Bris, 
2011)

? Informeer over de gevolgen van een be-
paalde actie, zoals het klikken op een link. 
De gebruiker moet steeds vooraf weten 
wanneer hij naar het portaal doorklikt of 
wanneer hij op de chat- of gesprekskamer 
zelf zal belanden.
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Op deze site zijn ‘rond’ de openingsuren de stappen duidelijk aangegeven: aangegeven: 

1) Ga naar de chatroom, 

2) Als je moet wachten, kijk dan rond op de website,

3) Als de chatroom beschikbaar is, kan je een gesprek starten,

4) Wil je proberen? 

Aanbevelingen in verband 
met inhoudelijke info over het 
chathulpaanbod

? Vermeld (kort) waarover de gebruiker kan
chatten en overweeg of je ‘seksueel 
misbruik’ expliciet vermeldt. Voor or-
ganisaties met een brede insteek aan 
thema’s (zoals een kinderhulplijn) kan 
dat in algemene bewoordingen (zoals 
‘over alles wat je bezighoudt’) maar sek-
sueel misbruik kan ook als thema ver-
meld worden naast andere thema’s.  
Organisaties die specifiek rond seksueel 
misbruik werken, kunnen op impliciete of 
expliciete wijze verwijzen naar situaties en 
gradaties van seksueel misbruik. Zoals:“Heb 
je vragen over seksueel misbruik? Voel je je 
gedwongen dingen te doen die je niet wilt 
doen? Ken je iemand met zo’n probleem?“ 
(www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-
over/child-advice-home - 25/09/2012)

? Vertel wat de oproeper kan verwachten:
soort gesprek, advies, (geen) begeleiding, 
duur van gesprek … en geef eventueel 
een voorbeeld van een chathulpgesprek. 
Een voorbeeld van een chathulpgesprek 
maakt aanschouwelijk wat de oproeper 
kan verwachten.

? Vermeld duidelijk de maximum duur van
een chathulpgesprek (bijv. 1 uur). Dit stimu-
leert de hulpvrager om tijdig terzake te ko-
men en ondersteunt de beantwoorder als 
hij wil afsluiten.

? Een stappenplan over hoe de chat ver-
loopt, is handig.

http://kek-vonal.hu/tini/chat/ – 25 september2012
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VISIE EN POSITIONERING

Structuur …

Stappen in het 
chathulpproces

De actoren in de 
chathulp-
communicatie

Chatalliantie, scherm-
lezen, -schrijven en 
gesprektechnieken

W in de breedte

V in de diepte

X in de lengte

5. CHATHULP… EEN SPECIFIEKE METHODIEK
De vorige hoofdstukken focusten op de visie op en de positionering van chathulp rond seksueel misbruik in de organisatie
en op de organisatie-website. 
In wat volgt wordt de aandacht gevestigd op het chathulpgesprek zelf. In dit hoofdstuk wordt verduidelijkt:

•	 Wat	is	methodiek?
•	 Methodiek	in	de	lengte,	breedte	en	diepte	
•	 Vuistregels	voor	methodiek.

Het vormt de situering van wat in de daarop volgende hoofdstukken wordt uitgediept.

Wat is methodiek?

Methodiek wil zeggen: de leer van een metho-
de. De methodiek van chathulp zal focussen op 
de wijze waarop goede chathulp gerealiseerd 
wordt. Methodiek is geen pure theorie – al kent 
methodiek een theoretische fundering, toch zal 
methodiek altijd sterk geënt zijn op de praktijk. 
Ze versteent betrouwbare en effectieve praktijk-
ervaringen. Tegelijkertijd spoort ze nieuwe ken-
nis op door op een alert kritische manier naar 
die praktijk te kijken. Om te kunnen spreken over 
een methode moet ze voldoen aan drie essen-
tiële vereisten: systematiek, doelgerichtheid en 
procesmatigheid. 

De systematiek van de chathulpmethodiek komt 
tot uiting via het consequent op elkaar betrek-
ken van de opeenvolgende stappen die quasi in 
elk chathulpgesprek zijn terug te vinden; de wijze 
waarop niet alleen de gesprekspartners maar ook 
hun omgeving wordt betrokken; de wijze waarop 
chathulpgesprekken worden gevoerd; de aan-
dacht voor ethische en juridische kwesties om-
trent chathulp rond seksueel misbruik. 

De doelgerichtheid van de methodiek hangt in 
chathulpverlening nauw samen met de kernop-
dracht van de organisatie én met de visie op de 
chatpositionering in het geheel. (zie hoofdstuk 3). 

Het procesmatig karakter toont zich in de ont-
wikkeling van een aantal stappen tussen proloog 
en epiloog, maar wordt vooral sterk bepaald en 
gedragen door de kwaliteit van het contact – in 
face-to-face ‘de relatie’ genoemd – tussen de 
oproeper en de beantwoorder. Chathulpverlening 
benoemt de relatie als ‘de chatalliantie’ en om-
schrijft dit als de ‘verstandhouding tussen de op-
roeper en de beantwoorder, die zorgt voor veilig-
heid en betrouwbaarheid, de basis tot openheid’ 
(Vlaeminck e.a., 2009b).

Chathulpmethodiek in de lengte, 
de breedte en de diepte

In deze ‘Ch@dvice Gids’ komen diverse aspecten 
van chathulpmethodiek aan bod. Vooreerst is er 
de achtergrond waarbinnen alle andere elemen-
ten moeten gesitueerd worden; namelijk de keu-
zes van de organisatie omtrent de visie op en de 
positie van chathulp rond seksueel misbruik. 

Nieuwe begrippen

Juridische en ethische kwesties



30

Binnen deze visie en positionering laat systema-
tiek en procesmatigheid zich uitdrukken via een 
structuur waarin stappen of fasen hetzij sequen-
tieel (na elkaar) dan wel iteratief (zich herhalend, 
soms ook gelijktijdig) worden doorlopen. Er is in 
elk chathulpgesprek een proloog, een inleiding, 
een probleemexploratie en probleemafbake-
ning, een actie en afsluiting, eventueel aange-
vuld met een epiloog. We noemen dit de struc-
tuur in de lengte (zie hoofdstuk 6). Elke stap of 
fase zal door diverse actoren, ieder vanuit een 
eigen(zinnig) perspectief of kompas worden in-
geschat. Elke methode zal zich daarom bezinnen 

over de vragen ‘Wie zijn deze actoren?’ en ‘ Wat 
zijn hun beweegredenen in het proces?’. Deze 
component duiden we aan met de structuur in 
de breedte (zie hoofdstuk 7). Om doelgerichtheid 
te garanderen zal een methode effectief en effi-
ciënt gebruik maken van adequate vaardigheden, 
technieken en middelen: structuur in de diepte 
(zie hoofdstuk 8) genoemd. Tenslotte zal ook 
aandacht besteed worden aan ethische en wet-
telijke aspecten (zie hoofdstuk 9) en aan nieuwe 
begrippen die deze chathulpmethodiek gebruikt 
(zie hoofdstuk 11).

Vuistregels voor methodiek

vuistregel 1: de chathulpmethodiek zit sterk 
geënt op de praktijk. 
Methodiek erkent én archiveert ervaringskennis 
uit goede praktijken én spoort kritisch-alert nieu-
we kennis op. 

vuistregel 2: de chathulpmethodiek krijgt bij 
elke beantwoorder een persoonlijke kleur.
Bij de concrete toepassing zal een methodiek-
gebruiker de technisch-instrumentele kant van 
de methode koppelen aan authenticiteit. Daarom 
zijn deze aanbevelingen geen dwingend keurslijf 
maar aansporingen om als beantwoorder en/of 
als organisatie eigen keuzes te maken.

vuistregel 3: de chathulpmethodiek biedt 
houvast bij het reflecteren op het handelen.
De dagelijkse praktijk noopt tot het nemen én 
funderen van keuzes voor zichzelf én voor der-
den. Methodiek biedt een kapstok aan. Daarom 
hopen we dat op basis van deze aanbevelingen, 
voorbeelden en vragen in de dagdagelijkse chat-
hulp bewuste keuzes gemaakt worden.

vuistregel 4: methodiek erkent professionele 
intuïtie, stille kennis, pragmatiek en spoort aan 
tot systematiek. 
Steeds vaker erkent methodiek de kracht van on-
uitgesproken kennis die het dagelijks handelen 
aanstuurt. Daarom wil deze gids een bescheiden 
aanzet zijn met respect voor de competentie en 
ervaring van de medewerkers die de praktijk da-
gelijks realiseren.
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CHATHULP-
METHODIEK
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beantwoorder

en zijn
context

De oproeper
en zijn

context

Epiloog

GesprekAanmelden

Warm welkom

Verkenning

Beweging

Afronding
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Het misbruik
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De omgeving
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Te kiezen?
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6. CHATHULP … EEN PROCES IN STAPPEN – METHODIEK IN DE LENGTE – 
Systematiek en proces van chathulpmethodiek tonen zich in de opeenvolgende stappen die in een chathulpgesprek terug 
te vinden zijn. De stappen verlopen niet uitsluitend lineair: in de praktijk schakelt de beantwoorder af en toe terug naar een 
eerdere stap. Bovendien dienen de fasen niet allemaal in elk gesprek aan bod te komen. Dit hangt samen met de aard van het 
gesprek en de verwachting van de oproeper. De gefaseerde opbouw is dus geen dwingend gegeven. 

GESPREK

Proloog Opening Verkenning Beweging Afronding Epiloog

• basisgegevens aan
 oproeper
• link naar chathulp
• aanmelding

• welkom
• identificatie
• openingsvraag
• hulpvraag oproeper

• probleemexplore-
 rende vragen
• tempobewaking
• afbakening
 hulpvraag

• informeren
• ondersteunen
• bewustmaking
• perspectief bieden
• motiveren tot
 verandering
• doorverwijzen

• aankondigen
• samenvatten
• bedanken
• afscheidsgroet
• (suggestie
 herchatten)

• informatie en door-
 verwijzing website
• nazorg: bevraging
 of dropbox
• verslag door
 beantwoorder

Proloog

De fase vóór het gesprek start, is de proloog. In 
die fase komt de oproeper op de website terecht 
en vindt er informatie over de chat (openingsuren, 
doel, chatverloop, hoe starten…). Als hij beslist om 
een chatgesprek te voeren, meldt hij zich aan.

De website als toegangspoort tot de 
chathulplink
De website vormt de toegangspoort tot de chat. 
Het is de eerste stap in het chathulpproces.
Veel vragen en onduidelijkheden over waar de 
oproeper terecht komt en wat hij van het aan-
bod mag verwachten, kunnen hier al opgevangen 
worden.
Aandachtpunten en aanbevelingen hierover vind 
je op pagina 25.

Aanmelden of registreren?
De aanmelding is een tussenstap tussen de pro-
loog en de aanvang van het chathulpgesprek 
(en start veelal door op de chatbutton of –link 
te klikken). In deze fase wordt aan de oproeper 
gevraagd om informatie te geven over zichzelf. 
Doorgaans wordt gevraagd naar een naam of 
nickname (pseudoniem) en soms kan de oproe-
per aangeven waarover hij wil chatten.
Soms wordt (nog voor de aanmelding) ge-
vraagd aan de gebruiker om zich te ‘registreren’, 
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bijvoorbeeld om berichten te kunnen posten op 
het forum of om te chatten op afspraak. De in-
formatie die gevraagd wordt, bestaat meestal uit 
een combinatie van naam of nickname, geslacht, 
leeftijd of geboortedatum, woonplaats (postco-
de), paswoord, e-mailadres en soms wordt nog 
een ‘akkoord met de gebruiksvoorwaarden’ ge-
vraagd. Occasioneel kan de gebruiker aangeven 
welke info zichtbaar is voor anderen. 

b Welke info van de oproeper heb je écht
nodig om goede hulpverlening via chat 
mogelijk te maken?
Het kan bijvoorbeeld relevant zijn om 
te weten of de oproeper een jongen of 
meisje is. Of iemand minderjarig is, speelt 
in geval van (melding van) seksueel mis-
bruik een grote rol. Ook woonplaats kan 
relevant zijn, bijvoorbeeld als een koepel-
site wil doorverwijzen, als offline-opvolging 
aangewezen is of als voor de financiering 
regioregistratie nodig is.

	 •	 Vraag je die info vooraf op of kan dat ook
tijdens het gesprek naargelang de wending 
die de chat neemt? 

? Geef in het aanmeldingsscherm aan dat
de oproeper een nickname mag gebrui-
ken. De nickname kan voor de beantwoor-
der extra informatie geven.

? Een vraag over het melden van het onder-
werp, de hulpvraag of probleemformule-
ring kan de oproeper helpen focussen en 
biedt de beantwoorder een aanknopings-
punt voor het gesprek.

? Vraag tijdens de aanmelding vooraf niet
méér info dan nodig is voor een efficiënt 
gesprek. Hoe meer info je vraagt, hoe om-
slachtiger de proloogfase, hoe hoger de 
drempel. Beperk de aanmelding door een 
aantal velden optioneel te maken. 

? Overweeg of vooraf registreren kan wor-
den vermeden.

Chathulpgesprek

In het chathulpgesprek zelf kunnen verschillen-
de stappen worden onderscheiden: de opening, 
verkenningsfase, doelbepaling, beweging en 
afronding.
Dat vertaalt zich in volgende aanpak door de be-
antwoorder: na de introductie, wordt de focus 
bepaald. De beantwoorder creëert een context 
die reflectie en perspectief mogelijk maakt. Een 
volgende stap is het motiveren en aanbieden van 
opties. Bij de afronding kan nog gefocust worden 
op (positieve) dingen die de oproeper kan doen 
na het gesprek. 
 
Opening: een warme welkom en eerste 
stap naar hulpvraag
De opening van het gesprek vormt het eerste 
contact tussen oproeper en beantwoorder. Het 
zet de ‘toon’ van het gesprek. De opening creëert 
de basis die vertrouwen geeft aan de oproeper 
om een hulpvraag te durven stellen.

? Zorg voor een (persoonlijke) warme
welkom. “Hallo met Martine van orga-
nisatie [x]. Welkom op onze chat.” of 
“BLOB consultant. Hallo. Hoe kan ik je 
helpen?”. Tip: Wacht 5 minuten bij oproe-
pers die geen reactie geven. (Ze kunnen 

bijvoorbeeld al een kwartier in de wacht-
rij staan en intussen info op de website 
bekijken of regelmatig switchen tussen 2 
schermen).

? Besef dat veel oproepers een drempel
hebben moeten overwinnen om zich aan 
te melden. 

? Ga onmiddellijk in op de informatie die de
oproeper verstrekte. “Ik lees dat je het 
moeilijk hebt?” of “Je maakt je zorgen maar 
je weet niet goed wat doen?”.

? Indien de oproeper niet meteen initiatief
neemt, bieden meer algemene vragen een 
houvast. Goede startvragen zijn: “Waarover 
wil je praten?”, “Wil je iets vragen of 
vertellen?”

? Geef indien mogelijk een complimentje.
“Moedig van jou om …”

? Toon begrip, leef mee, stel gerust. Erken
dat dit gesprek voor de oproeper voor 
spanning zorgt. 

B: Dag Saartje, welkom bij XX (persoonlijke 

welkom, beantwoorder start het gesprek)

O: Hoi

B: Ik lees dat je gepest wordt / bang bent voor 

je broer … (ingaan op info uit aanmelding)

O: Ja dat klopt, het is al twee jaar aan de gang 

B: Wat rot voor je (empatisch reageren) 

B: Ik vind het goed van je dat het er niet bij laat 

zitten (compliment)



34

Verkenning en doelbepaling
Wat zijn de feiten, gevoelens en noden van de 
oproeper? Wat verwacht de oproeper van het 
chathulpgesprek? In deze fase verkent de beant-
woorder de hulpvraag van de oproeper. Hiertoe 
worden zowel feiten, omstandigheden (wat is er 
precies aan de hand?), betekenisgeving en bele-
ving geëxploreerd. Sommige oproepers komen 
snel ter zake, maar vaak weet de hulpvrager zelf 
niet goed wat de kern is. Vaak snijdt de oproeper 
meerdere probleemaspecten of diverse situaties 
aan. Afbakening en doelbepaling zijn dan nodig.

? Bespreek met de oproeper de verwach-
tingen bij de chat. Als de oproeper dit zelf 
nog niet helder heeft, zoek dan aansluiting 
en begin waar hij zich bevindt.

B: Je wilt dus zelf graag uit huis gaan, maar 
je wilt niet dat je ouders erachter komen? 
O: Ja, klopt 
B: En van mij vraag je hoe je dit kunt 
aanpakken?
O: Yes !
B: Helaas denk ik dat het niet mogelijk is 
dat je uit huis gaat zonder je ouders in te 
lichten. 
B: We kunnen wel eens kijken waar je heen 
kunt gaan, en hoe je hiermee met je ou-
ders kunt omgaan. Wil je dat?

? Hanteer een onderzoekende houding bij
oproepers die het heel moeilijk hebben om 
zich uit te drukken (die bijvoorbeeld op veel 
vragen met ‘Ik weet het niet’ antwoorden). 
“Ik vroeg me gewoon af of er iets speci-
fieks gebeurd is dat je verdrietig maakt”. 
Gun de oproeper de kans om zelf een eer-
ste afbakening te maken over het gespreks-
thema. Begin met algemene vragen als de 

oproeper geen specifieke probleemstelling 
aangeeft of moeilijk over de brug komt. 

? Verken de problematiek en vraag behalve
naar feiten ook naar het gevoel en naar 
waarden en normen van de oproeper. 
Het exploreren van de beleving van de op-
roeper, zorgt ervoor dat de oproeper zich 
begrepen voelt en helpt de chatalliantie tot 
stand brengen. Het uitspreken van gevoe-
lens kan heel kort zijn en maakt soms ge-
bruik van korte woorden uit het dagelijks 
taalgebruik. 

B: goh… moeilijk is dat 
B: oei 

? Koppel het ‘terugspelen van gevoelens’ in
eenzelfde interventie aan ‘een stap ver-
der zetten in het proces’. Een bijkomende 
vraag moet helpen om de situatie uit te kla-
ren of een probleemaspect te formuleren.

? Als de oproeper nauwelijks iets meedeelt
over de hulpvraag (underdisclosure), stel 
dan bijkomende feitelijke vragen over de 
leefsituatie en verwijs eventueel naar nick-
name of aanmeldingsinformatie. 

? Focus op wat voor de oproeper hier-en-nu
het meest belangrijk is. Het exploreren van 
de historiek (het ‘toen’) van de probleem-
situatie is in een chathulpgesprek niet 
evident. 

