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Inleiding 

Niet alle smileys lachen … 
want sinds e-mail en chat ook door hulpverleners in het welzijnswerk worden gebruikt om hun 
ondersteuning en begeleiding van cliënten te realiseren, doken overal in Europa gedurende de 
laatste 15 jaar nieuwe initiatieven op. Vaak dankzij de afstand van de internetcommunicatie slagen 
cliënten en hulpverleners er in om een sterke nabijheid te realiseren waardoor het mogelijk wordt 
voor cliënten om hun problemen ter sprake te brengen en dan samen met de hulpverlener naar een 
oplossing te zoeken. Stilaan werd rond onlinehulpverlening door organisaties en kenniscentra ook 
methodiek ontwikkeld om deze groeiende onlinehulppraktijk te ondersteunen. 
 
Het is vanuit deze gemeenschappelijke betrokkenheid op onlinehulpverlening dat de drie partners in 
dit Ch@dviceproject elkaar vonden. Child Focus was als initiatiefnemer al enige tijd op zoek naar 
mogelijkheden voor onlinehulp als meldpunt voor seksueel misbruik in België. OIAT – het 
Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation – streeft als Oostenrijkse NGO naar het 
inzetten van technologische communicatie op een veilige en efficiënte wijze. En de 
Arteveldehogeschool – sociaal werk realiseert en ontwikkelt onlinehulpmethodiek voor 
welzijnswerkers en ondersteunt organisaties bij de implementatie van een onlinehulpaanbod. 
Samen dienden deze drie partners bij het Daphne III – programma van de Europese Commissie het 
Ch@dviceproject in. Dit project werd goedgekeurd en liep van maart 2011 tot eind februari 2013. 
 
Dit onderzoeksrapport geeft een stand van zaken weer van de twee onderzoeksluiken in het 
verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa. 

In hoofdstuk 1 wordt dit projectluik gesitueerd in het bredere Ch@dviceproject en wordt de 
bedoeling van dit onderzoek verduidelijkt. 
Hoofdstuk 2 definieert de verschillende elementen van dit verkennend onderzoek rond onlinehulp in 
het eerstelijns welzijnswerk rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren in Europa. 
In hoofdstuk 3 wordt de methodologie van de twee luiken in dit onderzoek toegelicht. 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van en bespreekt de resultaten van de screening van meer dan 150 
gevonden websites in Europa waar kinderen en jongeren terecht kunnen rond seksueel misbruik. 
In hoofdstuk 5 zoomen we in op het chathulpverleningsaanbod van 32 Europese eerstelijns 
welzijnswerkorganisaties rond seksueel misbruik. Afrondend worden de belangrijkste resultaten van 
dit verkennend onderzoek samengebracht in hoofdstuk 6. 
 
Vele hoofdstukken bevatten printscreens of voorbeelden van organisatiewebsites. Al deze 
concretiseringen zijn illustratief bedoeld en willen op geen enkele wijze aangeven dat dit de enige 
goede praktijken zijn. We streefden met deze voorbeelden vooral variatie na die inspirerend wil zijn. 
 
Door de aanwezige onlinehulppraktijk in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel misbruik van 
kinderen en jongeren op deze wijze te beschrijven, hopen we inspirerend te werken. Sowieso is de 
verscheidenheid van het aanbod in Europa een verrijkende spiegel  en een uitdaging voor 
welzijnswerkorganisaties om over de eigen ambities en werking te reflecteren. Voor beleidsvoerders 
kan dit verkennend onderzoek inspirerend zijn om eigen welzijnsbeleid rond seksueel misbruik te 
optimaliseren. 
 
Voor de projectpartners was en is dit onderzoek alvast een verrijking die onder andere resulteerde in 
andere projectproducten die achteraan in dit rapport worden vermeld. 
 