? Zorg ervoor dat de focus van het gespreks-
doel bij de oproeper ligt. “Mensen en kin-
deren zijn geneigd te praten over de wens 
dat de ander verandert. Het veranderen 
van gedrag van de ander ligt niet binnen 

je eigen controle. Het enige gedrag waar 
je veel invloed op hebt, is het gedrag van 
jezelf” (Meldpunt Kinderporno Nederland, 
2001b)

? Houd rekening met de beschikbare tijd en
het mandaat binnen de organisatie. Verlies 
je niet in de verkenning en ontrafeling van 
de (vaak complexe, meervoudige) proble-
matiek. Focus bij complexe problematiek 
op wat de oproeper na het chatgesprek 
kan doen en of hierbij andere ondersteu-
ning kan helpen.

? “Als basisregel is het de jongere die de in-
houd en de snelheid bepaalt tijdens de 
chat. Het is de verantwoordelijkheid van 
de beantwoorder om de oproeper een 
kader te geven waarbinnen hij de jongere 
de kans geeft om emoties en problemen 
kenbaar te maken en uit te klaren én te 
reflecteren over opties en oplossingen.” 
(Cyberhus, 2012)

Beweging
Na de verkenning komt de fase van de ‘bewe-
ging’. Via diverse hulpvormen (doorvragen, infor-
matie, ondersteuning, bewustmaking, motiveren 
tot actie) wordt gewerkt naar een kanteling… een 
stap vooruit. In chathulpgesprekken is komen tot 
actie, verandering of een oplossing, niet evident. 
In het eerste chathulpgesprek gaat het eerder om 
een lichte wijziging, een mogelijk perspectief, iets 
waarmee de oproeper even verder kan. Wanneer 
het gaat om meerdere chathulpgesprekken komt 
er wel een veranderingsproces op gang. Het is 
bijvoorbeeld vaak niet wenselijk en haalbaar om 
in één gesprek rond seksueel misbruik de op-
roeper te stimuleren om dit misbruik al direct te 
melden of hem door te verwijzen naar verdere 
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? Maak werk van een genuanceerde en spe-
cifieke aanpak op maat van de jongere: 
werk eerst aan nabijheid (waar staat de jon-
gere? Welke verandering is nu (nog niet) 
mogelijk?) Stel hem gerust. Motiveer hem 
pas daarna om verder hulp te zoeken.

Informeren
Informeren is een vorm van gepersonaliseerde 
kennisoverdracht. Specifiek voor online-informa-
tieve-vragen is de beschikbaarheid van het ruime 
internet-aanbod. Wie informatie op maat van de 
oproeper wil geven, zal de kennisbodem van de 
oproeper via scherm moeten inschatten.

Case simulation (Dimitrova, 2011)

•	 “Ik	wil	iets	vragen	…	Ze	hebben	een	niet	zo	

mooie foto van mij op internet gezet. Ik bedoel 

dat als mijn moeder of vader dit zien, dat dat 

dan problemen kan geven … Maar ik hou er 

wel veel van. Het is cool … Is het mogelijk 

om die foto’s onzichtbaar te maken voor 

volwassenen?”. 

De taak van de beantwoorder bestaat uit het 

uitklaren van het probleem en te vragen naar of 

te denken aan voorbeelden.

•	 “Mijn	mama	vertelde	me	dat	op	het	internet	

soms oude pedofielen zitten die … me kunnen 

verkrachten op de computer.” 

De beantwoorder zal zo eenvoudig mogelijk 

moeten uitleggen wat een pedofiel is en dat 

het onmogelijk is om verkracht te worden via 

de computer. Hoe dan ook kan het belangrijk 

zijn om de kans te benutten om kinderen 

bewust te maken van andere mogelijke 

(seksualiteitsgebonden) risico’s en hoe je er 

mee om kan springen.

begeleiding. Daarvoor zijn vaak meerdere con-
tacten nodig. In situaties van actueel seksueel 
misbruik is er bovendien sprake van een span-
ningsveld tussen de behoefte van de oproeper 
om zich veilig en gehoord te voelen en de drang/
plicht bij de beantwoorder om in te grijpen of het 
‘misbruik te laten stoppen’ (zie hoofdstuk 9).

? Vraag aan de oproeper: wat denk je dat 
je zou kunnen doen? Activeer hem. Het 
is niet enkel de taak van de beantwoorder 
om oplossingen te zoeken (ook de hulp-
vrager denkt mee na).

? In geval van actueel seksueel misbruik staat 
‘de beweging’ in functie van ‘het stoppen 
van het misbruik’. Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat de oproeper voldoende kracht 
haalt uit het ‘regelmatig’ kunnen stoom 
afblazen op de chat en daardoor het mis-
bruik kan blijven ondergaan. 

? Erken de beperkingen van je organisatie in 
geval van seksueel misbruik. Kan je zelf ver-
der helpen of is doorverwijzing nodig (zie 
verder)?

? Motiveer de oproeper om in acute bedrei-
gende situaties zijn anonimiteit op te geven. 

? Vermijd lange informatieve berichten: splits 
indien nodig op in begrijpelijke, korte 
berichten.

? Overweeg naar gelang het soort vraag of 
chat het meest adequate medium is voor 
deze info. Verwijs eventueel naar email, 
naar info op de eigen website of verwijs 
naar specifieke websites. Besef tegelijker-
tijd dat overschakelen van communicatie-
kanaal niet evident is.

? Denk aan de wettelijke en ethische conse-
quenties bij het intikken van foutieve 
informatie.

Ondersteuning geven 
Ondersteuning betreft elke vorm van aanmoe-
diging, geruststelling, beveiliging, empathie of 
waardering. Het bevordert de chatalliantie en re-
duceert twijfel, onzekerheid of schaamte.

? Zorg voor voldoende veiligheid. Informeer 
over anonimiteit, geheimhouding en wat 
dit ‘online’ juist inhoudt.

? Vermijd gratuite uitingen van begrip. Zeker 
in de beginfase, als je nog beperkte info 
hebt over de oproeper kan dit onecht 
overkomen.

? Moedig de oproeper aan om haalbare 
stappen te zetten. Anticipeer op eventuele 
mislukkingen.

Werken aan bewustwording en inzicht
Inzicht bijbrengen is het aanbieden van een ander 
perspectief in de hoop dat de oproeper daardoor 
een meer genuanceerd, realistisch of hoop-
gevender beeld krijgt over zijn/haar situatie of 
hulpvraag.

“Mensen veranderen niet door 
wat ze anderen horen zeggen, 

maar door wat ze zichzelf horen 
zeggen in reactie op anderen.”

(Blaise Pascal,
natuurwetenschapper 17e eeuw)



36

? Verken waar de oproeper zich bevindt in 
zijn bewustwordingsproces ten aanzien 
van de onderwerpen die hij wil bespreken. 
Sommigen kunnen gevoelens van twijfel, 
ambivalentie zelf nog niet goed plaatsen, 
anderen hebben dat helder en willen voor-
al praten over hun mogelijkheden en nog 
anderen weten wat ze nodig hebben, maar 
ontbreken de moed om (niet anoniem en 
face to face) stappen te zetten.

? Een oproeper kan tot andere inzichten
komen naar aanleiding van reflectieve vra-
gen van de beantwoorder.

B: Wat zou je het allerliefste doen?
B: Zo voel jij dat aan… maar beleeft je moe-
der dit op dezelfde manier?

? Geef uitdrukking aan het standpunt van 
jouw organisatie. (Seksueel) misbruik is fout.

B: Wat jij beschrijft, zouden we in onze or-
ganisatie als ‘seksueel misbruik’ bestempe-
len. Zie jij dat ook zo?

Vanuit de invalshoek ‘Safer Internet’ blijkt dat het 
oproepers niet zozeer ontbreekt aan kennis of 
zicht op mogelijke gevaren of consequenties van 
internetgedrag. Bris meldt dat er eerder sprake is 
van een gebrek aan reflectie dan aan kennis. 

Gebrek aan reflectie eerder dan gebrek aan 

kennis.

“In contacten met BRIS, vragen jongeren zich 

dikwijls af hoe ze wat ze meemaakten kunnen 

melden. Daarbij blijkt dat er zelden indicaties 

zijn dat jongeren een gebrek hebben aan 

kennis over veiligheid online. Tegelijkertijd valt 

op dat vele contacten gedeeltelijk gaan over 

spijt, bezorgdheid en beschaamd zijn over wat 

ze deden. De vraag is waarom zoveel jongeren 

niettemin deden wat ze deden, waarom ze zo’n 

risico’s namen? In essentie lijkt het te gaan om 

een algemene vraag om bevestiging die snel en 

gemakkelijk opgevuld wordt online. Jongeren 

zijn er zich meestal wel bewust van hoe dit 

werkt en wat de gevolgen zijn – minstens op 

een oppervlakkig niveau. Tegelijkertijd maakt 

hun twijfel duidelijk dat ze niet de kans hadden 

om echt te reflecteren over de consequenties. 

Ze weten hoe het werkt en wat er kan 

gebeuren maar ze hebben niet diepgaand 

gereflecteerd over de consequenties.” (Bris, 2011)

Perspectief bieden en opties bekijken
Een ander perspectief bieden, is een vorm van 
inzicht bijbrengen of reflectief werken. Door het 
zelf intikken of uitlokken van nieuwe gezichtspun-
ten hoopt de beantwoorder de eerder besproken 
standpunten van de oproeper te beïnvloeden of 
opening te creëren in wat een uitzichtloze situ-
atie lijkt. 

? Zoek voorstellen op maat die de oproeper 
ondersteunen om te handelen in over-
eenstemming met zijn verlangen. (Niet 
forceren). 
B: Hoe zou voor jou samenleven met je va-
der zonder misbruik er uitzien?

? Help de oproeper zoeken naar middelen, 
krachten, acties die eerder hebben gewerkt.

? Gebruik de voorwaardelijke tijd bij het intik-
ken van perspectieven. Bijv. “ Zou het kun-
nen betekenen dat …”

? Vraag naar wie in de omgeving te vertrou-
wen is. Waar kan de oproeper terecht? 
Online en offline?

? Ga na hoelang een oproeper wacht voor-
aleer een reactie op het nieuwe perspectief 
in te tikken. 

? Lees zorgvuldig de reactie op de nieuwe
perspectieven. Komen er bezwaren? Ver-
schijnen er tekens van lichte aarzeling? 
Komt er verontwaardiging, discussie?

Motiveren tot verandering 

Wat gaat de oproeper na het chatgesprek met zijn 
problemen doen? Chatgesprekken hebben niet 
uitsluitend tot doel om ad hoc te helpen maar 
veel organisaties willen ook de zelfredzaamheid 
van de oproepers verhogen.
In chathulpgesprekken over seksueel misbruik is 
vaak sprake van een spanningsveld tussen ‘pre-
sent zijn voor de oproeper’ en de behoefte/nood-
zaak om de situatie van misbruik te veranderen. 
Het is belangrijk dat de oproeper zich zelf bewust 
is van zijn (ongewenste) situatie en bewust kiest 
voor die stappen die voor hem haalbaar zijn. 

? Bekijk wat de oproeper al heeft geprobeerd 
of bedacht.

? Maak gebruik van het on- en offline net-
werk van de oproeper.
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? Probeer met de oproeper in het gesprek
te werken naar een meer actie-georiën-
teerde richting.

? Zoek samen naar een werkbare oplossing
 waarin de oproeper vertrouwen heeft en 
die naar jouw inschatting succes oplevert. 

? Bouw zorgvuldig op. Harder lopen dan de
oproeper roept onvermijdelijk weerstand op. 

? Stimuleer de oproeper om iets te bedenken.
Hypothetische vraag: “Als je alles zou dur-
ven, hoe zou je dat aanpakken?”
Brainstormen: “Zullen we eerst allemaal 
dingen bedenken en daarna kiezen?” 
Suggesties uit de omgeving vragen: “Heb-
ben anderen je al tips gegeven?”

? Formuleer mogelijkheden die je zelf aan-
brengt, in voorwaardelijke wijs: “Kun je je 
voorstellen dat je met iemand zou…”

? Moedig de oproeper aan om haalbare
stappen te zetten. Anticipeer op eventuele 
mislukkingen. 

? Hou rekening met aspecten van veiligheid.
Schat in of de stappen die de oproeper 
plant ‘veilig’ zijn.

? Stel samenwerking of doorverwijzing voor
indien relevant.

? Informeer de oproeper goed over de ge-
volgen van zijn keuze, acties.

Doorverwijzen 
Verwijzen wil zeggen dat de oproeper wordt aan-
gespoord om andere diensten of kanalen (email, 

face to face) te benutten voor verdere hulpver-
lening of melding. Uit de online survey blijkt dat 
de nadruk bij de meeste organisaties ligt op infor-
matie, luisteren en ondersteunen, zonder te spre-
ken van een volwaardige behandeling. Het actief 
doorverwijzen naar andere organisaties gebeurt 
weinig. Er wordt zelden gekozen om door te ver-
wijzen naar (offline) therapeutische organisaties.

In gesprekken rond seksueel misbruik, stelt 
de vraag naar doorverwijzing zich pertinent. 
Chathulp nodigt door zijn anonimiteit en laag-
drempeligheid tot ‘onthulling’ maar botst op zijn 
grenzen als het om verder begeleiden of behan-
delen gaat. Doorverwijzen naar andere organisa-
ties of overschakelen van communicatiekanaal is 
evenwel niet evident voor de oproeper. 

b In welke situaties ga je doorverwijzen?
 • Hoe verwijs je door met gepaste zorg en 

aandacht?
 • Op welk niveau van doorverwijzing mik je

vooral: contact met leerkracht, ouder, dok-
ter … met gespecialiseerde hulpverleners, 
met politiediensten?

 • Wat zijn de gevolgen van een doorverwij-
zing voor de oproeper? Besef dat dit sterk 
kan verschillen.

 • Zijn de kanalen waarnaar je verwijst vooral
offline of zijn er ook onlinediensten?

 • Hoe ver ga je in de doorverwijzing? Enkele
gradaties: Stel je een of meerdere verwij-
zingen voor als opties waartussen de op-
roeper kiest? Moedig je de oproeper actief 
aan om de stap te zetten? Vraag je de op-
roeper om opnieuw contact op te nemen 
na een eerste afspraak? Maak je zelf een 
afspraak voor de oproeper? Bied je aan om 
live mee te gaan met de oproeper naar…

Child Focus pleit voor een aanpak op maat 

van de gestelde casus. Soms zijn meerdere 

contacten nodig om voldoende informatie 

te vergaren voor een gepaste doorverwijzing 

mogelijk is. Volgende interventies behoren tot 

de mogelijkheden:

•	 Geen	doorverwijzing:	de	beantwoorder

luistert, informeert, adviseert en zoekt mee 

naar mogelijke oplossingen en/of aanzetten 

tot actie.

•	 Doorverwijzing	(oriëntatie):	

 - De oproeper stimuleren tot telefonisch

of persoonlijk contact met Child Focus of 

een andere meer aangewezen organisatie. 

De beantwoorder schat in hoe hoog de 

drempel (om meer persoonlijk contact 

te nemen) is voor de oproeper en 

exploreert de factoren die aan de basis 

liggen van deze drempelvrees. Daarnaast 

kan de beantwoorder informeren over 

de modaliteit van dergelijk contact en 

over zaken als vertrouwelijkheid, privacy 

en beroepsgeheim. Eventueel kan hij dit 

contact oefenen.

 - Oriëntatie naar politie / parket /

hulpverlening: de beantwoorder kan de 

oproeper zorgvuldig en vraaggericht 

informeren, over de mogelijkheden 

inzake hulpverlening of een gerechtelijke 

procedure. De keuze blijft (behoudens 

uitzonderingen) steeds aan de oproeper.

•	 Doorverwijzen	naar	1e of 2e lijnsorganisaties

die onlinehulp aanbieden: indien de 

oproeper niet wil afwijken van de 

onlinehulpverlening en hij langdurig 

begeleid wil worden.
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Doorverwijzen is niet altijd evident, want je wil 
de oproeper niet het gevoel geven dat hij afge-
wimpeld wordt of van het kastje naar de muur 
gestuurd wordt. Albahus doet volgende zinvolle 
suggesties:

? Werk in stappen. 

? Zoek eerst en vooral uit of de oproeper zelf 
vindt dat hij baat heeft bij enige verandering. 
Je kunt de oproeper niet forceren. Help de 
oproeper reflecteren over het feit of door-
verwijzing een goed idee is. Stel gerichte 
vragen die motivatie peilen of opwekken.
“Als je alles zelf zou kunnen beslissen, hoe 
zou je dan willen dat de dingen er uit zien? 
Kan je je inbeelden dat er iets verandert? 
Wat zou je liefst willen dat er dan gebeurt? 
Als jij zou kunnen beslissen, wat zou er 
daarna moeten gebeuren?” (Albahus)

? Als de oproeper open staat voor verande-
ring, stuur het gesprek dan in de richting 
van ‘de veranderingen waaraan de oproe-
per denkt’.
“Welke maatregelen zou jij nemen om de 
omstandigheden te veranderen? Is er iets 
dat je zelf kan doen? Is er iets waar ie-
mand anders zorg voor kan dragen? Kan 
je je voorstellen dat je zelf dit of dat doet? 
Veronderstel dat je met iemand anders kan 
praten over wat je me zojuist vertelde: wie 
zou dat dan kunnen zijn? Wat zou er ge-
beuren als je dat doet, denk je?“ (Albahus)

? Formuleer al je mogelijke verwijzingen als
opties die de oproeper ter beschikking 
heeft, ingeval hij er gebruik van wil maken.  
“Het lijkt me een goed idee als je er met je 
leraar over kan praten. Denk je dat dit mo-
gelijk is?”

“In andere situaties namen mensen con-
tact met hun dokter. Misschien is dat voor 
jou ook een mogelijkheid. Wat denk je daar 
van?”
“Ik ken een website waar hulpverleners 
chatten met meisjes die hetzelfde mee-
maakten als jij. Chatten kan daar anoniem. 
Als je daar graag wat meer over leest, stuur 
ik je graag de link door.” (Albahus)

? Actief luisteren is een voorwaarde om een
goede doorverwijzing te kunnen realiseren.

Afronding
De afronding van het chathulpverlenend gesprek 
begint als één van beide actoren het slot van het 
gesprek aankondigt. Deze afronding gebeurt niet 
zelden in twee stappen: het begin van het afron-
den (het aankondigen van het afsluiten) en het ef-
fectieve einde. 

“Als basisregel geldt dat de jongere kiest 

wanneer hij het chatgesprek beëindigt. Het kan 

zijn dat de beantwoorder meent dat hij op een 

punt komt waarop de jongere geen bijkomend 

voordeel meer zal halen uit de chat en dat 

je het gesprek daarom als beantworder wil 

stoppen. Dat kan het geval zijn als de jongere 

niet langer voordeel haalt uit de chat omwille 

van emoties zoals angst, uitputting of gebrek 

aan perspectief.” (Cyberhus)

Dat betekent niet dat het afronden dient overge-
laten te worden aan de oproeper.
“We adviseren je om de verantwoordelijkheid te 
nemen om de chat af te ronden wanneer je daar-
toe de kans krijgt.” (Cyberhus).

? Hou rekening met organisatiegebonden
grenzen, zoals openingsuren, wachttij-
den en maximale gespreksduur. Verwijs 
er eventueel naar; oproepers hebben er 
doorgaans begrip voor. 

? Kondig altijd tijdig aan als je het gesprek
wil afronden (bijvoorbeeld bijna sluitings-
tijd, het gesprek is rond…). “Ik moet je wel 
vertellen dat we nog 20 minuten hebben 
om het gesprek af te ronden.”

? Vermijd herhaling of in rondjes draaien in
 de afronding.

? Vat samen wat er besproken is en bena-
druk op positieve wijze wat de oproeper  
kan doen. Vraag of de oproeper zich daarin 
kan vinden.

? Vraag of het gesprek helpend was. “Heeft
 het gesprek je een beetje tot rust gebracht?” 
Wat heeft het gesprek jou opgeleverd?”

? Verwijs door naar relevante online- of off-
linehulpmiddelen (of herhaal de reeds ge-
dane doorverwijzing) op het einde van het 
gesprek.

? Geef aandacht aan een vorm van be-
danking en/of tik een afscheidsgroet in. “Ik 
waardeer het dat je ons vertrouwde. Het 
is altijd moeilijk om zo iets persoonlijks te 
delen. Dat vraagt moed!” (Dimitrova, 2011)

? Bied aan om opnieuw contact op te
nemen. “Ik ben blij dat je contact nam met 
ons. Ik hoop dat het je wat geholpen heeft. 
Als je ooit nog wat wil delen, we zijn be-
schikbaar.“ (Dimitrova, 2011)
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? Sommige gesprekken worden voortijdig/
plots afgebroken. De oorzaak is niet altijd 
duidelijk (technische storing? Komt er ie-
mand de oproeper storen?) Als de oproe-
per voortijdig verdwijnt, sluit dan het ge-
sprek met een slotzin af. Wie weet kijkt de 
oproeper nog mee.

? De laatste zin kan van de oproeper of de
beantwoorder komen. Zeg bijvoorbeeld dat 
de oproeper het programma mag sluiten.

? Neem niet te lang afscheid. Verwijs eventu-
eel door naar een volgend gesprek. 

Epiloog

De epiloog is de fase na de afronding van het 
chathulpgesprek. De organisatie biedt de oproe-
per mogelijkheden tot nazorg. De beantwoorder 
benut de epiloog voor reflecties en signalering. 
Organisaties maken ook soms gebruik van een 
feedback- of evaluatieformulier.
De feedbacktool kan in een rubriek of op een pa-
gina van de website staan en is dan vrijblijvend te 
gebruiken. Bij anderen is de tool een onderdeel 
van de chatapplicaties en verschijnt er automa-
tisch een scherm met enkele (korte) vragen over 
het welbevinden van de oproeper en over het 
verloop van het gesprek. 
Wat gaat de oproeper na het chatgesprek met zijn 
problemen doen?
Chathulpgesprekken hebben niet uitsluitend tot 
doel om ad hoc te helpen; veel organisaties wil-
len ook de zelfredzaamheid van de oproepers 
verhogen.

? Bied relevante informatie aan
op de webpagina die de oproe-
pers te zien krijgen bij het afslui-
ten van het onlinegesprek. Plaats 
hierop bijvoorbeeld weblinks, 
FAQ’s en ander hulpaanbod.

? Geef de oproeper kans tot ver-
dere reflectie na het onlinege-
sprek; bijv. via een bevraging, 
een dropbox of e-mail naar de 
beantwoorder.

? Overweeg de mogelijkheid om op-
roepers het gesprek te laten downloaden 
of op de site te kunnen raadplegen.

? Zorg ervoor dat er niet automatisch een 
nieuw gesprek opent als het vorige gesprek 
is afgesloten. Laat de beantwoorder zelf 
een gesprek uit de wachtrij activeren. Dat 
biedt de mogelijkheid om even op adem te 
komen na een zwaar gesprek of een korte 
pauze te nemen.

? Maak als beantwoorder een kort reflec-
tieverslag na elk onlinegesprek en be-
nut dit bij de intervisie- of supervisiege-
sprekken en/of als houvast bij volgende 
onlinegesprekken.
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Wie zijn de oproepers?

Een vergelijking tussen telefonische hulp en 

chathulp wijst uit dat in chathulp …

… oproepers een beetje ouder zijn

… meer meisjes chatten

… meer oproepers buitenshuis leven of

 slechts bij 1 ouder

… oproepers meer huiselijke of familiale

problemen ter sprake brengen (dan proble-

men met leeftijdsgenoten)

… oproepers zwaardere problemen

aanbrengen (zelfmoord, zelfverminking,…) 

meer misbruik en verwaarlozing 

… oproepers minder testgesprekken voeren

(Sindahl, 2009)

7. CHATHULP … EEN PROCES MET DIVERSE ACTOREN – METHODIEK IN DE BREEDTE –
In een chathulpgesprek rond seksueel misbruik zijn twee expliciete gesprekspartners betrokken: de ‘oproeper’ en ‘de 
beantwoorder’. Het is zinvol om deze nieuwe namen voor respectievelijk ‘de hulpvrager’, ‘de cliënt’, ‘de bezoeker’ enerzijds 
en ‘de sociaal werker’, de hulpverlener’, ‘de vrijwilliger’, anderzijds te introduceren om daarmee de eigenheid van het 
chathulpmedium te beklemtonen. In dit hoofdstuk komen die twee actoren aan bod en zal blijken dat via die twee actoren 
ook andere actoren in het chathulpgesprek betrokken worden.

De oproeper in chathulp als actor

Vijf deelthema’s staan centraal bij de chathulpop-
roeper als actor:
•	Wie	is	die	oproeper,	hoe	presenteert	hij	zich	en

welke invloed oefent hij uit in het chathulp-
gesprek?

•	Wordt	 het	 ‘misbruik’	 zelf	 als	 actor	 gepresen-
 teerd en hoe dan?
•	Wie	is	of	zijn	de	‘andere	actoren’	in	het	seksueel

misbruik, hoe worden zij gepresenteerd en hoe 
beïnvloeden zij het chathulpgesprek?

•	Wie	uit	de	omgeving	van	de	oproeper	worden
als actor betrokken en hoe worden zij gepresen-
teerd?

•	 Tenslotte	komen	enkele	specifieke	‘oproepers-
 fenomenen’ aan bod.

De oproeper zelf als actor
Uit literatuur en onderzoek (Bocklandt, 2011 en 
Vlaeminck, 2009b) worden volgende vaststellin-
gen en spanningsvelden gedistilleerd:
•	 de	oproeper	heeft	(g)een	naam;
•	 de	oproeper	heeft	(g)een	geslacht;
•	 de	oproeper	heeft	(g)een	leeftijd;
•	 de	oproeper	onthult	en	verhult.

Deze vaststellingen roepen tal van vragen op:

b Gebruikt de oproeper zijn eigen naam of
  een nickname?

 • Zegt die nickname iets over zichzelf, over
  iemand anders, over het misbruik?

 • Verwijst de nickname naar een feit, een
  beleving, een norm?

 • Is het voor je gesprek wenselijk of nodig
om het geslacht en/of de leeftijd van de 
oproeper te kennen?

 • Vertelt de oproeper over zijn eigen situatie?
  Veel of weinig? Te veel of te weinig?

 • Hoe vertelt hij over zijn eigen situatie? In
  feiten en/of in beleving? 



41

Het seksueel misbruik als actor
Het chathulpgespreksthema ‘seksueel misbruik’ is 
vanzelfsprekend ook een belangrijke actor in het 
gesprek.

b Is de oproeper zich er van bewust dat wat
hem overkomt te maken heeft met seksu-
eel misbruik?

 • Brengt de oproeper ‘seksueel misbruik’ zelf 
ter sprake?

 • Op welke wijze: feiten, beleving, normen?

 • Typt de oproeper over het seksueel mis-
bruik zwart op wit of slaagt hij er (nog) niet 
in om het misbruik te expliciteren?

 • Welke emotionele lading, zwaarte zit er in 
de omschrijvingen van het misbruik?

 • Wordt ‘seksueel misbruik’ expliciet om-
schreven of met wollige omschrijvingen?

 • Welke woorden gebruikt hij om seksueel 
misbruik te omschrijven?

 • Hoe reageert hij als je zelf als beantwoorder 
wel het woord ‘misbruik’ in de mond 
neemt?

 • Ga je mee in de wollige omschrijvingen van 
de oproeper of maak je het misbruik 
explicieter?

 • Gaat het om ‘fysiek misbruik’ en/of om ‘on-
line misbruik’? Maakt dit overigens enig ver-
schil in chathulpbenadering?

 • Gaat het om ‘éénmalig of in tijd afgebakend 
seksueel misbruik’ of gaat het om een ‘leef-
situatie waarin seksueel misbruik perma-
nent plaats vindt’?

 • Hoe via chat het realiteitsgehalte van het 
seksueel misbruik inschatten? De beleving 
van de oproeper ernstig nemen is één 
zaak, het inschatten van mogelijke foute 
percepties, leugens en overdrijvingen bij de 
oproeper is een andere.

De dader als actor
Mede bepalende actor in het seksueel misbruik is 
de dader. Komt hij of komen zij ter sprake? Hoe?

b Kent de oproeper de dader(s) of niet?

 • Brengt de oproeper de dader(s) zelf ter 
sprake of komt de vraag van de 
beantwoorder?

 • In welke bewoordingen komt de dader(s) 
ter sprake?

 • Geeft de oproeper feitelijke gegevens, be-
leving en/of normerende uitspraken over 
de dader(s)?

 • Wat is de relatie tussen de oproeper en de 
dader(s)?

 • Gaat het om intra- of extrafamiliaal geweld?

 • Als de oproeper zelf dader van seksueel
misbruik is, wat betekent dit dan voor het 
chathulpgesprek?

De omgeving van de oproeper als actor
De ruimere sociaal-relationele context van de 
oproeper kan ook ter sprake komen tijdens het 
chathulpgesprek.

b Bij wie uit zijn omgeving kan de oproeper 
terecht?

 • Wie uit zijn omgeving brengt de oproeper 
zelf ter sprake?

 • Wie uit de omgeving van de oproeper weet 
van het seksueel misbruik?

 • Kan met die personen over het seksueel
misbruik gepraat worden (op een voor de 
oproeper bevredigende wijze)?

 • Wordt er met mensen uit de omgeving van 
de oproeper face-to-face of via digi-
tale weg over het seksueel misbruik 
gecommuniceerd?

 • Hoe het gezin en andere relevante perso-
nen uit de omgeving betrekken bij de ver-
dere chathulpbegeleiding van seksueel 
misbruik?

Specifieke oproepersfenomenen
Net zoals bij andere hulpverleningsvormen, kent 
chathulp rond seksueel misbruik specifieke op-
roepersfenomenen, onder andere:
•	 Shoppende	 chatters:	 oproepers	 die	 frequent

gebruik maken van verschillende chathulp-
diensten;

•	 testchatters:	 oproepers	 die	 chatten	 om	 de	
geloofwaardigheid van de beantwoorder en het 
medium uit te proberen;

•	 veelchatters:	oproepers	die	vaak	en	herhaalde-
lijk chatten en daarbij een uitdaging vormen 
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voor organisaties die vooral inzetten op één-
malige chathulp;

•	 aanmelders:	 oproepers	 die	 niet	 chatten	 over	
zichzelf, maar over het probleem van iemand 
anders.

Verschillende organisaties signaleerden hierbij 
uitdagingen :

b Hoe omgaan met shoppende chatters bij 
verschillende onlinehulpdiensten, zonder 
dat ze offline hulp (willen) krijgen?

 • Hoe omgaan met herhaaldelijke testchats 
van dezelfde oproeper?

 • Hoe een veelchatterbeleid vormgeven 
zodat oproepers die frequent contact op-
nemen niet telkens opnieuw hun verhaal 
moeten vertellen?

 • Hoe omgaan met oproepers die het sek-
sueel misbruik van anderen melden zonder 
zelf rechtstreeks betrokken te zijn?

? Neem elke testchat ernstig en beantwoord 
die professioneel vanuit de overtuiging dat 
het gaat om oproepers die willen nagaan 
of de chathulp betrouwbaar is.

? Zorg dat chathulpgesprekken met aanmel-
ders vooral focussen op de aanmelder en 
dat de nadruk niet op het misbruik ligt: 
waarom chat de aanmelder? Wat kan hij 
zelf doen?

De chathulpbeantwoorder
als actor

Vijf vragen komen aan bod: Is de beantwoorder 
een beroepskracht of een vrijwilliger? Kan de op-
roeper een beantwoorder kiezen? Gebruikt de 
beantwoorder een nickname? Is de beantwoor-
der een solist of een teamspeler? Is de chathulp-
organisatie ook een actor?

Is de beantwoorder een beroepskracht 
of een vrijwilliger?
Uit de survey bij 22 Europese organisaties met 
een chathulpaanbod (ook rond seksueel mis-
bruik)	blijkt	dat	90%	van	de	beantwoorders	 (op-
geleide)	vrijwilligers	zijn	en	10%	beroepskrachten.	
Het aantal beroepskrachten varieert per organisa-
tie van 0 tot 150, met een gemiddelde van 20. Het 
aantal vrijwilligers per organisatie ligt tussen 0 en 
850, met een gemiddelde van 96.

b Maak je bekend aan je chathulpoproepers 
of je beantwoorders beroepskrachten of 
(opgeleide) vrijwilligers zijn?

 • Waarom zou je dat juist wel of juist niet 
doen?

 • Wat zijn de extra voordelen en grenzen 
om met vrijwilligers je chathulpaanbod uit 
te werken?

 • Wat zijn je extra voordelen en grenzen om 
je chathulpaanbod met beroepskrachten 
uit te werken?

 • Nemen beroepskrachten en vrijwilligers 
dezelfde chathulptaken op of (hoe) wordt 
er naar elkaar doorverwezen?

Kan de oproeper een beantwoorder 
kiezen?
In hoofdstuk 1 werd reeds aangegeven dat het 
voor de oproeper vaak essentieel is om te weten 
of hij met een man of een vrouw, een volwas-
sene of een jongere zal chatten rond seksueel 
misbruik. Bovendien kan hij het een meerwaarde 
vinden als hij de opleiding van de beantwoorder 
kent.

Bij www.helpline.bg kies je om te chatten met 

een peer of (oudere) professional.

Bij www.kinderschutz-wien.at kiest de 

oproeper tussen een man en een vrouw (via 

het maken van een afspraak). 

Bij www.save-me-online.de (www.nina-info.de) 

zijn de uren van de chat direct aan één van de 

medewerkers gelinkt.

“Om enig zicht te geven op wie de 

medewerkers zijn, is een kort profiel terug te 

vinden op de site. We houden deze informatie 

beperkt maar vinden het toch belangrijk dat de 

chatters een keuze kunnen maken. Sommige 

chatters verkiezen het bijvoorbeeld om met 

een vrouwelijke medewerker te chatten, andere 

richten zich dan eerder op de leeftijd van de 

medewerkers”. (Slachtofferchat, 2010, p. 4.)

Gebruikt de beantwoorder een 
nickname?
Meestal maakt de organisatie keuzes in het ge-
bruik van de reële naam of de nickname van de 
beantwoorder. Dit verschilt sterk. 
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Soms gebruikt de beantwoorder zijn eigen 

naam omdat dan vlotter van chathulp naar 

andere hulpvormen bij dezelfde hulpverlener 

kan overgeschakeld worden. 

Soms gebruikt de oproeper een eigen 

nickname waardoor bijvoorbeeld een of enkele 

persoonskenmerken (vb. geslacht) duidelijk 

worden. Een organisatie gebruikt bijvoorbeeld 

sterrenbeelden als nickname en verwijst op de 

website naar een kort profiel per medewerker. 

Soms gebruiken de beantwoorders allemaal 

de naam van de organisatie als nickname. 

Dit verlaagt wel de snelle sterke alliantie 

maar geeft tevens aan dat de oproeper 

chat met een vertegenwoordiger van een 

welzijnswerkorganisatie.

De organisatie kan er voor kiezen de anonimiteit 
van de beantwoorder te waarborgen. Vaak hangt 
dit af van …
… de doorverwijsmogelijkheden naar andere
 hulpvormen in de organisatie; 
… het feit of de chat met vrijwilligers of beroeps-
 krachten bemand wordt;
… de keuze voor ‘éénmalige chathulpgesprekken’

of het aanbieden van een ‘chathulptraject’ 
(eventueel met dezelfde hulpverlener).

Is de beantwoorder een solist of een 
teamspeler?
Vlaeminck (2009b) stelt: “De beantwoorder kan 
zich als ‘ik’ op het scherm aanmelden, maar kan 
er ook voor kiezen om ‘wij’ te gebruiken. Door 
‘wij’ op het scherm te laten verschijnen, refe-
reert de beantwoorder naar zijn/haar teamcol-
lega’s en organisatie. Een organisatie kan haar 

beantwoorders aansporen om zich vooral als 
teamspeler, als lid van de organisatie te positio-
neren en hiermee het functionele karakter te be-
klemtonen. Het gaat immers niet om een vriend-
schappelijke chat, maar om een chat vanuit een 
hulpverlenende organisatie.” (Bocklandt, 2011, p. 
175)

? Bespreek in het team onverwachte (neven)
effecten van het gebruik van ‘ik’ of ‘wij’;

? Overweeg waar het strategisch wenselijk is 
om naar een ‘wij’ te verwijzen. Bijvoorbeeld 
als je iets wil zeggen over richtlijnen, pro-
cedures, afspraken en gewoontes in de 
organisatie;

? Wees zuinig met ‘normatieve uitspraken’ 
in de ‘ik’-persoon als je over onvoldoende 
info beschikt. Bijvoorbeeld: “Je ouders ge-
loven je niet, maar ik geloof je wel. Je ou-
ders moeten je geloven.”