Philippe Bocklandt, Martine De Zitter, Tim Vanhove, Ann Ryckaert van Arteveldehogeschool - Gent  
Sara Botte, Verónica Donoso van Child Focus 
december 2012 
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1. Ch@dvice Inventory: situering en doel 
 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst Ch@dvice Inventory als onderzoeksluik gesitueerd binnen het vierluik 
van het Ch@dviceproject. Daarna worden de doelstellingen van dit onderzoek verduidelijkt. 
 

1.1 Ch@dvice Inventory als deel van het onderzoeks-  
en ontwikkelingsproject Ch@dvice  

 
Ch@dvice Inventory maakt deel uit van Ch@dvice, een Daphne III-project van de Europese 
Commissie dat loopt van 1 maart 2011 tot 29 februari 2013. 
 
Dit Ch@dviceproject (European Commission, 2010, p. 4) wil materiaal ontwikkelen rond de 
bescherming van (potentiële) minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik.  Dit materiaal richt 
zich zowel op preventie en educatie als op hulpverlening.  
 
De titel van dit project – Ch@dvice – bundelt verschillende relevante objectieven van dit project : 
* Ch   = children … verwijst naar kinderen en jongeren; 
* @   … verwijst naar nieuwe media en online technologie omdat we in dit project ook 

mikken op de risico’s van seksueel misbruik via onlinecommunicatie én op 
onlinehulpverleningstools in het welzijnswerk; 

* Ch@d  … verwijst naar chathulpverlening als een laagdrempelige tool om op een anonieme 
wijze  seksueel misbruik bij een hulpverlener bespreekbaar te maken; 

* @dvice … verwijst naar het advies om kinderen en jongeren te stimuleren tot zelfreflectie en 
begrip van hun aandeel en verantwoordelijkheid ten aanzien van potentiële 
negatieve effecten van het gebruik van nieuwe communicatietechnologie. 

 
Het volledige Ch@dviceproject is een vijfluik: 
 
* Ch@dvice inventory 
In dit onderzoeksluik worden praktijken inzake onlinehulp in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel 
misbruik van kinderen  en jongeren in Europa verzameld en beschreven; 
 
* Ch@dvice case study 
Dit luik focust op het voorbereiden, organiseren en testen van de implementatie van chathulp rond 
seksueel misbruik van kinderen en jongeren bij Child Focus (België); 
 
* Ch@dvice guide 
Deze methodiekgids met aanbevelingen, voorbeelden en reflectievragen voor (het ontwikkelen van) 
chathulpverlening voor seksueel misbruik van kinderen en jongeren is gebaseerd op de resultaten 
van Ch@dvice inventory en de ervaringen uit de case study; 
 
* Ch@dvice teacher handbook 
Een educatief handboek voor leerkrachten en jeugdwerkers die preventief willen werken rond 
seksueel misbruik en ict én die willen werken rond de hulpverleningsmogelijkheden in verband met 
seksueel misbruik. 
 
* Ch@dvice Platform 
Het Ch@dvice Platform is een Europees online communicatieplatform waar welzijnsdiensten die 
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onlinehulpaanbieden aan kinderen en jongeren ervaringen kunnen uitwisselen en andere 
organisaties die onlinehulp willen ontwikkelen kunnen ondersteunen. 
 

  
 
Achteraan in dit rapport wordt verwezen naar de verschillende andere producten die in dit project 
werden gerealiseerd. 
 

  

Ch@dvice 
inventory 

education 
knowhow 

Ch@dvice 
handbook 

Ch@dvice 
inventory 

Ch@dvice 
case study 

Ch@dvice 
guide 
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1.2 Doelstellingen van  Ch@dvice Inventory 
 

Dit onderzoeksluik - Ch@dvice Inventory -  heeft dus als doel om praktijken van onlinehulp in 
eerstelijns welzijnswerk inzake seksueel misbruik van kinderen  en jongeren in Europa te verzamelen 
en te beschrijven. 
 

Een explorerend onderzoek 
 
Het gaat dus om een verkennend of explorerend onderzoek. 
Daarbij is het dus geenszins de bedoeling om onlinehulppraktijken inzake seksueel misbruik van 
kinderen en jongeren te evalueren of om binnen het bestaande aanbod best practices te selecteren. 
Het is evenmin de doelstelling van dit onderzoek om vanuit bestaande praktijken criteria te 
selecteren voor goede onlinehulpverlening inzake seksueel misbruik van kinderen en jongeren. 
Daarvoor ontbraken de tijd en de criteria. Overigens zijn zeker rond een thema als ‘het bespreekbaar 
maken van seksueel misbruik’ de culturele contexten binnen verschillende Europese landen en 
regio’s te verscheiden om te bepalen wat ‘goede criteria’ en ‘beste praktijken’ zijn. 
 

Met oog voor verscheidenheid 
 
In deze ‘Inventory’ gaan we in een eerste fase op zoek naar het online aanbod in Europa van 
eerstelijnsorganisaties (overheidsinstellingen en NGO’s) waar burgers terecht kunnen voor 
aanmeldingen/advies/vragen rond seksueel misbruik. 
De bedoeling is om zicht te krijgen op de huidige praktijk en verscheidenheid in Europa.  
De beschrijving van deze verscheidenheid op zich kan reeds inspirerend zijn en als een spiegel 
werken om als welzijnswerker het eigen organisatie aanbod te evalueren en als beleidsvoerder de 
‘lokale’ situatie in een bredere context te plaatsen. 
 

Een verzameling – geen exhaustieve lijst 
 
De onderzoekers beogen met deze verzameling geen volledig alles omvattend overzicht van alle 
operationele onlinehulpsites, maar willen met een landschapstekening een beeld schetsen van het 
eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren in Europa. Ze deden 
meerdere inspanningen om langs verschillende kanalen1 zoveel mogelijk onlinehulpwebsites rond 
seksueel misbruik op het spoor te komen maar garanderen niet dat ze een allesomvattend overzicht 
kunnen presenteren.  
 
 

  

                                                           
1 

Zie punt 3.1. Fase 1 : een screening in de breedte, p. 18 
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2. Onlinehulp in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel 
misbruik van kinderen en jongeren in Europa -  
what’s in 5 names? 

 
 
Om een duidelijke focus en afbakening van dit explorerend onderzoek te formuleren, worden in dit 
hoofdstuk enkele begrippen gedefinieerd en wordt verduidelijkt wat de onderzoekers daaronder 
verstaan. Deze begrippen zijn achtereenvolgens: ‘seksueel misbruik’, ‘hulpverlening rond seksueel 
misbruik’, ‘onlinehulp’, eerstelijns welzijnswerk, ‘kinderen en jongeren’ en ‘Europa’.   
 

2.1 Hulpverlening rond seksueel misbruik 
 

2.1.1 Over seksueel misbruik 
 
Wetenschappelijke literatuur definieert seksueel misbruik van kinderen op vele manieren. We 
hanteren  hier de definitie  van Finkelhor (1994) omdat  deze definitie zich richt op de verschillende 
aspecten van dit fenomeen. 

 "In het algemeen omvatten juridische en onderzoeksdefinities van kindermisbruik 2 elementen  
(1) seksuele activiteiten waarbij een kind betrokken is  en  (2) een situatie/toestand van misbruik". 
 
1. Seksuele activiteiten waarbij een kind betrokken is (seksuele stimulatie): seksueel misbruik met 
lichamelijk contact en zonder fysiek contact. 

 
2. Er is sprake van een toestand/situatie van misbruik indien : 

 Het verschil in leeftijd en maturiteit tussen de partner en het kind groot is of 

 De partner van het kind zich in een positie bevindt van autoriteit over of toezicht op het kind. 

 De handelingen tegen/met het kind worden gesteld met behulp van geweld of bedrog. “ 
 
Als het gaat om seksuele uitbuiting, omschrijven sommige bronnen dit als seksueel misbruik met een 
georganiseerd en / of commercieel aspect, terwijl anderen seksueel misbruik definiëren als een 
onderdeel van seksuele uitbuiting. Bovendien kunnen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting zich 
zowel voordoen binnen als buiten het gezin. 
 