Is de chathulporganisatie ook een 
actor?
Op de volgende manieren is de organisatie een 
actor in het chathulpgesprek:
•	 Via	de	wijze	waarop	de	chathulp	op	de	website
 wordt aangekondigd;
•	 Via	de	‘spelregels’	om	een	nickname	te	gebrui-

ken waarin de organisatienaam al dan niet ver-
werkt wordt, bijvoorbeeld ‘Peter van JAC Gent’;

•	 Via	 de	 aanbeveling	 om	 je	 als	 chathulpbeant-
woorder als ‘ik’ of ‘wij’ te profileren;

•	 Via	 de	 materiële	 context	 of	 omstandigheden
waarin de chathulp plaatsvindt (zie Ch@dvice 
Reflector);

•	 Via	 de	 consult-	 en	 opvangmogelijkheden	 die	
aan de beantwoorder geboden worden (zie 
hoofdstuk 10). 
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8. CHATHULP … EEN BETROKKEN EN TECHNISCH PROCES – METHODIEK IN DE DIEPTE –
Bij methodiek in de diepte ligt de focus op ‘de manier waarop’ we chathulpgesprekken voeren. Chathulp vraagt een andere 
manier van communiceren dan in face-to-face- of telefonische hulp want informatie die gewoonlijk via lichaamstaal of 
stemnuance wordt overgebracht, ontbreekt. Die kanalenreductie heeft impact op het gespreksverloop. Toch is het online 
mogelijk om ‘tussen de woorden en zinnen’ extra informatie en betekenis mee te geven en een goede (werk)relatie op te 
bouwen met de oproeper. Schermlezen en schermschrijven zijn daarbij essentiële vaardigheden.  
Ook professionele gesprekstechnieken verlopen bij chathulp schriftelijk en worden bijgevolg ‘anders’ ingezet.
In wat volgt, focussen we vooral op typerende aspecten voor chathulp. Vele algemene aanbevelingen in verband met 
hulpverleningsgesprekstechnieken blijven vanzelfsprekend van toepassing. 

Chatalliantie

Ook in chathulpgesprekken is een goed contact 
of ‘aansluiting realiseren’ nodig om een goede 
werkalliantie/chatalliantie mogelijk te maken. De 
beantwoorder zal door zijn professionele hou-
ding de juiste toon in het gesprek brengen. 
“Om de juiste toon te treffen, is je nabijheid steeds 
verbonden met die afstand waarin je nog kunt 
overzien wat er gebeurt en waarom je welke in-
terventies kiest: maximale empathie en optimale 
afstand” (de Groot, 2010, p. 30)

In het chathulpgesprek staat de oproeper en zijn 
vraag centraal. De beantwoorder gaat samen met 
de oproeper op zoek naar de kern/hulpvraag om 
beweging mogelijk te maken. Daarvoor is ver-
trouwen nodig. De oproeper wil gehoord wor-
den, zich serieus genomen voelen. De houding 
van de beantwoorder kenmerkt zich door ‘op-
recht willen weten’. Hij toont aandacht voor wie 
de oproeper is en wat hem bezielt en bezighoudt. 

Meldpunt Kinderporno Nederland (2011b) bena-
drukt volgende grondhouding bij de beantwoor-
ders:
•	Werken	vanuit	gelijkwaardigheid;
•	 Onderdrukken	van	te	snelle	hulpreflex;
•	 Respect	voor	autonomie;
•	 Ontlokking	van	intrinsieke	motivatie.

Interventies die kunnen bijdragen aan een goede 
chatalliantie:

? Zorg voor een warme welkom, een uit-
nodigende openingszin bij de start van het 
chathulpgesprek.

? Maak contact door af te stemmen op het 
taalgebruik van de oproeper (zie verder).

 
? Luister actief via korte zinnen en klank-

woorden als ‘ok’, ‘hmm’ of ‘amaai’. 

? Neem de oproeper serieus. Daarbij zijn af-
stemming, empathie en echtheid belangrijk.

? Wees je bewust van je eigen referentiekader

(waarden en normen) en probeer je oor-
deel uit te stellen.

? Focus in het gesprek op de oproeper
en zijn situatie en vermijd gratuite gerust-
stellende boodschappen. Bijv. in geval van 
cyberpesten kan de beantwoorder zeg-
gen: “Ik begrijp dat je ongerust bent, ze 
hadden die foto van jou niet mogen pos-
ten” in plaats van “Misschien zal niemand 
die foto zien want XX is niet zo’n populaire 
netwerksite”.

? Empathie is belangrijk, maar uitsluitend
benoemen dat je meegaat in de beleving, is 
onvoldoende en stoot soms op weerstand.

? Geef de oproeper de kans om zijn ge-
voelens en problemen te uiten, te verhel-
deren en te reflecteren over oplossings-
richtingen en perspectieven.

? Kies als beantwoorder je woorden zeer 
zorgvuldig. Één verkeerd woord kan de op-
gebouwde alliantie snel ongedaan maken.
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Schermlezen en schermschrijven

In chathulpgesprekken zijn er enkel tekst en te-
kens op een scherm. Toch is chatten meer dan 
typen in een chatbox. Via tekst en tekens wordt 
belangrijke extra betekenis meegegeven aan de 
gesprekspartner. Talige tools vervangen de in-
tonatie of andere non-verbale communicatie 
deels en maken zo de chattekst levendig. De be-
antwoorder heeft dus niet alleen oog voor het 
gespreksverloop maar geeft ook systematisch 
aandacht aan taal, tekens en elementen die het 
gesprekstempo beïnvloeden.

Aandacht voor taalgebruik
Het taalgebruik in chathulpgesprekken verschilt 
van formeel geschreven taal. Chatten is typend 
praten. Vooral jongeren en kinderen hanteren 
een specifieke chattaal. Om berichten sneller 
door te sturen wordt in chatgesprekken zoveel 
mogelijk info in zo weinig mogelijk tekst uitge-
drukt. Daardoor kenmerkt chattaal zich onder-
meer door het: 
•	 gebruik van korte zinnen
•	 gebruik	van	afkortingen:	bijvoorbeeld	BRB
 (be right back)
•	 gebruik	van	emoticons:	bijvoorbeeld	
•	 verwoorden	van	non-verbaal	gedrag:
 bijvoorbeeld <zucht>
•	 afkorten	van	woorden
•	 wegvallen	van	woorden,	letters	en	interpunctie
•	 aan	elkaar	schrijven	van	woorden
•	 gebruik	van	dialect	en	spreektaal
•	 gebruik	van	Engelse	woorden	en	internetjargon
•	 opduiken	van	schrijf-	en	typfouten
•	 gebruik	van	foute	zinsconstructies

? Stem je taal af op de oproeper. Hanteer 
niet dezelfde jongerentaal, maar pas wel je 
taal aan aan het niveau van de oproeper.

? Authenticiteit staat voorop! Hanteer bij
voorkeur een directe taal die niet al te in-
formeel is. Daarmee blijf je op een uitnodi-
gende professionele afstand.

? Vraag verduidelijking – ook als je bijvoor-
beeld een chattaalwoord of een emoticon 
niet kent. Het chattaalgebruik en de kana-
lenreductie vergroten de kans op misinter-
pretatie. Toetsen of je de boodschap goed 
begrijpt is online nog meer nodig. Lees 
aandachtig de reacties van de oproeper.

? Aanvaard dat schrijffouten inherent zijn 
aan het medium en corrigeer niet elke 
typfout. ‘Elke’ typfout verbeteren haalt het 
tempo uit het schrijfgesprek.

? Geef aandacht aan een plotse toename 
van schrijffouten bij de oproeper. Dit kan 
wijzen op emotionele geladenheid, ver-
moeidheid… Soms kan metacommunicatie 
(praten over het gesprek) dan zinvol zijn.

? Gebruik zelf eenvoudige zinnen. Korte 
zinnen houden het tempo in het gesprek. 
Hulpwerkwoorden kun je best achterwege 
laten. Wissel korte zinnen af met lange.

? Eenvoudig en helder formuleren is de 
boodschap!

? Splits langere berichten op in meerdere 
berichten.

Aandacht voor tekens
“I’m soooooooooooooooooo…angry !”

In chathulpgesprekken vervangen tekens ten dele 
de non-verbale communicatie. Door het gebruik 
van afkortingen, emoticons, hoofdletters, aan-
halingstekens, uitroeptekens, het herhalen van 
klinkers, drie puntjes… krijgen woorden en zinnen 
extra betekenis. Emoticons maken het bijvoor-
beeld mogelijk om snel een gevoel uit te drukken 
zonder dat je een hele zin moet intikken. 
De oproeper zet tekens in om iets te benadruk-
ken, te nuanceren of te verwoorden en kleurt 
daarmee zijn boodschap.

? Besteed in vorming van beginnende beant-
woorders voldoende aandacht aan het le-
zen, decoderen en gebruiken van tekens.

? Een up-to-date lijstje met veel voorkomen-
de afkortingen en emoticons is handig 
voor beginnende beantwoorders.

? Bekijk tekens telkens opnieuw in hun 
context. Hun betekenis is niet altijd eendui-
dig. Aanhalingstekens kunnen bijvoorbeeld 
een woord benadrukken, maar ook een 
boodschap verhullen.

O: Dat is waarom ik zo moeilijk kan praten 
over mijn “verleden”

? Vraag verduidelijking als een afkorting of 
emoticon niet duidelijk of eenduidig is.
De snelste manier hiervoor is de afkorting 
of het emoticon te herhalen, gevolgd door 
een vraagteken.

B: AYM? 
O: ‘‘are you mad’ 
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? Geef aandacht aan woorden die in hoofd-
letters verschijnen.
Doorgaans worden geen hoofdletters ge-
bruikt, dus welke nuance krijgt dit woord?
Spiegel of herhaal eventueel het woord 
in hoofdletters, bevestig daarmee dat de 
boodschap werd gelezen en ga er dan ver-
der op in. 

? Gebruik hoofdletterwoorden zelf enkel in 
antwoord op de oproeper. Hoofdletters 
komen snel schreeuwerig over. 

? Wees alert voor taboewoord-afkortingen.
Soms krijgt de oproeper zijn ervaring niet 
gezegd. 

O: Na de VK was ik nog meer alleen. [VK = 
verkrachting]
Heb oog voor de impliciete boodschap die 
de oproeper met het taboewoord geeft en 
ga erop in.

? Maak gebruik van klankwoorden/luister-
kreten als uiting van actief luisteren: bij-
voorbeeld “oei” of “ah ok”

? Let op uitroeptekens! Wanneer komen ze 
voor? Neemt het gebruik toe? Wijst het op 
wanhoop of kwaadheid?

? ??? Meerdere vraagtekens krijgen al snel 
iets dwingends. Voorzichtigheid is aange-
wezen.

? Let op ‘aanhalingstekens’. Woorden tussen 
aanhalingstekens zijn vaak kernwoorden 
om verder op in te gaan.

? Spiegel eventueel het tekengebruik van de 

oproeper, maar overdrijf niet want te veel 
kan ergernis opwekken. Als spiegelen daar-
entegen zorgzaam gebeurt, kan het de af-
stemming en chatalliantie bevorderen.

? Lees de betekenis achter de drie puntjes 
van de oproeper. 
Wijst dit op een stilte? Krijgt hij zijn bood-
schap niet gezegd? Heeft hij het moeilijk? 
Denkt hij na?
Als een antwoord te lang uitblijft, kan je 
eventueel vragen: “Gaat het nog?” 

? Gebruik zelf drie puntjes (…)
- om te temporiseren;
- om aan te geven dat je bericht nog niet
 af is (bij langere berichten);
- als vorm van vraagstelling: “Jij bent de 
 oudste van … hoeveel?”

Aandacht voor tempo
In chathulpgesprekken is sprake van een snelle 
traagheid. Enerzijds verloopt typen trager dan 
spreken en het wachten op een antwoord lijkt 
soms lang. Ook het aftoetsen, verduidelijken en 
concreet maken van indrukken en assumpties, 
vraagt extra tijd.
Anderzijds houden oproepers er vaak een snel 
tempo op na en veelal worden op korte tijd de 
meest delicate onderwerpen op tafel gelegd. 
In chathulpgesprekken hebben oproeper en be-
antwoorder meer tijd om te reflecteren en de in-
houd na te lezen. Dat opent nieuwe mogelijkhe-
den voor feedback en inzicht (Knatz, 2009). 
Het tempo van een chatgesprek wordt behalve 
door de taal, ook bepaald door de lengte van de 
berichten, de snelheid van typen en reageren, 
de pauze tussen de berichten (passieve rust), het 
inbrengen van actieve rust (lege berichten, drie 
puntjes) en het gebruik van interpunctie.

Chathulpgesprekken kenmerken zich verder ook 
door twee tempogerelateerde fenomenen: las-
so’s en kruisverwijzingen.
Een ‘lasso’ ontstaat wanneer eenzelfde persoon 
meerdere berichten na elkaar doorstuurt. Zo 
wordt een boodschap over meerdere berichten 
gespreid en krijgt de gesprekspartner sneller een 
(weliswaar verknipte) boodschap te lezen. 
‘Kruisverwijzingen’ treden op als gesprekson-
derwerpen of verhaallijnen gekruist geraken. Als 
iemand snel berichten na elkaar typt, verschijnt 
de reactie van de ander soms op het scherm 
nadat de eerste al nieuwe berichten heeft door-
gestuurd. Dit is voor chatters een vertrouwd fe-
nomeen, maar kan soms tot verwarring leiden. 
Sommige chatprogramma’s zijn uitgerust met 
een typindicator. Op het scherm is dan zichtbaar 
wanneer de chatpartner een bericht aan het ty-
pen is. De tijdsaanduiding of time stamp is een 
andere handige tool. Bij elke teksttoevoeging 
krijgt men zicht op hoeveel tijd er verloopt tussen 
de berichten.

? Tik snel en hanteer een directe stijl.

? Corrigeer fouten enkel als er misverstan-
den dreigen en doe dit zo kort mogelijk.
Bijvoorbeeld: *aan = dan.
Maak gebruik van de ‘*’. Dat bespaart tijd.

? Maak gebruik van lasso’s door meerdere 
korte berichten door te sturen. Oproepers 
willen niet te lang wachten op een reactie.

? Nodig de oproeper die veel langdradige 
berichten doorstuurt, uit om zin per zin 
door te sturen. Geef aan dat je zo makkelij-
ker kan volgen.
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? Corrigeer niet elke kruisverwijzing. Beslis of 
correctie of verduidelijking wenselijk is. 
Soms is dat niet nodig.

? Wees alert voor de verhouding typtijd-
teksthoeveelheid. Is de oproeper een ‘wa-
terval’ of krijgt hij met moeite zijn woorden 
ingetikt?

? Let op tempowijzigingen bij de oproeper. 
Komen de berichten plots sneller of net 
opmerkelijk trager? Als je vermoedt dat de 
oproeper door emoties wordt overmand, 
kun je bijvoorbeeld vragen: “Lukt het nog?” 
of “Als het niet gaat, geef je een seintje?”. 
Dat helpt de beleving respecteren en 
temporiseren.

? Durf zelf temporiseren of stiltes inlassen. 
Maak hiervoor gebruik van het beletselte-
ken ‘…’

? Vermijd zelf lege berichten te sturen want 
de oproeper kan dit anders interpreteren: 
bijvoorbeeld denken dat er een technisch 
defect is.

? Bekijk of in het chatprogramma een typ-
indicator kan worden aangebracht. 
Hierdoor zal het aantal kruisverwijzingen 
reduceren.

Online gesprekstechnieken

In face-to-face gesprekken hanteert de hulpver-
lener een aantal gesprekstechnieken en tracht 
hij zicht te krijgen op de beleving en emotie van 
de cliënt. Hij past zijn interventies aan op basis 
van de reacties die hij waarneemt via verbale en 

non-verbale reacties. De onlinebeantwoorder zal 
daarentegen actief op zoek moeten gaan naar 
schriftelijke feedbacksignalen en zijn gespreks-
technieken op een specifieke manier inzetten. 

Observeren wordt schermlezen
Observeren gebeurt online via schermlezen. 
Goed observeren impliceert extra aandacht voor 
wijzigingen in de schriftuur (veranderend teken-
gebruik, toename van fouten, tempowijzigin-
gen…). Wat is de dominante tijd (verleden of he-
den) die de oproeper gebruikt bij aanvang en zijn 
er wijzigingen naar de toekomstige of voorwaar-
delijke tijd: “ik zou graag…”?
Observeren impliceert ook een alertheid voor de 
wijze waarop actoren zich doorheen het chat-
hulpgesprek bewegen. Vooral het inzetten van 
mensen uit de omgeving zoals vrienden, leer-
krachten, hulpverleners kunnen wijzen op bete-
kenisvolle probleemaspecten of wensen.

Actief luisteren wordt actief observeren
Het risico op misverstanden is groot door gebrek 
aan nonverbale communicatie. Daardoor kunnen 
snel spanningen ontstaan tussen oproeper en 
beantwoorder. De oproepers drukken zich niet 
altijd goed uit. Aan de andere kant is schermpa-
thie tonen ook moeilijk voor de beantwoorder. 
Dit vergt training en ervaring. Het luisterend oor 
wordt een ‘ziend oog’ waarmee zorgvuldig wordt 
gelezen en geïnterpreteerd. WAT wordt geschre-
ven? Wat wordt NIET geschreven en HOE wordt 
iets geschreven?

? Laat merken aan de oproeper dat je luistert.

? Dat kan door klankwoorden te gebruiken 
of door een woord of fragment te herhalen 
“hmm”, “ach ja”

Vragen stellen…
meer dan informeren naar
Door de oproeper uitnodigend te bevragen, kan 
hij zich bewust worden van de eigen gedachten 
en gevoelens en een beter inzicht in zichzelf krij-
gen. De beantwoorder stelt niet alleen vragen in 
functie van de antwoorden die hij zoekt. Door 
specifieke vragen te stellen, is de oproeper niet 
uitsluitend overgeleverd aan zijn situatie maar 
wordt hij ook geactiveerd.

Gesloten vragen zijn relevant om een beeld te 
krijgen van de context, maar brengen weinig 
diepgang in het gesprek.
Open vragen nodigen de oproeper uit om vrijuit 
over zijn beleving of context te spreken. “Hoe is 
die ontmoeting voor jou precies verlopen?”, “Hoe 
voelt dat voor jou?”. Open vragen bieden de be-
antwoorder meer mogelijkheden om voeling te 
krijgen met de oproeper, maar zijn iets moeilijker 
voor de oproeper en vragen meer tijd. Jongere 
kinderen hebben soms meer moeite om te rea-
geren op open vragen. 

? Maak afwisselend gebruik van open en ge-
sloten vragen.
Te veel gesloten vragen na elkaar ondermij-
nen het initiatief van de oproeper, want de 
beantwoorder houdt het gesprek gaande. 
Te veel open vragen na elkaar, kunnen de 
oproeper het gevoel geven er alleen voor 
te staan.

? Stel verdiepende vragen als je merkt dat de 
oproeper generaliseert.

? Vermijd de waarom-vraag want die vraagt 
om een ‘rechtvaardiging’. Een alternatief is 
“Wat maakt dat je hierover zo denkt?”
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? Overdrijf niet met vragen stellen. Doseren 
is de boodschap want anders kan het ge-
sprek uitmonden in eenrichtingsverkeer en 
wacht de oproeper passief de volgende 
vraag af.