Voorbeelden van offline seksueel geweld (Borissa, e.a. (2009) en Huser (2011)): 

• Verkrachting (vaginaal, oraal en anaal); 
• Gedwongen masturbatie; 
• De penetratie van de anus of de vagina van een kind met de vingers of met voorwerpen; 
• Manipulatie van de geslachtsdelen van een kind; 
• Seksuele activiteit waarbij een kind wordt gedwongen om de genitaliën van een volwassene aan  te 
raken; 
• Een volwassene die masturbeert in de aanwezigheid van een kind; 
•Het gezamenlijk bekijken van pornografische films (kind gedwongen door volwassenen), of het 
kijken naar iemand die seks heeft; 
• Kinderporno; 
• Het uitkleden van een kind tegen zijn/haar wil; 
• ... 
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Door het toenemend  gebruik van nieuwe technologieën door jongeren, gebeurt seksueel misbruik / 
uitbuiting ook door middel van deze nieuwe technologieën, zoals het internet, maar ook via de 
mobiele telefoon of televisie. 
 
Voorbeelden van online seksueel geweld (Borissa, e.a., 2009) 

• De uitnodiging om seksueel intiem te worden met  de andere persoon; 
• Het lokken van iemand tot prostitutie; 
• Cyber-sex tegen iemands wil ; 
• Het verspreiden van intieme foto's (foto’s van het slachtoffer, maar ook foto’s van de dader die 
worden verzonden naar het slachtoffer); 
• Het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen; 
• Het verspreiden van intieme foto's zonder medeweten of instemming van het slachtoffer; 
• grooming (het manipuleren van een minderjarige via het internet, meestal via chat, met de 
bedoeling om de minderjarige te misbruiken). 
 
 

2.1.2 Over hulpverlening en seksueel misbruik 
 
Over de hele wereld, kunnen kinderen het slachtoffer worden van verwaarlozing en seksueel 
misbruik. Vanaf 1980, is seksueel misbruik van kinderen onderwerp van diverse 
preventieprogramma's en acties. De nadruk wordt gelegd op de preventie van seksueel misbruik 
door potentiële slachtoffers te informeren:  bijvoorbeeld over hoe onveilige situaties te vermijden, 
hoe het  verschil tussen een ’gewenste en ongewenste  aanraking/ benadering’  duidelijk te maken … 
De huidige kennis is gebaseerd op 30 jaar ervaring.  (University of Calgary, 2002)  
Preventieprogramma's hebben hun nut bewezen: ze bevorderen de cognitieve en gedragsmatige 
competentie om risico's te voorkomen en  vergroten de  capaciteiten van het kind en zijn omgeving. 
Deze programma’s moedigen ook onthulling aan  en leren kinderen om betrouwbare volwassenen te 
identificeren. Kinderen die een dergelijk preventieprogramma over seksueel misbruik volgden, 
toonden een verhoogde autonomie en een verhoogde capaciteit om zichzelf te beschermen. 
Ook al neemt  de samenleving maatregelen om kinderen te beschermen, er zullen helaas nog steeds 
kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik. De meerderheid van seksueel misbruik vindt 
plaats binnen de familie, maar het kan ook voorkomen buiten de familie. “Seksueel misbruik is 
intrafamiliaal als de dader een persoon is met wie het kind een bloedband heeft of er wettelijk mee 
verbonde is” (Finkelhor, 1994).  In de meeste gevallen kent het kind de  dader.  Seksueel misbruik 
heeft betrekking op alle kinderen, jongens en meisjes, uit alle lagen van de samenleving. 
Om deze kinderen te helpen, bieden verschillende organisaties ondersteuning aan slachtoffers van 
seksueel misbruik en hun families. De ondersteuning kan, naargelang de behoeften van het 
slachtoffer en zijn familie, psychologisch, medisch, sociaal en / of juridisch van aard zijn. Het kan gaan 
om hulp op korte termijn:  bijvoorbeeld het verstrekken van informatie, crisisinterventie, 
doorverwijzing …  of om lange termijn ondersteuning, bijvoorbeeld therapie (individuele of 
collectieve), behandeling, sociale bijstand voor een juridische procedure. 
Mensen die deze organisaties willen contacteren hebben verschillende opties: ze kunnen 
telefoneren, een e-mail  sturen, de organisatie beozeken …  Ondanks al deze opties ervaren veel  
slachtoffers een drempel als het gaat om het opzoeken van professionele hulp . 
Dat is de reden waarom sommige organisaties in Europa besloten om te starten met een ‘één-op-één 
chatapplicatie’.  Het aanbieden van chat speelt in op de behoeften van jonge mensen, die gebruik 
maken van onlinetechnologieën en communicatie-instrumenten om te communiceren. Verder 
onderzoek toont aan dat onlinehulpdiensten, zoals chathulp  bij uitstek nuttig kunnen  zijn voor 
gevoelige en taboe-onderwerpen zoals seksueel misbruik of geweld. 
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2.2 Onlinehulpverlening 
 