? Verander met gerichte vragen van de focus 
op feiten naar focus op beleving, norme-
ring, …

? Met een vraag kan men de oproeper ook 
uitnodigen om een andere kijk op het pro-
bleem te exploreren.

O: ik ben een mislukte zoon
B: zeg je nu dat je ouders teleurgesteld zijn 
in jou?

? “Goede vragen…
- zijn kort;
- zijn enkelvoudig (een vraag per bericht);
- vragen geen uitleg;
- worden gevolgd door voldoende tijd om
 een antwoord mogelijk te maken;
- worden niet beantwoord door de per-
 soon die ze stelt;
- komen niet over als een ‘ondervraging’.” 
(Dimitrova, 2011)

Ondersteunen
Ondersteunen bevordert een goede chatalliantie. 
Het brengt warmte in het chathulpgesprek.
Ondersteunen kan door contact te maken en 
begrip te tonen, gevoelens te benoemen en te 
checken of je het goed begrepen hebt. De be-
antwoorder zal de gevoelens die direct (in tekst) 
beschreven staan of indirect (via tekens en emo-
ticons) doorklinken, in het verhaal van de oproe-
per, teruggeven in zijn eigen woorden. 

In onderstaande fragmenten leidt een subtiel 

verschil in tekens tot een andere sfeer in de 

werkrelatie

B: Je hebt het niet gemakkelijk …

O: Dat valt best mee

B: Je hebt het niet gemakkelijk?

O: Dat valt best mee

? Maak je ondersteuning zichtbaar aan de 
hand van geschreven taal.
- Gevoelens benoemen: “Ik merk dat je
 boos bent” of “je klinkt opgelucht”
- Meeleven: “Wat een teleurstelling voor
 jou”
- Complimenteren: “Goed dat je het er
 niet bij laat zitten”

? Gebruik smileys en andere (lees)tekens om 
je boodschap te ondersteunen.

? Bemoedig letterlijk door de kracht van de 
oproeper te benoemen.

B: Knap van je dat je het hier ter sprake 
brengt
B: Zo te zien ben je wel een heel lieve 
vriendin. Goed dat je…

Verduidelijken, structureren en 
samenvatten
In chathulpgesprekken is de kans op misinterpre-
tatie omwille van de kanalenreductie prominent 
aanwezig. Vraag dus regelmatig verduidelijking. 
Structureren helpt om het gesprek in goede ba-
nen te leiden. Dat is om twee redenen belang-
rijk. Ten eerste is de hulpvraag niet altijd duidelijk. 

De oproeper springt van de hak op de tak of er is 
sprake van een waaier aan problemen of de op-
roeper weet het zelf allemaal niet zo goed. Ten 
tweede lopen in chathulpgesprekken geregeld 
verhaallijnen door elkaar. Omdat chatten lang-
zamer gaat dan spreken, is het noodzakelijk dat 
de beantwoorder de rode draad van het gesprek 
goed bewaakt. 
Het is verhelderend om te herformuleren wat 
de oproeper zegt. Hierbij gaat de aandacht zo-
wel naar zaken die verwoord worden als zaken 
die niet expliciet verwoord worden maar op de 
één of andere manier toch overkomen in het ge-
sprek. Een parafrase wordt (vaak) teruggekoppeld 
in vraagvorm. Dit nodigt de oproeper ook uit om 
verder te vertellen. Bijvoorbeeld: “Eigenlijk zou je 
het helemaal anders willen?”, “Zeg je het niet om 
de ander niet te kwetsen?”

? Stel gerichte vragen. Dat helpt de oproe-
per om zijn verhaal overzichtelijk te maken 
door elementen te ordenen in tijd, door 
feiten en belevingen naast elkaar te zetten, 
hoofd- en bijzaak te onderscheiden, oor-
zaak en gevolg op een rij te zetten.

? Stel bij voorkeur directe, korte vragen die 
veel informatie kunnen leveren en nauwe-
lijks typtijd vergen.
Bewaak de rode draad van het gesprek. 
Hou er rekening mee dat afwijken van de 
rode draad tijd in beslag neemt.

? Vat regelmatig samen (niet alleen op het
einde) en bewaak zo de structuur van het 
gesprek.

? Samenvatten of parafraseren werkt ook 
goed als de beantwoorder wil verande-
ren van gesprekslaag of van onderwerp. 
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Gebruik de scrollmogelijkheid om het over-
zicht op het gespreksverloop te behouden.

? Grijp indien nodig naar een vorig deel van 
het gesprek terug.

Sturen
Het balanceren tussen actief luisteren en onder-
steuning bieden ligt moeilijk. En hoe stimuleer je 
om advies op te volgen? Om beweging in een ge-
sprek te krijgen, is er meer nodig dan de oproeper 
volgen en ondersteunen. Als er een goede chatal-
liantie is, kan de beantwoorder het gesprek mee 
sturen. Afhankelijk van de aard van het gesprek, 
zijn interventies meer gericht op motiveren, res-
pectvol confronteren, perspectieven bekijken, 
toekomstgericht kijken enz. (zie ook hoofdstuk 6. 
‘beweging’)
Sommige oproepers hebben het heel moeilijk 
om zich uit te drukken en antwoorden bijv. op de 
meeste vragen: “Ik weet het niet?”. 
Hier is een meer sturende en onderzoekende 
houding van de beantwoorder aangewezen. 

? Stuur zelf het gesprek bij oproepers met 
underdisclosure en hanteer daarbij een on-
derzoekende houding.

? Maak af en toe gebruik van open vragen 
zodat de oproeper de kans krijgt om te ver-
diepen in zijn antwoorden.

? Check tijdens het gesprek of het inderdaad 
‘dat’ is waarover de oproeper wil praten.

? Formuleer voorzichtig als je wilt spiegelen
of confronteren en vraag meteen om een 
reactie.

? Beheers je neiging tot probleemoplossen-
de impuls in het begin van het gesprek.

Metacommunicatie
In chathulpgesprekken kan de beantwoorder 
even uit de inhoud van het gesprek stappen om 
stil te staan bij hoe het gesprek ‘loopt’ en de in-
teractie benoemen. Metacommuniceren is zinvol 
om na te gaan hoe de oproeper het gesprek er-
vaart, vooral als het gesprek niet goed loopt. 

B: Ik lees dat je telkens weer vraagt naar mijn 
ervaringen.
B: Het gaat in dit gesprek niet over mij maar voor-
al over jou. Wat wil je eigenlijk zeggen?

? Als een gesprek niet goed loopt, bespreek 
dat dan met de oproeper. Bekijk samen wat 
er gebeurt in het gesprek.

? Benoem wat er gebeurt.

B: “Je hebt me duidelijk gemaakt dat je 
hierover echt niet met je moeder wilt pra-
ten, maar ik probeer je te overtuigen om 
dat wel te doen.”

? Scroll in de tekst. Dat kan ondersteunend 
zijn als je samen met de oproeper bepaal-
de patronen in het gesprek wil duiden.

B: “Je schrijft in het begin een aantal keer, 
dat je zo niet verder wil … en dan weer dat 
je niets wil doen! Zie je dat ook? / In jouw 
situatie is het begrijpelijk dat je niet zo maar 
de stap zet, maar zullen we eens kijken wat 
wel mogelijk is?”
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9. WETTELIJKE EN ETHISCHE KWESTIES BIJ CHATHULP ROND SEKSUEEL MISBRUIK
Tot nog toe werd de chathulpmethodiek met focus op seksueel misbruik gepresenteerd vanuit een management- of technisch-
instrumenteel perspectief. Maar er is méér. Chathulp rond seksueel misbruik vereist ook een ethisch en juridisch discours. 

b Zijn er specifieke basiswaarden bij chathulp 
rond seksueel misbruik?

 • Krijgen de basiswaarden uit de face-to-face-
hulpverlening een andere betekenis in
chathulp rond seksueel misbruik?

 • Hoe omgaan met het spanningsveld tussen
‘anonimiteit’, ‘vertrouwelijkheid’, ‘beroeps-
geheim’ en ‘meldingsplicht’?

 • Hoe omgaan met registratie en dossier-
vorming van chathulpgesprekken rond sek-
sueel misbruik?

Deze en andere vragen komen aan bod … 
het antwoord is werk voor een meervoudig 
evenwichtskunstenaar.

Balanceren tussen oproeper, 
beantwoorder, organisatie, wet, 
ethiek en cultuur

Wettelijke en ethische kwesties rond seksueel 
misbruik zijn een complexe combinatie van 
tegenstrijdige inzichten, belangen, richtlijnen 
en verwachtingen.

Verantwoord onlinehulpverlenen rond sek-
sueel misbruik betekent dat chat-hulpbeant-
woorders en organisaties bij deze vaak zeer 
ingrijpende situaties terecht zeer alert zijn 
voor wat kan, mag, moet. 
 
Het gaat hierbij om het zoeken naar het (wan-
kel) evenwicht tussen wettelijke verplichtin-
gen en ethische keuzes; naar de balans tussen 
de (vaak niet zeer ex-pliciete) verwachtingen 
en keuzes van de oproeper, van de organisatie 
en van de betrokken hulpverlener. 

In Europees perspectief bestaan er vaak (nu-
ance-)verschillen in wettelijke regelingen en 
er zijn ook culturele verschillen (zelfs in een-
zelfde regio) in de visie op o.a. ‘privacy’, ‘zelfbe-
schikking van de oproeper’ en ‘hulpverlening’.
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Wettelijke en ethische kwesties 
aanpakken net als in andere 
hulpvormen

Veel juridische en ethische vragen bij chathulp 
rond seksueel misbruik, zijn zeer vergelijkbaar 
met vragen die aan bod komen bij andere hulp-
vormen, zoals telefonische en face-to-facehulp-
verlening. Zo bijvoorbeeld :

b Als een oproeper mij de link doorgeeft naar 
zijn weblog, lees ik dan zijn hele levensver-
haal door?

 • Wanneer doorbreek ik de anonimiteit van 
de oproeper (in overleg)?

 • (Wanneer) meld ik seksueel misbruik bij 
de autoriteiten?

 • Als een kind seksueel misbruik aanbrengt, 
mag of moet dan een procedure opgestart 
worden?

 • Moet de chathulpbeantwoorder INDIVI-
DUEEL beslissingen nemen die vaak ingrij-
pende gevolgen kunnen hebben voor de 
oproeper en zijn gezin?

Voor soortgelijke vragen is het zinvol om eerst na 
te gaan welke keuzes of spelregels er gelden in 
soortgelijke situaties in de reguliere hulpverlening.
Dit betekent onder andere dat je de beslissing om 
een weblog te lezen op dezelfde wijze neemt als 
wanneer iemand op een face-to-face-contact 
zijn dagboek meebrengt; dat ook in chathulp col-
legiaal overleg plaatsvindt; dat je belangrijke be-
slissingen over complexe situaties in overleg met 
het team of de verantwoordelijke neemt, enz.
“Het is een valkuil om te denken dat je bij chathulp 

snel met oplossingen moet komen, sneller dan bij 
face-to-facehulpverlening. Het is immers goed 
dat de hulpverlener zorgvuldig de aangemelde 
vraag of het aangebrachte verhaal ontrafelt en 
snel in het gesprek duidelijk maakt dat de cli-
ent ten allen tijde terug contact kan opnemen. 
Doordat hulpvragers hier en nu kunnen aanmel-
den vanuit een plek die hen past op een moment 
dat hen dat past, kan dit de indruk wekken dat ze 
ook een instant antwoord verwachten.”, zo stelt 
K. Stas. (Bocklandt, 2011, p. 104). 
Juist in situaties van seksueel misbruik is zorgvul-
dig luisteren, analyseren en besluiten nemen van 
essentieel belang. Immers: “Het is niet gemakke-
lijk om zorgvuldig te beoordelen wat er aan de 
hand is in een gezin en te beslissen wat er moet 
gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit 
van ongestructureerde professionele beslissin-
gen niet altijd optimaal is (Garb, 2005; Munro, 
2008). Hulpverleners beschikken bovendien lang 
niet altijd over alle informatie die nodig is om zich 
een objectief beeld te vormen van een gezin.” 
(Bartelink, 2012, p. 1-2)
Doorgaans krijg je via chathulp informatie van 
één oproeper. Bewust of onbewust geeft die 
zijn selectie van feiten en beleving over de situ-
atie door, redenerend vanuit zijn eigen normen 
en waarden of vanuit de emoties die de situatie 
bij hem oproept. De informatie is dus gekleurd. 
Zo worden vaak “besluiten genomen op basis van 
een intuïtief beeld van de veiligheid van het kind 
dat gevormd is door wat hulpverleners zien, ho-
ren of meemaken rond een gezin, in combinatie 
met hun kennis en ervaring. Dat eerste beeld be-
staat vaak uit ongetoetste indrukken, zorgen en 
vermoedens. Dit beeld kan blinde vlekken bevat-
ten.” (Bartelink, 2012, p. 2)

? Ga bij ethische of juridische vragen bij chat-
hulp rond seksueel misbruik eerst en vooral 
na wat je in soortgelijke face-to-facesitua-
ties zou doen.
Vaak schuilt hierin reeds (een groot deel 
van) de mogelijke aanpak.

? Bied weerstand tegen de druk om via 
speedhulpverlening te snel een antwoord/
oplossing te bieden.

Toch is daarmee de kous niet af. Chathulp rond 
seksueel misbruik plaatst de beantwoorder en zijn 
organisatie voor specifieke juridsiche en ethische 
vragen.“De verschillen tussen face-to-face en 
online hulpverlening spitsen zich toe op de vol-
gende elementen:
 1. anonimiteit;
 2. wegvallen van auditieve en visuele signalen;
 3. de hulpvrager bevindt zich in een eerdere

fase van zijn probleembeleving als gevolg van 
de laagdrempeligheid.” (Roijen, 2010, p. 21)

De hulpvrager bevindt zich minstens in die fase 
dat omwille van de lagere drempel er voor de 
eerste keer over het probleem kan gesproken 
worden.

Anonimiteit, vertrouwen en 
zelfbeschikking: ethische pijlers 
bij chathulp rond seksueel 
misbruik

Anonimiteit is essentieel voor de oproepers. 
Seksueel misbruikte jongeren maken zich vaak 
zorgen over wat er zal gebeuren als ze het mis-
bruik zouden melden: ze voelen zich verant-
woordelijk, zijn bang bedreigd te worden. Zonder 
de garantie van anonimiteit zouden ze zich wel-
licht niet blootgeven in chathulp. 
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Waarden in onlinehulpverlening

Anonimiteit

Betrouwbaarheid van de chat
Veiligheid en bescherming van de 
oproeper

Autonomie van de oproeper

Gedeeld beroepsgeheim
(met externe hulpverleners)

Gezamenlijk beroepsgeheim
(binnen het team)

Deskundigheid

Integriteit

Gedragsregels bij chathulp

De beantwoorder vraagt enkel die gegevens op die strikt nodig zijn om de situatie van de oproeper 
te begrijpen.
Inzagerecht van de chathulptranscripten (enkel) voor selecte groep bevoegde medewerkers.
Garantie van het softwareprogramma: geen sporen achterlaten op de computer van de oproeper.

Informed consent: de oproeper heeft het recht op correcte informatie. 
De beantwoorder en de organisatie hebben informatieplicht over de werkwijze en beveiliging van 
het medium: wie kan voor hoelang welke soort data opslaan, inkijken, wijzigen, vernietigen?

De oproeper bepaalt (mee) welke informatie over het probleem besproken wordt en met wie. 
Principe van empowerment: oproeper aansporen om zelf of met de beantwoorder problemen aan 
te pakken.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de beantwoorder.
Enkel de ‘informatie need to know’ wordt gedeeld met andere medewerkers in functie van degelijke 
hulpverlening.
Informatie wordt slechts gedeeld na (impliciete of expliciete) toestemming van de oproeper.

In de organisatie wordt duidelijk omschreven wie tot het ‘team’ behoren – ook al zitten chathulp-
beantwoorders nooit samen op dezelfde locatie.

Chathulpexpertise permanent bevorderen door het reflecteren op uitprints in het kader van
vorming, intervisie. 
Licenties verlenen voor kwaliteitsvolle onlinehulp via gediplomeerde of via vorming geattesteerde 
medewerkers. 

Bescherming van integriteit door afspraken over gebruik van nicknames en meedelen van
informatie over (leeftijd, geslacht, opleiding, voornaam) van de beantwoorder.

‘Anonimiteit’, ‘vertrouwen’, ‘zelfbeschikking van 
de oproeper’ en ‘(gedeeld) beroepsgeheim’ zijn 
sleutelbegrippen in chathulpverlening rond sek-
sueel misbruik. Dankzij die anonimiteit wordt 

de nabijheid gerealiseerd om te durven praten. 
Dit prille ‘vertrouwen’ moet zorgvuldig versterkt 
worden. Volgende gedragsregels zijn dan ook 
essentieel:
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? Maak op de homepage van je chathulpsite 
duidelijk wat ‘anonimiteit’, ‘vertrouwen’ 
en ‘zelfbeschikking van de oproeper’ voor 
jouw organisatie concreet betekenen.

? Informeer je medewerkers over het con-
crete belang van deze principes ten aan-
zien van situaties van seksueel misbruik.

? Maak heel concreet voor de beantwoor-
ders wat ‘vertrouwelijke informatie’ juist 
inhoudt.

? Oefen en train met je medewerkers om 
deze principes ten volle te realiseren – 
ook al zijn er enkel tekens op een scherm 
beschikbaar.

? Overweeg of het zinvol is dat het IP-adres 
van de oproeper zichtbaar is/moet zijn 
voor de beantwoorder?

? Laat je beantwoorders (jaarlijks) een ‘mede-
werkersovereenkomst’ tekenen waarin ook 
deze pijlers opgenomen zijn.

? Beschrijf concrete gedragsregels van wat
je van chathulpbeantwoorders verwacht. 
Bijvoorbeeld: “Behandel de jongere met 
hetzelfde respect als wanneer je er een fa-
ce-to-facegesprek mee zou voeren. Maak 
geen grapjes over het onderwerp of de 
jongere waarmee je chat. Focus volledig 
op het chatgesprek dat je voert. Dat be-
tekent dat op dat moment je mobiele te-
lefoon, je facebook enz… afstaan. Spreek 
professioneel als je chat.” (Cyberhus, 2012)

? Neem enkel en alleen contact op met
andere hulpverleners of organisaties wan-
neer de oproeper er weet van heeft en 
daarmee instemt.

? Leg zoveel mogelijk de beslissing bij de
oproeper ivm waarover hij wil chatten, 
wanneer hij wil stoppen, of en wanneer hij 
wil terugkomen op de chat, … 

b Geef je de oproeper de mogelijkheid om 
het chathulptranscript te bewaren of uit te 
printen of niet?