Om onlinehulpverlening te omschrijven geven we eerst een definitie van het begrip en vervolgens 
omschrijven we de diverse onlinehulpvormen en –tools waarop we in dit onderzoek focussen. 
 

2.2.1 Wat is onlinehulp? 
 
In dit onderzoek hanteren we onderstaande definitie van onlinehulp.  
“Onlinehulpverlening omvat elke hulpverleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) die gericht is op de bezoeker/hulpvrager en zijn 
omgeving, met het oog op het verhogen van het welzijn in de ruime zin van het woord.” (Bocklandt, 
P., 2011) 
 
Deze definitie impliceert een duidelijke afbakening. Het gaat hier om het gebruik van ICT-
toepassingen in het eigenlijke hulpverleningsproces / communicatieproces met de hulpvrager. 
Uiteraard bestaan er daarnaast tal van technologie- en webtoepassingen waarop we in dit project 
niet focussen; bijvoorbeeld: elektronische patiëntendossiers, databanken, registratieprogramma’s, e-
mailoverleg tussen medewerkers, enz. Deze kunnen ondersteunend zijn voor de dagelijkse werking 
van een organisatie, maar situeren zich vooral  in de ‘back-office’ en vallen buiten de gehanteerde 
omschrijving van onlinehulp. 
 
Het doel van onlinehulp kan variëren: van het verlenen van info en advies, tot het aanbieden van een 
klankbord, ondersteuning, begeleiding, behandeling en nazorg. 
 
In dit onderzoek focussen we op het gebruik van ICT-tools bij de kerntaak van onlinehulp in het 
eerstelijnswelzijnswerk: de online communicatie met potentiële cliënten.  
ICT- toepassingen wordt dus vertaald naar online hulpmiddelen. 
De focus ligt dus op organisaties die een onlinehulpaanbod of –dienstverlening hebben voor mensen 
op zoek naar hulp, advies of ondersteuning. 
 
Onlinehulpverlening in het eerstelijns welzijnswerk gaat over de brede verscheidenheid aan ICT-tools 
die ingezet worden als communicatiemiddel tussen gebruiker, bezoeker, cliënt, hulpvrager enerzijds 
en organisatie, hulpverlener anderzijds. In punt 2.2.2 (onlinehulpvormen) worden de verschillende 
tools toegelicht.  

 

2.2.2 Onlinehulpvormen 
 
In het eerstelijns welzijnswerk worden een verscheidenheid aan onlinehulpvormen en –tools 
gebruikt (Bocklandt, 2011 en Schalken, 2010). Daarbij wordt een basisonderscheid gemaakt tussen 
enerzijds statische of niet-interactieve onlinehulptools waarbij informatie door de organisatie ter 
beschikking wordt gesteld van de bezoeker/cliënt én anderzijds onlinehulpvormen en –tools waarbij 
er sprake is van (persoonlijke) interactie tussen de gebruiker/cliënt en de hulpverlener. 
 

Ict-applicaties en -tools 

Statisch - zonder interactie 
Informatieve sites 

Onlinehulp met interactie 
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2.2.2.1 Statische – niet interactieve – onlinehulptools 
 
Op verschillende manieren kan een organisatie informatie online ter beschikking stellen van 
bezoekers of cliënten zonder daarover met hen in interactie te gaan. Er is dan sprake van eenzijdige 
of statische communicatie. 
 

Tips en 
adviezen 

Woordwolk FAQ’s Links Getuigenissen Nieuws 

 

 

 

 

 

 

 
Via ‘tips en adviezen’ worden over verschillende thema’s informatie, aanbevelingen en adviezen 
geformuleerd. 

In een ‘woordwolk’ kan de bezoeker doorklikken op begrippen in een lijst of een wolk waarachter 
een duidelijke definitie en omschrijving van dat thema te vinden is. 

In een ‘FAQ-rubriek’ staan de antwoorden te lezen op veelgestelde vragen. Vaak komt die tot stand 
op basis van de analyse van het aantal hits of bezoeken aan de ‘tips en adviezen’ of ‘woordwolk’-
begrippen. 

Bij de ‘links’ wordt doorverwezen naar een selectie van relevante andere websites waar de 
bezoeker/cliënt informatie of hulp kan vinden. 

In de rubriek ‘getuigenissen’ kan de bezoeker/cliënt ervaringsverhalen lezen van mensen die met 
gelijkaardige hulpvragen worstelen en de waardering die getuigen verwoorden omtrent het 
hulpaanbod van de organisatie. 

Een ‘nieuwsrubriek’ ten slotte, biedt een overzicht van recente initiatieven en/of inzichten uit de 
organisatie. 

 

2.2.2.2 Interactieve onlinehulpvormen en –tools 
 

Bij de onlinehulpvormen waarbij effectief sprake is van interactie tussen hulpvrager en hulpverlener 
wordt doorgaans een driedeling gemaakt op basis van de ‘tijdsduur tussen vraag en antwoord’. 

Zo wordt het onderscheid gemaakt tussen directe, uitgestelde of onbepaalde interactie. 

Onlinehulpvormen en –tools met interactie 

Directe  
interactie 

Uitgestelde  
interactie 

Onbepaalde 
interactie 

 

Op elk van deze drie interactieclusters gaan we even in. 

 

Onlinehulpvormen met directe of uitgestelde inter actie 

Bij deze onlinehulpvormen is sprake van een ‘gelijktijdige’ of van ‘in tijd uitgestelde’ communicatie 
tussen de hulpvrager en de hulpverlener.  
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Deze onlinehulpinteracties kunnen zowel met een individuele cliënt  en een hulpverlener als tussen 
een groep cliënten en een hulpverlener. 

Zo krijgen we volgende vierdeling : 

forum e-mail groeps-chat  een- op een chat 

 

 

 

 

 

Bij een ‘forum’ lanceert de hulpvrager een topic – een thema waarover hij een vraag wil stellen of 
een mening wil formuleren. Dit is een uitnodiging aan de peer group die de site bezoekt én aan de 
hulpverlener om een reactie op die topic te formuleren. De topic en de antwoorden blijven online 
beschikbaar zodat er door anderen ook nog op een later moment kan op gereageerd worden. 

Via ‘e-mail’ stuurt de hulpvrager zijn vraag door middel van een webformulier of naar het e-
mailadres van de hulpverlener op het moment dat hij dit wil. Een hulpverlener neemt dan de tijd om 
een onderbouwd antwoord te formuleren. 

Beide vormen zijn voorbeelden van uitgestelde interactie omdat een antwoord niet dadelijk na het 
lanceren van de forumtopic of het stellen van de e-mailvraag gegeven wordt. 

Van directe interactie is wel sprake bij een chatforumgesprek waarbij meerdere cliënten een door de 
hulpverlener gemodereerd online gesprek voeren op een vooraf afgesproken moment en mogelijks 
over een vooraf vastgelegd thema. 