 • Iemand die luistert, begrip en vertrouwen 
geeft, … in chathulp rond seksueel misbruik 
kan er juist voor zorgen dat de oproeper 
daardoor zijn misbruiksituatie langer kan 
verdragen. Maar evenzeer kan chathulp 
rond seksueel misbruik voorkómen dat de 
situatie ondraaglijk wordt en de cliënt bij-
voorbeeld zelfdoding pleegt, zwaar auto-
mutileert of zichzelf fataal uithongert. Hoe 
dit alles achterhalen, bevragen, vermijden?

Anonimiteit doorbreken en 
seksueel misbruik melden

Slechts in uitzonderlijke gevallen is doorbreken 
van ‘anonimiteit’ wenselijk of nodig. Wenselijk… 
als de beantwoorder op vraag van of met toe-
stemming van de oproeper deze wil doorverwij-
zen naar een verder hulpaanbod. Nodig… als de 
wettelijke regelgeving de organisatie en dus ook 
de beantwoorder verplicht om seksueel misbruik 
te melden. Ingrijpen in een situatie om seksueel 
misbruik te doen stoppen is immers geen op-
dracht van het welzijnswerk maar van juridische 
en politie-instanties.

In alle chathulporganisaties rond seksueel mis-
bruik worden specifieke voorwaarden gesteld aan 
de situaties of de omstandigheden waarin seksu-
eel misbruik wordt gemeld aan de autoriteiten. 
Deze specifieke voorwaarden zijn meestal een 
combinatie van:
•	 Er	gebeurt	geen	melding	zonder	toestemming	

van en na zorgvuldig overleg met de oproeper;
•	 Melding	 van	 seksueel	 misbruik	 gebeurt	 alleen	

bij acuut gevaar voor de psychische of fysieke 
integriteit van de betrokkene;

•	 Melding	van	seksueel	misbruik	gebeurt	indien	er	
aanwijzingen zijn dat in de zeer nabije toekomst 
een gewichtig en reëel gevaar bestaat dat an-
dere minderjarigen slachtoffer kunnen worden;

•	 De	oproeper	kan	deze	integriteit	niet	zelf	of	met	
hulp van anderen beschermen;

•	 Melding	 van	 seksueel	 misbruik	 gebeurt	 enkel	
na overleg met het team en/of de coördinator/
directie;

•	 Melding	 van	 seksueel	 misbruik	 gebeurt	 alleen	
op grond van zorgvuldig afwegen.

b Toch formuleerden chathulporganisaties 
(in de survey en op een Insafe-bijeenkomst 
met diverse Europese vertegenwoordigers 
[Hopwoods, 2012]) hierbij tal van vragen …

 • … in verband met de definiëring van ‘acuut 
gevaar voor de psychische of fysieke 
integriteit’:

  - Wat betekent in de wetgeving van jouw 
land en voor jouw organisatie ‘acuut 
gevaar voor de psychische of fysieke 
integriteit’?

  - Is seksueel misbruik dat al jarenlang
duurt in jouw land en voor jouw organi-
satie een ‘acuut gevaar voor de psychi-
sche of fysieke integriteit’?
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  - Is het voor jouw organisatie zinvol om
verschillende criteria als handvatten aan 
te reiken bij het overwegen van mel-
ding? Bijvoorbeeld: misbruik in verleden 
of heden; reële kans op nieuw misbruik; 
reële kans op andere slachtoffers; on-
derscheid intra versus extrafamiliaal mis-
bruik; leeftijd van het slachtoffer; organi-
saties/personen die reeds op de hoogte 
zijn. 

 • … in verband met het betrekken van de op-
roeper bij het melden van seksueel misbruik:

  - Hoe ga je om met ‘medeweten van de 
oproeper’ als die oproeper een jonger 
kind is?

  - Wanneer informeer je de oproeper over 
het melden van seksueel misbruik?

  - Hoe poog je in te grijpen in de situatie 
van misbruikte kinderen, wanneer deze 
niet volledig begrijpen waarom je dit wil 
doen? 

  - Hoe spring je om met het spanningsveld 
dat kinderen moeten beschermd wor-
den tegen misbruik, maar tegelijk zelf 
moeten kunnen kiezen om actie te on-
dernemen als ze daar klaar voor zijn?

 • … in verband met de verantwoordelijkheid 
voor het melden van seksueel misbruik:

  - Wat is bij het doorbreken van de anoni-
miteit in jouw land de juridische verant-
woordelijkheid of het mandaat van de 
beantwoorder? 

  - Is het melden van seksueel misbruik in 
jouw land en in jouw organisatie de indi-
viduele verantwoordelijkheid van de be-
antwoorder of is het de verantwoorde-
lijkheid van de organisatie waarvoor de 
beantwoorder werkt?

  - Hoe ga je bij melding om met de span-
ning tussen enerzijds ‘wel-overwogen 
beslissen op grond van voldoende ver-
zamelde en gecheckte feiten’ en ander-
zijds ‘snel beslissen bij acuut gevaar’?

  - Hoe ga je om met mogelijke claims van 
derden ivm schuldig verzuim door (be-
antwoorders van) je organisatie?

 • … in verband met het doorbreken van 
anonimiteit:

  - Hoe ga je in jouw land en in jouw orga-
nisatie om met anonieme meldingen via 
online formulieren? 

  - Kan, mag en wil je anonimiteit doorbre-
ken door het laten traceren van het 
IP-adres?

  -  Wat zijn voldoende zwaarwichtige rede-
nen om dit te doen en het voordeel van 
‘laagdrempelig’ contact op te geven?

  - Kan, mag en wil je het technisch (on)
mogelijk maken om het IP-adres van de 
oproeper te kennen?

 • … in verband met het betrekken van andere 
organisaties bij melding van seksueel mis-
bruik:

  - Wat met doorverwijzen naar andere 
hulporganisaties waarvan je weet dat zij 
duidelijk anders omgaan met ‘melding’?

  - In welke situaties kunnen politie of ge-
rechtelijke diensten in jouw land iets on-
dernemen als je hen ‘seksueel misbruik’ 
meldt? In welke situatie kunnen ze niets 
ondernemen?

Juridisch is er alvast weinig kader rond het spe-
cifieke van onlinehulpverlening. Onlinehulp werkt 
vaak in een vacuüm. De (inter-)nationale en loka-
le wetgeving zijn immers nog niet altijd aangepast 
aan onlinehulp.

? Zorg in je organisatie voor zo duidelijk
mogelijke informatie en een duidelijke 
code over meldingsplicht of meldings-
recht. Bijvoorbeeld: “Artikel 458bis Sw. 
voorziet dus in een aangifterecht (niet: 
aangifteplicht). Van de hulpverlener wordt 
verwacht dat hij eerst zelf alles in het werk 
stelt om – eventueel met de hulp van an-
dere hulpverleners – de gevaarsituatie af te 
wenden. De aangifte bij de procureur des 
Konings moet aldus beschouwd worden 
als een ultimum remedium” (Child Focus, 
2012, p.8).

? Beschrijf zo helder en verstaanbaar moge-
lijk (de interpretatie van) ‘acuut gevaar’, ‘in-
tegriteit van de jongere’.

? Werk duidelijke, verstaanbare richtlijnen uit 
over wat bij overweging van melding sek-
sueel misbruik door wie moet gebeuren.

? Zorg voor duidelijke richtlijnen over hoe de 
beantwoorder moet reageren bij ‘dringend 
gevaar’ (bijvoorbeeld schakel over van ge-
sprek op dwingend advies, bezorg con-
tactgegevens van ambulance of politie of 
stel voor om zelf met hen contact op te 
nemen).

? ‘Het doorbreken van anonimiteit’ en ‘seksu-
eel misbruik melden’ is zelden mogelijk 
op basis van 1 chathulpgesprek. Ook voor 
de hulpverleners is het wenselijk de tijd te 
nemen om een en ander eerst samen te 
overwegen en op een rijtje te zetten.

? Melding van seksueel misbruik betekent 
vaak het in gang zetten van ingrijpende ver-
anderingen bij de betrokkenen. Zorg voor 
een duidelijk beslissingsproces wanneer 
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een melding wel of niet gebeurt. Cruciale 
beslissingsstappen daarbij zijn :

  - het bericht over een kind aannemen 
als melding of als advies- of consult-
gesprek;

  - het bericht over een kind wel of niet in 
onderzoek nemen, op basis van intercol-
legiaal overleg;

  - vaststellen of er wel of niet sprake is van 
een vorm van mishandeling of een an-
derszins risicovolle opvoedingssituatie;

  - besluiten of hulpverlening wel of niet 
nodig is;

  - besluiten wel of niet een melding te 
doen. “ (Bartelink, 2012, p. 3)

  - besluiten of de melding met goedkeu-
ring van de jongere gebeurt of enkel met 
medeweten van de jongere.

? Besteed aandacht aan de verkenning van 
de draagkracht en de competenties van 
de oproeper. Het is maar zinvol de verant-
woordelijkheid voor melding bij de oproe-
per te (blijven) leggen als hij dit aankan.

? Ondersteun de beantwoorder: bij moeilijke 
beslissingen over doorbreken anoni-
miteit en melden, is collegiaal overleg 
aangewezen.

? Bepaal de grenzen (en mogelijkheden) bij 
chathulp in crisissituaties rond seksu-
eel misbruik en communiceer die aan de 
oproepers. 

? Verzorg duidelijke communicatie naar de 
oproeper over de consequenties van het 
doorbreken van zijn anonimiteit en over 
het melden van seksueel misbruik bij poli-
tie of gerecht.

? Besef dat IP-adressen en chathulptrans-
cripten mogelijks als juridische bewijsstuk-
ken kunnen gebruikt worden. Overweeg 
welke gevolgen dit heeft voor het bewaren 
of ter beschikking stellen daarvan.

? Transparantie naar de oproepers is onont-
beerlijk; zowel via algemene info op de 
website als via concrete mededelingen bij 
diverse stappen in elke chathulpsituatie.

Aandachtspunten voor zorgvuldig beslissen, zijn:

? “Neem je eigen professionele oordeel se-
rieus, maar realiseer je ook dat je fouten 
kunt maken;

? Vermijd beoordelingsfouten door systema-
tisch te werken en checklists te gebruiken;

? Zorg dat je je oordeel duidelijk formuleert 
en zorgvuldig onderbouwt;

? Toets jouw oordeel aan dat van anderen.” 
(Ten Berge, 2011)

In verband met doorbreken van anonimiteit be-
staat in Europese chathulporganisaties een grote 
verscheidenheid:
•	 Principiële	keuze	om	anonimiteit	nooit	te	door-

breken en situaties nooit te melden;
•	 Keuze	om	steeds	door	te	verwijzen	naar	andere	

welzijnsorganisaties en nooit naar politie of ge-
rechtelijke instanties;

•	 Sommige	 organisaties	 kregen	 een	 ‘uitzonde-
ringsgoedkeuring’ op de ‘meldingswet’ om hun 
rol als meest laagdrempelige hulpverleningsor-
ganisatie te kunnen blijven vervullen;

•	 Keuze	om	jongeren	te	stimuleren	om	zelf	mel-
ding te doen;

•	 Keuze	 om	melding	 samen	met	 de	 jongere	 te	
doen;

•	 Keuze	 om	 melding	 niet	 door	 beantwoorder	
maar door organisatieverantwoordelijke te la-
ten doen;

•	 Keuze	 om	 bij	 melding	 over	 te	 stappen	 naar	
een ander communicatiekanaal (telefoon of 
face-to-face),

•	 In	uitzonderlijke	gevallen:	melden	op	basis	van	
IP-adres.

Sommige organisaties schakelen snel politiedien-
sten in; andere (bijna) nooit.

Er is een verscheidenheid in Europese chathulp-
organisaties ivm betrokkenheid van de oproeper 
bij het melden van seksueel misbruik:
•	 Of	 oproeper	 stimuleren	 om	 zelf	 melding	 te	

doen.
•	 Of	samen	met	de	oproeper	een	melding	doen.
•	 Of	slechts	melding	doen	met	goedkeuring	van	

de oproeper.
•	 Of	 melding	 doen	 met	 medeweten	 van	 de	

oproeper.

Er is een verscheidenheid in Europese chathulp-
organisaties ivm de verantwoordelijkheid voor de 
melding van seksueel misbruik:
•	 Meestal	wordt	een	werkwijze	voorgesteld	waar-

door het besluit om seksueel misbruik te mel-
den de verantwoordelijkheid is van de organisa-
tie (na collegiaal overleg en met betrokkenheid 
van de directie);

•	 Soms	wordt	 de	 verantwoordelijkheid	 om	 sek-
sueel misbruik te melden bij de chathulpbeant-
woorder gelegd.
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Voorbeeld van communicatie over het doorbre-

ken van anonimiteit op de organisatiewebsite:

“Zwijgplicht
Je mag er zeker van zijn dat wat je aan onze 

medewerksters toevertrouwt vertrouwelijk 

behandeld wordt. We zijn psychotherapeuten 

of klinische psychologen. Voor ons en 

onze medewerksters gelden wetten die 

garanderen dat we vertrouwelijke informatie 

niet doorgeven. … In sommige situaties zijn 

we verplicht de jeugdrechter te informeren. 

Bijvoorbeeld wanneer we vermoeden dat 

je nog geslagen of mishandeld wordt en 

als we geen mogelijkheid zien dit gevaar te 

stoppen. Ook in deze omstandigheden zullen 

we niets ondernemen ‘achter je rug’, zonder 

met jou daarover te praten (en wellicht ook 

te verantwoorden) en – in het beste geval – 

samen met jou zulke melding op te starten. 

Wanneer we het gegrond vermoeden hebben 

dat je jezelf of iemand anders iets zult aandoen, 

zijn we ook verplicht psychische hulp te 

organiseren, bijvoorbeeld door de politie te 

verwittigen.”

http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/

hilfe-holen/schweigepflicht op 12/09/2012

Registratie bij chathulp rond 
seksueel misbruik

Er zijn nogal wat verschillen bij de Europese chat-
hulporganisaties omtrent het registreren van ge-
gevens over chathulpgesprekken en over het al 
dan niet bewaren en gebruiken van chathulp-
transcripten. Iedere organisatie verzamelt en ver-
werkt wel (anonieme) gegevens over het aantal 
chathulpgesprekken, de besproken thema’s, (ver-
moedelijke) persoonsgegevens (geslacht, leeftijd), 

duur van het chathulpgesprek … in functie van het 
voeren van een chathulpbeleid. Het bewaren en 
gebruiken van chathulpgesprektranscripten vari-
eert van ‘geen transcripten bewaren’ tot het ‘bij-
houden van cliëntendossiers met transcripten’ en 
het ‘gebruiken van transcripten in supervisie en 
intervisiemomenten’. Ook het al dan niet ter be-
schikking stellen van het gesprektranscript aan de 
oproeper verschilt van organisatie tot organisatie. 
De meeste organisaties geven op hun website 
duidelijke info over het al dan niet bijhouden van 
gegevens; soms staat deze info echter op een 
moeilijk vindbare plaats.

•	 Een	organisatie	meldt	aan	de	oproeper	dat	

ze een e-mailadres kunnen opgeven waarop 

het chathulptranscript kan bezorgd worden. 

•	 Info	voor	de	medewerker:

“Cyberhus moet de anonimiteit van de 

jongeren kunnen garanderen. Er worden dus 

geen chatgesprekken geprint of opgeslagen. 

Er worden geen uitzonderingen op deze regel 

gemaakt. Alle contacten met de chathulpdienst 

worden geregistreerd. Daarvoor wordt een 

online registratieformulier gebruikt dat de 

beantwoorder vindt via zijn personal account. 

Dit registratieformulier wordt dadelijk na elk 

gesprek ingevuld. Enkel de beantwoorders 

hebben toegang tot die informatie via hun 

persoonlijk paswoord. Op basis van deze 

registratie maakt Cyberhus statistieken die 

gebruikt worden om de dienstverlening te 

verbeteren. Deze overzichten worden ook 

gebruikt voor het aantrekken van sponsoring 

en in communciatie met de pers wanneer 

we aandacht willen vragen voor bepaalde 

probleemsituaties.” (Cyberhus, 2012, p. 10-14)

Info voor de beantwoorder op de website:

“Aan het eind van het chathulpgesprek 

verdwijnt alles waarover we gesproken hebben. 

We bewaren geen kopies van de gesprekken. 

Om onze dienstverlening te verbeteren, kan je 

na elk chathulpgesprek anoniem een formulier 

invullen. In de organisatie slaan we informatie 

op over de datum, het tijdstip van het gesprek 

en het gespreksthema. Evaluaties gebeuren 

anoniem en over het geheel.” (www.Cyberhus.

dk op 12/09/2012)

•	 “De	individuele	en	groepschatgesprekken	

worden opgeslagen in een database. Deze data 

worden enkel voor statistische doelen gebruikt. 

We geven nooit gegevens door aan anderen. 

(https://jugend.bke-beratung.de/views/home/

index.html)

•	 “De	gevoerde	chatgesprekken	worden	

bewaard. Deze kunnen door medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland worden bekeken 

om ervan te kunnen leren. Ook worden de 

chatgesprekken bewaard voor onderzoek. 

Verder worden geen andere gegevens bewaard 

dan jouw leeftijd, geslacht en wanneer je met 

slachtofferhulp mailt je mailadres.”

(www.ikzitindeshit.nl/12tot18jaar/?pageID=147

&lb=True op 12/09/2012)

•	 “Gevoerde	chatgesprekken	worden	1	maand	

bewaard. Deze kunnen alleen bekeken worden 

door medewerkers van Chatmetfier. Daarnaast 

kunnen deze gesprekken gebruikt worden in 

trainingen voor medewerkers van Chatmetfier. 