In een één-op-één-chat wordt ook een direct online gesprek gevoerd tussen een hulpvrager en een 
hulpverlener. De hulpvrager kan daarvoor inloggen op een gesprekskamer op die tijdstippen die op 
de website aangegeven worden. 

 

Onlinehulpvormen met onbepaalde interactie  

Tot slot worden in de hulpverlening nog een aantal onlinehulpvormen gebruikt waarbij wel sprake is 
van interactie tussen hulpvrager en hulpverlener maar waarbij het moment van die interactie 
onbepaald is.  De tools zijn online beschikbaar maar wanneer de hulpvrager er gebruik van maakt, is 
als het ware onvoorspelbaar. 

Hierbij wordt dan gedacht aan : 

 

sociale netwerksites educatieve spelen 
 

zelftests 
 

    

 

Als nieuwe vorm van vindplaatsgericht werken zijn welzijnsorganisaties actief op die plaatsen waar 
ook de doelgroep communiceert. En dat zijn voor meerdere doelgroepen anno 2012 de ‘sociale 
netwerksites’. We spreken hier dan ook over “virtueel straathoekwerk”. 

Via ‘educatieve spelen’ (serious games) worden onlinetools aangeboden waarbij de cliënt kennis of 
vaardigheden kan inoefenen door zich in te leven in een spelsituatie en daar keuzes te maken en/of 
opdrachten uit te voeren om zo een bepaald doel te bereiken. 
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Bij ‘zelftesten of zelfhulpinstrumenten’ wordt er na het invullen van een vragenset advies gegeven.  

2.2.2.3 Een globaal overzicht 
 
Al deze onlinehulpvormen en –tools geven volgend totaaloverzicht (Bocklandt, 2012 ) : 
 
Tabel 1: overzicht van onlinehulpvormen en –tools in eerstelijns welzijnswerk 

 

Onlinehulp zonder interactie 

 

Onlinehulp met interactie 

 

Informatiesites  

Uitgestelde 

Interactie 

 

Directe 

Interactie 

 

Onbepaalde 

Interactie 

  
Onbepaalde 

Interactie 
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Deze onlinehulpvormen en –tools hebben een aantal kenmerken: 
* onlinehulp is digitale communicatie: er worden enkel tekst en tekens op een scherm gebruikt 
waardoor dankzij de afstand een probleem makkelijker bespreekbaar kan gemaakt worden; 
* onlinehulp kent kanalenreductie: de non-verbale communicatie valt weg. Voordeel is dat de 
hulpvrager niet al zijn emoties moet tonen. Nadeel is de kans op verkeerde interpretatie; 
* onlinehulp betekent decontextualisatie: contextinfo valt weg; 
* onlinehulp is vaak tijdloos: 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 bereikbaar. De info kan herlezen en 
bewaard worden; 
* onlinehulp is plaatsloos: verplaatsingskosten vallen weg. Hulp vragen en verlenen kan van thuis uit. 
 
Daardoor wordt onlinehulpverlening vaak drempelverlagend : 
* taboes worden sneller bespreekbaar; 
* de hulpvrager is autonoom: hij beslist wanneer hij contact opneemt en welke aspecten hij inbrengt; 
* anonimiteit is mogelijk : hierdoor komt de hulpvrager sneller tot zijn wezenlijke hulpvraag; 
* het welzijnswerkaanbod wordt sneller en ruimer beschikbaar. 
 
Anderzijds zorgt onlinehulp voor extra drempels en aandachtspunten: 
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* soms is er twijfel over de identiteit/authenticiteit van de gesprekspartner; 
* omwille van de kanalenreductie zijn communicatiestoornissen mogelijk; 
* de hulpvrager haakt mogelijks sneller af als de hulpverlener te confronterend wordt; 
* bij sommige onlinehulpvormen (bijv. chathulp) zijn de openingsuren beperkt en de wachttijden 
doorgaans lang; 
* technische storingen zorgen soms voor vertraging of voor verbroken communicatie; 
* de naambekendheid en vindbaarheid van onlinehulp in het ruime internetaanbod is niet altijd 
evident. 
 