Chatmetfier maakt gebruik van cookies om te 

kijken hoe bezoekers deze site gebruiken. Een 

cookie is een klein stukje informatie (bestand) 

die een website op je computer achterlaat. Als 

je niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet je in 

je browser ‘cookies off’ instellen. Accepteer je 

cookies, dan blijven deze in je computer staan, 

tenzij je ze zelf verwijdert.” (www.fierfryslan.nl 

op 12/09/2012)
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Hieronder worden enkele afwegingen geformuleerd in verband met het ter beschikking stellen van chathulptranscripten (Bocklandt, 2011, p. 255):

PRO 

Gelijkwaardigheid van de gesprekspartners

Inzagerecht

Respect / inzagerecht

Zelfbeschikkingsrecht van de oproeper 

Printscreens maken kan altijd, dus …

Belang van transparantie en openbaarheid van hulpverlening

Autonomie van de oproeper

CONTRA

Beantwoorder beschermen tegen faalangst

Beroepsgeheim wordt doorkruist als transcript in handen van derden komt

Recht op geheimhouding

Zelfbeschikkingsrecht van de beantwoorder en de organisatie

Feitelijke en vermoedelijke risico’s van ‘misbruik’ van het transcript

Ontwikkelkans chathulp vrijwaren

Angst voor mogelijke nadelige gevolgen

Argumenten in verband met het ter beschikking stellen van chathulptranscripten aan de oproeper

Voorwaarden voor het gebruik van chathulptranscripten in de organisatie

•	 Infoplicht	aan	oproeper	en	beantwoorder	dat	transcripten	bewaard	worden	en	waarvoor	ze	gebruikt	worden
•	 Verantwoordelijkheid	=	geen	transcripten	laten	slingeren
•	 Verantwoordelijkheid	=	strikte	etiquetteregels	hanteren
•	 Verantwoordelijkheid	=	anonimiseren	van	transcripten

•	 Oproeper	moet	weten	welke	gegevens	met	welke	doeleinden	door	de	organisatie	bewaard	worden
•	 Gedeeld	beroepsgeheim	=	enkel	‘need	to	know’	uitwisselen
•	 Gezamenlijk	beroepsgeheim	=	bepaal	wat	‘een	team’	is	–	ook	al	werk	je	fysisch	op	verschillende	locaties
•	 Oproeper	moet	kunnen	kiezen	voor	het	‘niet	bewaren’	van	transcripten
•	 Ga	na	wat	in	jouw	land	of	organisatie	al	dan	niet	mogelijk	is	wat	betreft	het	bewaren	en	gebruiken	van	chathulptranscripten;	bijv.:
 - Alle data moeten verwijderd worden na ieder hulpverleningsgesprek – dus ook bij chathulpgesprekken
 - Chathulptranscripten moeten geanonimiseerd worden als ze in de organisatie voor vorming en onderzoek gebruikt worden
•	 Beantwoorder	heeft	recht	op	feedback	op	chathulptranscripten	na	onderzoek	of	bij	vorming

•	 Ga	uit	van	vertrouwen
•	 Laat	chathulpbeantwoorders	zelf	bepalen	welke	print(fragmenten)	in	het	team	worden	voorgelegd	tijdens	intervisie	of
 case-overleg

Filosofisch

Juridisch

Ethisch
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b Welke gegevens registreer je in verband 
met chathulpgesprekken: het aantal chat-
hulpgesprekken, de besproken thema’s,
(vermoedelijke) persoonsgegevens (ge-
slacht, leeftijd), duur van het chathulp-
gesprek?

 • Bewaar je chathulptranscripten of niet en
zo ja, bewaar je ze geanonimiseerd of in 
cliëntendossiers?

 • Wat komt in een persoonlijk formeel hulp-
verleningsdossier van de oproeper? Wat in 
persoonlijke notities van de medewerkers? 

 • Hoe anonimiteit en privacy combineren 
met de oproep om te rapporteren aan de 
subsidiërende overheid of organisatie?

 • Hoe lang bewaar je chathulptranscripten?

 • Wie is verantwoordelijk in de organisatie 
voor het veilig bewaren van transcripten?

 • Wie heeft toegang tot de chathulptrans-
cripten?

 • Voor welke doeleinden bewaar je chathulp-
transcripten?

 • Is het mogelijk, wenselijk, … chathulptrans-
cripten te gebruiken om de kwaliteit van de 
hulpverlening te ‘bewijzen’ – bijvoorbeeld 
als de organisatie van ‘schuldig verzuim’ 
beschuldigd zou worden?

 • Hoe informeer je oproepers over het be-
waren en gebruiken van chathulptranscrip-
ten door de organisatie?

 • Hoe krijgen de oproepers de mogelijkheid 
om het bewaren van hun chathulpgesprek-
ken te verbieden?
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10. COMPETENTIES EN GROEIKANSEN VOOR CHATHULPBEANTWOORDERS
In dit hoofdstuk komen drie aspecten aan bod die te maken hebben met de professionele voorwaarden om op een 
deskundige wijze chathulpverlening rond seksueel misbruik te kunnen realiseren:

•	 de	noodzakelijke	competenties	van	chathulpbeantwoorders	rond	seksueel	misbruik;
•	 de	duidelijke	afspraken	met	beantwoorders	in	verband	met	chathulp	rond	seksueel	misbruik;
•	 de	ondersteuning	en	vorming	die	door	de	organisatie	geboden	wordt	aan	chathulpbeantwoorders	rond
 seksueel misbruik.

Het is een noodzaak om bij deze drie aspecten stil te staan want de belasting van zo’n chathulpgesprekken is voor een 
beantwoorder groot. Voorbereiding, ondersteuning en opvang van chathulpbeantwoorders zijn noodzakelijk om een 
duurzaam, deskundig hulpverleningsaanbod rond dit thema te realiseren.

Competenties van 
chathulpbeantwoorders (met 
focus op seksueel misbruik)

Chathulpbeantwoorders (rond seksueel misbruik) 
zijn eerst en vooral medewerkers (beroepskrach-
ten of vrijwilligers) die in de hulpverlening rond 
seksueel misbruik worden ingeschakeld. Dit vergt 
reeds een aantal competenties op het vlak van 
kennis over de problematiek, gespreksvaardig-
heden en hulpverleningsattitudes. Daarenboven 
verloopt de hulpverlening via chat wat een aan-
tal bijkomende competenties veronderstelt. 
Hieronder wordt een beknopte overzichtelijke in-
deling nagestreefd van de combinatie van beide 
soorten competentieverwachtingen waarbij van-
zelfsprekend niet alle competenties uitgediept 
kunnen worden. Dit overzicht is gebaseerd op 
diverse literatuur- en praktijkbronnen (Bocklandt, 
2010, p. 114-119; Cyberhus, 2012, p. 7; Dimitrova, 
2011, p. 12-14; Jacobs, 2012, p. 3-6; Nijs, 2012).

Vooraf: dit competentie-overzicht is geen pass-
or-fail-checklist die potentiële chathulpverleners 
moet afschrikken. Daar tegenover staat dat van 
chathulpverleners rond seksueel misbruik wel 
een en ander verwacht wordt. Dit overzicht is be-
doeld als ‘spiegel’ voor chathulpbeantwoorders 
zodat ze kunnen inschatten aan welke aspecten 
van deskundigheidsbevordering nog aandacht 
kan besteed worden.

Een chathulpbeantwoorder legt 
contact via chat
De chathulpbeantwoorder realiseert een deskun-
dig en authentiek contact met de beantwoorder 
via het computerscherm.
Dit betekent dat hij een betrouwbare werkallian-
tie aangaat met de beantwoorder, vertrekt vanuit 
een open – niet veroordelende – houding, sig-
nalen van niet-authenticiteit herkent, onlinenabij-
heid nastreeft en tegelijkertijd voldoende profes-
sionele afstand bewaart.
Daarom is de chathulpbeantwoorder zelf ook een 
warme, authentieke, verantwoordelijke persoon.

“Bij Cyberhus zoeken we vrijwilligers met 

volgende kenmerken:

•	 warme	volwassenen	die	in	staat	zijn	“een	

knuffel” te geven via een toetsenbord als dat 

nodig is.

•	 authentieke	volwassenen	die	in	staat	zijn	

zichzelf de vraag te stellen: “Wat zou ik zeggen 

of doen als deze jongere recht tegenover me 

zit?” en daarnaar handelen.

•	 Verantwoordelijke	volwassenen	die	de	

verantwoordelijkheid dragen voor hun 

antwoorden en hun ontmoetingen met 

jongeren in Cyberhus.

•	 Aanklampende	volwassenen	die	de	moed	

hebben om open maar moeilijke vragen 

te stellen die de jongere stimuleren om te 

reflecteren én tegelijkertijd volwassenen zijn 

die durven luisteren.” (Cyberhus, 2012)
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Een chathulpbeantwoorder brengt 
sociaal-agogische expertise in via chat 
De chathulpbeantwoorder hanteert adequate 
online-interactievaardigheden om de verschil-
lende stappen in het chathulpgesprek te zetten, 
aangepast aan de mogelijkheden van de hulp-
vrager en afgestemd op de doelstellingen van de 
organisatie.
Dit betekent onder andere dat hij de verschillende 
stappen in chathulp zet, schermlezen en scherm-
schrijven onder de knie heeft en kan omgaan 
met under- en overdisclosure bij oproepers (zie 
hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8).

Een chathulpbeantwoorder maakt 
problemen rond seksueel misbruik 
bespreekbaar via chat
De chathulpbeantwoorder kent verschillende 
vormen van seksueel misbruik, weet welke psy-
chologische mechanismen daar achter schuil 
gaan en wat de gevolgen van seksueel misbruik 
kunnen zijn bij de oproeper en zijn omgeving. Hij 
kent de richtlijnen omtrent wat hem te doen staat 
bij een melding van seksueel misbruik.
Dit wil onder andere zeggen dat hij ook op de 
hoogte is van thema’s als ‘veilig internetgebruik’, 
fysisch seksueel misbruik, seksueel misbruik via 
internet (cyber-bullying, sexting, grooming,…) en 
de complexiteit van het helen van gevolgen van 
seksueel misbruik.
Tevens erkent hij de mogelijkheden van de rol die 
hij daarin als chathulpverlener kan vervullen én de 
grenzen die chathulp, zijn eigen deskundigheid 
en de organisatie hierbij hebben.

Een chathulpbeantwoorder stimuleert 
zelfwerkzaamheid bij de oproeper
De chathulpverlener stimuleert en steunt de op-
roeper om zijn situatie zoveel mogelijk zelf in 
handen te nemen. Het versterken van de kracht 

van de oproeper, het peilen naar zijn verwachtin-
gen en het honoreren van wat voor de oproeper 
haalbaar is, zijn daarbij essentieel.
Dat wil zeggen dat hij zo goed als nooit beslissin-
gen neemt in de plaats van de oproeper en indien 
het wel zo zou zijn, steeds met medeweten (liefst 
met goedkeuring) van de oproeper. Om die zelf-
werkzaamheid te stimuleren zal hij de oproeper 
ook	wijzen	op	de	(online)	informatie,	FAQ’s,	zelf-
tests, adviezen, … die de organisatie ter beschik-
king heeft op de website.
Dat wil tevens zeggen dat hij de oproeper stimu-
leert om ook hulp te zoeken in zijn eigen familiale 
en sociale omgeving.
Tevens verwijst hij voor verdere hulpverlening 
en begeleiding de oproeper indien nodig (actief) 
door naar andere relevante voorzieningen.
Dit veronderstelt dat de chathulpverlener de soci-
ale kaart van het hulpaanbod rond seksueel mis-
bruik kent, met speciale aandacht voor het be-
schikbare onlinehulpaanbod.

Een chathulpbeantwoorder wil zich 
verder ontwikkelen 
De chathulpbeantwoorder is bereid zich (verder) 
te bekwamen rond chathulpverlening rond sek-
sueel misbruik. Hij werkt daarbij samen in een 
team en binnen (nieuwe) netwerken van organi-
saties. Hij is tevens bereid deel te nemen aan er-
varingsuitwisseling en onderzoek.
Dat betekent dat hij uit zelfzorg en voor zijn ei-
gen deskundigheidsbevordering vorming volgt 
(zie verder). Hij staat open voor feedback en kan 
reflecteren over de eigen houding, de invloed van 
de eigen persoonlijke geschiedenis en de eigen 
hulpverlenershouding.
Daarnaast investeert hij in de verdere ontwikke-
ling van chathulpverlening als methodiek. Door 
deel te nemen aan ervaringsuitwisselingen en 
evaluatie in de organsatie, aan de uitbouw van 

ketenwerkingen met andere organisaties en aan 
onderzoek bouwt hij deze relatief nieuwe online-
hulpvorm verder mee uit.

Een chathulpbeantwoorder staat open 
voor de verdere ontwikkeling van 
blended hulpverlening
De chathulpbeantwoorder straalt een positieve 
houding uit ten aanzien van onlinehulpverlening.
De chathulpbeantwoorder signaleert lacunes in 
de (chat)hulpverlening rond seksueel misbruik.
De chathulpbeantwoorder investeert mee in het 
ontwikkelen van een hulpverleningsaanbod rond 
seksueel misbruik waarin onlinehulpvormen, 
waaronder chat, naadloos gecombineerd worden 
met andere hulpvormen (bijvoorbeeld face-to-
face of telefonische hulp) zodat de hulpverlening 
zo effectief en efficiënt mogelijk georganiseerd 
wordt.
Dit betekent dat hij getuigt van de mogelijkheden 
van chathulp rond seksueel misbruik – zonder de 
beperkingen en drempels te loochenen en dat hij 
nieuwe onlinehulpmogelijkheden eerder als een 
kans dan als een bedreiging beschouwt.

Een chathulpbeantwoorder kan 
omgaan met digitale ontwikkelingen
De chathulpbeantwoorder blijft op de hoogte 
van nieuwe digitale ontwikkelingen en is bereid 
nieuwe relevante tools voor chathulpverlening te 
integreren.
Dit wil zeggen dat hij beschikt over …
… enige digitale kennis: de basiswerking van 

een computer, het gebruikte softwarepro-
gramma en internet; vaak gebruikte emoti-
cons en afkortingen;

… een minimum aan technisch instrumentele 
vaardigheden	 (=	 knoppenkunde):	 hyper-
links leggen, onlinehulpbronnen raadple-
gen, vlot typen, info opzoeken op internet, 
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zoekprogramma’s hanteren, een printscreen 
maken;

… structurele vaardigheden: het inschatten van
de waarde van informatiebronnen; vlot ge-
dachten via pc verwoorden; vaak gebruikte 
ICT-instructies aan de oproeper overbrengen;

… strategische vaardigheden: structuur brengen 
in het chathulpgesprek; beslissen wanneer de 
grenzen van chathulp bereikt zijn;

… digitale houdingen: geduld uitoefenen tijdens
een chathulpgesprek; gepast vertrouwen/
wantrouwen hebben in software en hard-
ware; fouten durven laten staan in een chat-
hulpgesprek; een overwegend positieve kijk 
op de onlinehulpmogelijkheden hebben. 

Een overeenkomst met duidelijke 
afspraken

Chathulpbeantwoorders worden door de organi-
satie betrokken bij hulpverleningstrajecten rond 
seksueel misbruik. Daarom is het belangrijk om 
met hen een duidelijke overeenkomst te heb-
ben over wat wederzijdse rechten en plichten zijn 
in deze functie. Een organisatie kan alleen maar 
kwaliteitsvolle chathulpverlening rond seksueel 
misbruik aanbieden als ze daarbij ten volle haar 
medewerkers kan vertrouwen. En chathulpbeant-
woorders	kunnen	zich	alleen	maar	voor	100%	op	
hun hulpverlening rond seksueel misbruik con-
centreren als ze weten wat hun mandaat is en 
voor welke ondersteuning ze terecht kunnen bij 
hun organisatie. Die helderheid krijgt best vorm in 
een overeenkomst.
Mogelijke inhouden van zo’n (vrijwilligers-)over-
eenkomst zijn (geïnspireerd op Cyberhus, 2012, 
p. 8):
•	 Als	organisatie	verwachten	we	van	jou	als	chat-

hulpmedewerker dat je …

 - een geheimhoudingsovereenkomst onder-
  tekent;
 - gemiddeld … per maand chathulptijds-
  blokken opneemt;
 - deelneemt aan … bijscholingsmomenten per
  jaar;
 - actief deelneemt aan supervisiemomenten 
  met de coördinator;
 - bereid bent zowel positieve als negatieve
  feedback te accepteren;
 - op de hoogte bent van onze visie op chat-
  hulpverlening en daar ook achter kan staan;
 - achter de waarden, juridische en ethische
  richtlijnen van de organisatie kan staan;
 - bereid bent problemen die je ondervindt in
  je chathulpwerk bespreekbaar te maken;

•	 Je	mag	van	ons	als	organisatie	verwachten	…
 - dagdagelijkse praktische ondersteuning en

een permanent beschikbare back-up na - 
een moeilijk chathulpgesprek;

 - regelmatige feedback en supervisie;
 - jaarlijks … relevante workshops;
 - mogelijkheden tot regelmatig contact met 
  onze medewerkersploeg;
 - na 12 maanden engagement een aanbeve-

lingsbrief met vermelding van deze ‘elders 
verworven competenties’.

Vorming en ondersteuning voor 
chathulpbeantwoorders

Beantwoorders hebben recht op degelijke vor-
ming en ondersteuning bij hun chathulpverlening 
rond seksueel misbruik…
… omdat deze chathulpverlening nogal wat 

deskundigheid van de medewerkers verwacht 
(zie competenties);

… omdat deze chathulp zo ingrijpend is dat
medewerkers moeten kunnen rekenen op 
momenten van debriefing en reflectie na een 
zwaar chathulpgesprek;

… omdat het bespreekbaar maken van ‘seksueel 
misbruik’ en de opvangmogelijkheden daar-
rond maatschappelijk gezien snel evolueren;

… omdat chathulpverlening als methodiek 
maar verder professioneel kan ontwikkeld 
worden op basis van evaluatie en reflectie van 
deze hulpverlening.

Daarom is het naast een ‘recht’ voor de beant-
woorders ook hun ‘plicht’ om aan dit vormings-
aanbod deel te nemen.
Hierna worden op basis van onderzoek (De 
Zitter & Saelens, 2011) aanbevelingen voor ba-
sisvorming, intervisie en andere ondersteuning 
geformuleerd.

Algemene aanbevelingen omtrent 
training en vorming

? Besteed tijdens vormingsmomenten niet 
uitsluitend aandacht aan gemeenschappe-
lijke afspraken, vuistregels, stappenplannen 
en houvast. 
Laat ruimte voor de persoonlijke inkleuring 
van de beantwoorder.

? Voorzie specifieke vorming voor ervaren 
chathulpbeantwoorders. Zij zijn sleutelfigu-
ren voor verdere methodiekontwikkeling.

? Vraag de beantwoorders om kort na het 
gesprek de chathulptranscripten te herle-
zen. Opmerkelijke interpretaties, vragen, 
ervaringen noteren ze in een schrift of digi-
taal document. Die praktijkkennis en reflec-
ties kunnen vervolgens een plaats krijgen 
tijdens intervisies. 
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? Neem individuele bevindingen van beant-
woorders op in de training en vorming. Dat 
kan door bijvoorbeeld een vaste rubriek te 
voorzien tijdens intervisies of trainingen. Zo 
verzamel je systematisch kennis over de hi-
aten die beantwoorders ervaren.

Over de basisvorming omtrent 
chathulpverlening rond seksueel 
misbruik
De eigenheid van chathulpverlening rond seksu-
eel misbruik vereist basisvorming voor elke be-
antwoorder. De inhoudelijke krijtlijnen van deze 
basisvorming dienen afgestemd op de reeds aan-
wezige competenties van de deelnemers.

? Voor de inhoud van de basisvorming vind 
je vele thema’s en ingrediënten in deze 
gids. Alle competenties van chathulpbe-
antwoorders (zie pag. 58) dienen aan bod 
te komen – ook de mediacompetenties en 
digitale ontwikkelingen. Het vlot kunnen 
werken met de chathulpsoftware is een 
belangrijke voorwaarde om een goed chat-
hulpgesprek te kunnen voeren.

? Oefensessies via chat genieten de voorkeur; 

? Schakel jongeren in als tegenspelers tijdens 
chatoefengesprekken (bijvoorbeeld stu-
denten sociaal werk);

? Benut de chathulpdeskundigheid rond sek-
sueel misbruik die al beschikbaar is in an-
dere organisaties.

Over intervisie/supervisie omtrent 
chathulpverlening rond seksueel 
misbruik
Intervisie is een vorm van werkbegeleiding tussen 
chathulpbeantwoorders waarbij de deelnemers 
leren van elkaars ervaringen. Intervisie wil een 
veilige leeromgeving creëren. De ervaringsuit-
wisseling prioritair stellen, vergt van de eventueel 
aanwezige leidinggevende dan ook voldoende 
terughoudendheid.
Supervisie is een vorm van werkbegeleiding tus-
sen een chathulpbeantwoorder en zijn direct lei-
dinggevende op basis van besprekingen van ge-
realiseerde chathulpgesprekken.

CU

GRTJS
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i.v.m. de opstart 
van de intervisie 
of supervisie

i.v.m. het verloop 
van de intervisie 
of supervisie

i.v.m. de af-
ronding van 
de intervisie of 
supervisie

Voor de deelnemers

? Gebruik van transcripten  
  is mogelijk maar geen
  must.

? Stimuleer het formule-
  ren van een leervraag.

? Geef ruimte aan de ca-
  susauteur om de con-
  text en beleving van de
  chat toe te lichten.

? Blijf aandacht hebben 
  voor gevoelens, feitelijke
  gegevens en normen.

? Wees alert voor ‘hier en 
nu’ maar wees ook at-
tent voor ‘toen’, ‘daar’ en 
‘straks’

? Heeft de bespreking een 
antwoord gegeven op de
uitgangsvraag?

? Genereert de intervisie
of supervisie collectieve 
kennis?

Voor de begeleider

? Bepaal duidelijke doelen van de intervisie: ontlading, los-
laten, stimulans leerproces, leren van anderen, voeling 
houden met collega’s, optimaliseren methodiek.

? Wanneer en waarom transcripten gebruiken?

? Bezorg transcripten vooraf

? Duid regelnummers aan

? Wees in intervisie discreet over de identiteit van de be-
antwoorder. 

? Bepaal welke selectie van de transcripten relevant is

? Verbreed in intervisie de individuele leervraag naar een
gezamenlijke vraag

? Vraag aandacht voor specifieke onlinetools

? Vraag naar verwijzingen naar analoge of tegengestelde 
onlinegesprekken

? Grijp systematisch naar de transcripten

? Laat meer reflecteren over: 
  - visie en positie online-aanbod;
  - theorie versus praktijk;
  - context en comfort beantwoorder.

? Noteer wat er onthouden wordt i.v.m. het voeren/
organiseren van chathulpgesprekken

? Archiveer de kennis via een helder verslag. Voorzie een 
vaste rubriek ‘aanbevelingen/ aandachtspunten (voor
verdere ontwikkeling van) chathulp rond seksueel mis-
bruik’

Voor de organisatie

? Voorzie exclusieve
intervisie voor chat-
hulpbeantwoorders

? Begrens de grootte
van de intervisie-
groepen

? Stel als organisatie
  soms een intervisie-
  thema voor

? Ontwikkel hulpinstru-
menten om tijdens 
intervisies aandacht 
te hebben voor taal, 
tekst, tekens en 
tempo

? Inventariseer sugges-
ties, vragen en aanbe-
velingen i.v.m. chat-
hulpgesprekken

? Vertaal die signalen in 
acties en bewaak de 
bereikte effecten

Aanbevelingen ivm intervisie en supervisie bij chathulp
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Over train-de-trainersvorming omtrent 
chathulp rond seksueel misbruik
Er is reeds heel wat knowhow omtrent chathulp-
verlening rond seksueel misbruik in Europa be-
schikbaar. Maar de methodiekontwikkeling rond 
chathulp is vrij recent en iedereen erkent dat die 
nog volop in ontwikkeling is. De aanwezige know-
how kan daarom best over de organisaties heen 
worden gebundeld worden. Dit Ch@dviceproject 
is daartoe een aanzet. Verdere ontwikkeling kan 
onder andere door de uitbouw van train-de-trai-
nersvorming en van een netwerk voor chathulp 
rond seksueel misbruik. 

Mogelijke inhouden voor een train-de-trainers-
vorming of een netwerk voor chathulp rond sek-
sueel misbruik zijn onder andere :

? Uitwisseling en kritische bevraging van el-
kaars visie op en positionering van chathulp 
rond seksueel misbruik;

? Uitwisseling, beoordeling, bevraging of 
ontwikkeling van vormingspakketten om-
trent chathulp rond seksueel misbruik;

? Organisatie van thematische intervisies van 
trainers;

? Onderzoek naar de ervaren baat van chat-
hulp rond seksueel misbruik door de ver-
wachtingen en resultaten te bevragen bij 
oproepers en beantwoorders

? Demonstratie van alternatieve benaderin-
gen van intervisies (vb. thematische in-
tervisies, meer reflecties in functie van  
methodiekontwikkeling ...);

? Analyse van ‘good practices’.

? Lid worden van de groep ‘Digital Youth 
Care’ of ‘onlinehulpverlening’ op de profes-
sionele netwerksite LinkedIn of inloggen 
op www.expertonlinehulp.be kan ook een 
meerwaarde betekenen.

Over andere ondersteuning bij 
chathulp rond seksueel misbruik
Naast vorming wordt best ook nog aandacht be-
steed aan het ondersteunen van chathulpbeant-
woorders door:
•	 Degelijke	 sollicitatiegesprekken	 en	 screening	

van kandidaat-beantwoorders;
•	 Een	 (online-)dagboek	 voor	de	chathulpbeant-

woorders waarin hij sterke ervaringen, vragen 
en twijfels neerschrijft. Deze tool kan in super-
visie gebruikt worden;

•	 Collegiaal	 consult	 tussen	 twee	 chathulpge-
sprekken rond seksueel misbruik door;

•	 Casusbesprekingen	 op	 teamvergaderingen	 …	
met focus op verdere begeleiding. In de inter-
visies zullen casussen eerder ter sprake komen 
met de focus op verdere professionalisering van 
de medewerker;

•	 Thematische	vorming	rond	seksueel	misbruik;
•	 Een	 vertrouwenspersoon	 die	 een	 beantwoor-

der ondersteunt na een ‘moeilijk’ gesprek;
•	 Peter-	 of	 meterschap	 voor	 de	 opvolging	 van	

beginnende chathulpbeantwoorders;
•	 Lees-	en	tikstage	van	beantwoorders	 in	oplei-

ding bij ervaren chathulpbeantwoorders.



66

11. WOORDENLIJST
De ontwikkeling van een specifieke methodiek voor een nieuw medium in welzijnswerk vraagt ook naar verduidelijking van 
begrippen die in deze context een andere of specifieke betekenis krijgen of vraagt ook nieuwe woorden of begrippen.
Hierbij geven we een aanzet.

Aanmelding � is de eerste stap in het online-
contact: de oproeper maakt duidelijk dat hij/

zij een vraag heeft en/of een beroep wil doen op 
de chathulp. 

Aanmelder � is een specifieke oproeper, namelijk 
iemand die niet chat over zichzelf, maar over het 
probleem van iemand anders.

Anonimiteit � is de volstrekte onherkenbaarheid, 
onidentificeerbaarheid door het niet meedelen 
van de reële eigennaam (wel een nickname), van 
reële woonplaats, werkadres, namen van derden, 
organisaties, diensten.

Authenticiteitstwijfel � verwijst naar de moge-
lijke twijfel over de echtheid van de oproeper om-
dat het gesprek alleen via tekens op een scherm 
verloopt.

Autonome hulpvorm � is een hulpverlenings-
traject via een communicatiekanaal waarbij men 
niet afhankelijk is van andere kanalen.

Beantwoorder � is de chathulpverlener (kan 
zowel een beroepskracht als een vrijwilliger 

zijn).

Blended hulp � verwijst naar de combinatie of 
mix van on- en offline communicatiekanalen die 
samen een hulpverleningstraject uitmaken.

Chatalliantie � is de ver(stand)houding of ‘re-
latie’ tussen oproeper en beantwoorder die 

zorgt voor veiligheid en betrouwbaarheid.

Chathulpverlening � is de hulpverlening die 
(meestal via één-op-één-)chat gerealiseerd 
wordt.

Complementaire hulpvorm � is een hulp-
verleningstraject via een communicatieka-
naal dat aanvullend is op hulp via andere 
communicatiekanalen.

Digitale kloof � wijst op de verschillen tussen 
burgers die wel en (nog) niet kunnen beschik-

ken over én omgaan met digitale media.

Digital natives � is de geijkte term voor mensen 
die opgegroeid zijn in het internettijdperk en voor 
wie onlinecommunicatie vanzelfsprekend is.

Digitale voetafdruk � is de traceerbaarheid van 
informatie die gebruikers achterlaten op internet. 
Anonimiteit is slechts relatief. 

Directe interactie � verwijst naar de onlinecom-
municatie waarbij het antwoord op een vraag on-
middellijk geformuleerd wordt, bijvoorbeeld via 
chat.

Disclosure � betekent het openbaren, onthullen, 
zich laten kennen door het meedelen van infor-
matie over de eigen persoon en de situatie.

Disinhibition � is het fenomeen dat oproepers 
vrij snel uiterst persoonlijke, intieme gegevens 
prijsgeven. Een aantal remmen vallen weg.

Dropbox � is een tool of scherm waarin de op-
roeper na het chathulpgesprek nog iets kwijt kan 
over het gesprek. 

Emoticon � is een combinatie van lees- en let-
tertekens die een emotie of gevoel overbrengt. 

Door het hoofd een kwartslag links te draaien zijn 
de uitdrukkingen beter te herkennen. :)

Encryptie � is het coderen of versleutelen van 
gegevens op basis van een bepaald algoritme om 
deze gegevens te kunnen beveiligen.

FAQ �	 zijn	 Frequently	 Asked	 Questions	 en	
verwijzen naar de websiterubriek waarin veel-

gestelde vragen beantwoord worden.
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Homepage � is de start- of openingspagina 
van een website die geldt als adres van de 

website en vertrekpunt is voor alle info op die 
website.

Hyperlink � is een schermverbinding waarbij de 
oproeper door eenvoudig aan te klikken toegang 
krijgt tot andere databanken of digitale informatie.

Intermediaire hulpvorm � is hulpverle-
ning via 1 kanaal dat als een schakel gebruikt 

wordt bij begin, tijdens of op het einde van een 
hulpverleningstraject.

Intervisie � is een vorm van werkbegeleiding 
tussen chathulpbeantwoorders waarbij de deel-
nemers leren van elkaars ervaringen. 

IP-adres � of Internet Protocol-adres is een uniek 
nummer van een computer dat het mogelijk 
maakt dat computers elkaar kunnen vinden en 
identificeren. De persoon achter een IP-adres is 
meestal te achterhalen, soms direct, maar soms 
alleen via medewerking van justitie.

Kanalenreductie � is de beperking van de 
informatiekanalen bij digitale communica-

tie, gereduceerd tot woorden en tekens op een 
scherm.

Klankwoorden � zijn tekens die vooral sterk aan-
sluiten bij spreektaal en speak. 

Kliks � verwijst naar het aantal keren dat op linker-
muisknop moet gedrukt worden op de computer 
om een bepaalde internetpagina te bereiken.

Lasso � In een lasso worden meerdere be-
richten na elkaar door dezelfde chatpartner 

verstuurd. Een lasso kan bestaan uit meerdere 
volledige (quasi)afgewerkte zinnen, maar ook uit 
afgebroken delen van eenzelfde zinseenheid. 
Link � is een verbinding maken met een 
internetpagina.

Multitasking � is het tegelijkertijd combineren 
van (internet-)communicaties waardoor het 

focussen op een taak mogelijks in het gedrang 
komt.

Netiquette � verwijst naar de omgangsvor-
men en gedragsregels (chatregels) over de 

onlinecommunicatie.

Nickname � is een fictieve naam, een virtuele 
identiteit waarmee oproepers hun anonimiteit 
garanderen. 

Onlinedoorverwijzing � is de oproeper aan-
sporen om bijkomende diensten (websites) 

te raadplegen omdat deze beter of anders ingaan 
op specifieke vragen.

Onlinehulpverlening � is hulpverlening die via 
internetcommunicatie gerealiseerd wordt.

Onlinehulptools � zijn digitale hulpmiddelen 
die de communicatie via internet stroomlijnen; 
bijvoorbeeld woordwolken, frequently asked 
questions.

Opening van het chatgesprek � is de fase na de 
proloog waarbij oproeper en beantwoorder de 
eerste berichten intikken. 

Oproeper � is de hulpvrager van een chathulp-
gesprek.

Overdisclosure � betekent een teveel aan infor-
matie vanuit de oproeper. Overvloedig en teveel 
prijsgeven.

Presentie � is een hulpverleningsmethodiek 
waarbij de volledige aandacht gaat naar nabij-

heid en aanwezig zijn als hulpverlener.

Regie � verwijst naar degene die de leiding 
neemt in een chathulpgesprek. Vaker dan in 

face-to-facehulpverlening is dit de oproeper of 
cliënt.

Responstijd � is de (beperkte) tijd die een ge-
sprekspartner heeft om in het chatgesprek een 
antwoord te formuleren.

Schaamte � is een gevoel dat veelal aan de ba-
sis ligt om te kiezen voor chathulp. Dit blijkt uit 

de keuze van de nickname, uit de aarzeling om 
het onlinegesprek te starten, uit het niet volledig 
intikken van woorden die verwijzen naar gevoe-
lige problemen (vb: vk voor verkrachting)

Schermlezen � is de term voor online-luisteren 
en -observeren. 

Schermpathie � is het tonen van inlevingsver-
mogen via het gebruik van tekst en tekens in een 
chathulpgesprek.

Schermschrijven � is de term voor online res-
pons geven, interveniëren via het intikken van 
woorden en tekens. 
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Scrollen � het naar boven of beneden verschui-
ven van de inhoud op een computerbeeldscherm 
via een scrollbalk of met het muiswieltje. 

Shoppende chatter � is die oproeper die fre-
quent gebruik maakt van het chathulpaanbod in 
diverse organisaties.

Site � of website is een verzameling samenhan-
gende webpagina’s met diverse data, zoals tekst, 
afbeeldingen en video’s.

Sluitknop � of hidepage is een hulpmiddel om 
snel de website te verlaten wanneer bijvoor-
beeld iemand ongewenst komt meekijken op het 
scherm.

Smiley � is een eenvoudig tekeningetje van een 
lachend gezichtje, vandaar de naam (smile is het 
Engelse woord voor glimlachen). Het begrip smi-
ley wordt ook uitgebreider gebruikt voor gelijk-
aardige gezichtjes die andere gemoedstoestan-
den uitbeelden. 

Supervisie � is een methode voor deskundig-
heidsbevordering in een dienstverlenend beroep 
waarbij casusbesprekingen tussen een hulpverle-
ner en zijn begeleider centraal staan. 

Tempo � is de snelheid (traagheid) waarmee 
in een chatgesprek berichten worden ingetikt, 

gelezen, gecorrigeerd, beantwoord. De verhou-
ding tussen aantal berichten, woorden en geno-
teerde tijd.

Testchatter � is de oproeper die chat om de 
geloofwaardigheid van de beantwoorder en het 
medium uit te proberen.

Toeleiding � is het gebruik van chat als opstap 
of overgang naar een ander (vaak face-to-face-) 
hulpverleningstraject.

Transcript � of uitprint is de papieren of digi-
tale versie van een chathulpgesprek dat gebruikt 
wordt voor nabespreking, dossiervorming of 
onderzoek.

Typindicator � is een aanduiding waarop te zien 
is of de gesprekspartner aan het typen is of niet.

Underdisclosure � is het té weinig en té moei-
zaam informatie geven over zichzelf als op-

roeper of over de situatie.

Veelchatter � is de oproeper die vaak en her-
haaldelijk chat met dezelfde organisatie.

Vindbaarheid � is de mate of snelheid waarin 
de website vlot gevonden wordt op het wereld-
wijde internet (world wide web).

Virtueel � is ‘niet reëel’, maar enkel via het 
scherm, via online bestaande.

Woordwolk � is een onlinetool waarbij be-
grippen waarachter informatie schuilt, in 

verschillende grootte worden voorgesteld. De 
grootte van een begrip verwijst vaak naar het aan-
tal keer dat een begrip werd aangeklikt.
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Deze Ch@dvice Gids is slechts één van de resultaten van het Ch@dvice project.

Andere publicaties van dit project:

De Ch@dvice Inventaris is het rapport van het verkennend 

onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond sek-

sueel misbruik in Europa. Het is het onderzoeksrapport van 

de screening van 161 Europese onlinehulpwebsites en de 

dieptescreening van 32 chathulpaanbiedingen in Europa

De Ch@dvice Inventaris is beschikbaar in: 

Het handboek ‘Seks en geweld in digitale media – preventie, 
hulp en advies’ richt zich naar leerkrachten en jeugdwerkers 

en wil veilig internetgebruik en de hulpverlening rond seksu-

eel misbruik bespreekbaar maken bij kinderen en jongeren via 

overzichtelijke schema’s en oefeningen.

 

Het handboek is beschikbaar in: 

De Ch@dvice Reflector bevat meer dan 200 vragen. 

Het wil op die manier een spiegel voorhouden aan 

de organisaties die chathulp rond seksueel misbruik 

willen ontwikkelen of verder willen uitbouwen.

De Ch@dvice Reflector is beschikbaar in: 

Al deze publicaties zijn te bestellen via philippe.bocklandt@arteveldehs.be of te

vinden op: http://www.digitalyouthcare.eu/articles

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/

Andere publicaties van het Ch@dvice project
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Deze publicatie kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het Daphne III programma van de Europese Commissie. 
De inhoud van de publicatie is de verantwoordelijkheid van de Arteveldehogeschool en kan op generlei wijze beschouwd worden 
als de visie van de Europese Commissie.
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