De kenmerken, kracht en kwetsbaarheid van tools met betrekking tot onlinehulp rond seksueel 
misbruik worden verder in dit rapport geïllustreerd. 
 

2.3 Eerstelijns welzijnswerk  
 
In dit onderzoek wordt niet gefocust op alle onlinehulpverlening maar op de onlinehulpverlening van 
eerstelijns welzijnswerkorganisaties. 

Voor de definitie van welzijnswerk baseren de onderzoekers zich op de definitie van sociaal werk 
zoals die wereldwijd geaccepteerd is : “De sociaal werker werkt aan maatschappelijke veranderingen, 
het oplossen van problemen in het samenleven van mensen, de versterking en emancipatie van 
mensen in functie van meer welzijn. Hiervoor maakt de sociaal werker gebruik van kennis en inzicht 
in de menswetenschappen en in de maatschappelijke structuren en voorzieningen. Sociaal werkers 
interveniëren op het snijvlak van burgers en de samenleving. Mensenrechten en rechtvaardigheid 
vormen hierbij het uitgangspunt.” 2 

Binnen de organisaties waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden, focust dit onderzoek op die 
eerstelijns organisaties waar hulpvragers online terecht kunnen voor een luisterend oor, 
ondersteuning, crisisinterventie of waar ze hun probleem kunnen bespreekbaar maken en een 
doorverwijzing kunnen krijgen. Organisaties die kinderen en jongeren met problemen rond seksueel 
misbruik verder begeleiden en behandelen, behoren dus niet tot de scoop van dit onderzoek. 
 

2.4 Kinderen en jongeren 
 
Om de leeftijdsgroep ‘kinderen en jongeren’ af te bakenen baseren de onderzoekers zich op de 
definitie van ‘kind’ zoals omschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. 
(United Nations, 1989). Kinderen en jongeren worden daar omschreven als personen van 0 tot 18 
jaar. 
  

                                                           
2
 Since 2001 the definition of Social Work is accepted all over the world. The International Federation of 

Social Workers (IFSW) and the International Association of Schools for Social Work (IASSW) and the 
European Association of Schools for Social Work (EASSW) have all at once changed the definition and 
adopted the new one during the IFSW General Meeting in Montréal, Canada, July 2000, and the common 
congress of the IFSW (Europe) and EASSW on the 27th June 2001 in Copenhagen.  
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2.5 Europa  
 
Als we in dit project spreken over Europa bedoelen we daarmee de 27 landen die deel uitmaken van 
de Europese Unie. 
Dat zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. 
 

2.6 Samengevat: de focus van dit explorerend onderzoek 
 
Op basis van bovenstaande definities focussen de onderzoekers zich in deze Ch@dvice Inventory op 
… Europese eerstelijns welzijnsorganisaties (dus geen individuele professionals en/of organisaties die 
begeleiding en behandeling bieden); 
… die een onlinehulpaanbod via een website aanbieden; 
… gerealiseerd door beroepskrachten of vrijwilligers (dus geen zelfhulpgroepen); 
… betreffende (online of offline) seksueel misbruik; 
… van kinderen en jongeren. De personen die contact opnemen met de onlinehulp kunnen deze 
kinderen of jongeren zelf zijn, maar ook hun ouders, opvoeders of derden. 
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3. Methodologie van dit onderzoek 
 
 
Het verzamelen en beschrijven van onlinehulpverlening in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel 
misbruik van kinderen en jongeren in Europa gebeurde in dit onderzoek in twee fases. In dit 
hoofdstuk wordt toegelicht hoe de onderzoekers binnen die fases op een systematische wijze te 
werk zijn gegaan. 
 

3.1 Fase 1: een inventaris in de breedte 
 
In een eerste fase werden websites verzameld uit de 27 landen die lid zijn van de Europese unie. Het 
onlinehulpaanbod op deze sites werd in deze fase in de breedte gescreend.  
 

3.1.1 Doel van de inventaris in de breedte 
 
Om een eerste beeld te krijgen van de huidige praktijk en verscheidenheid van het onlinehulpaanbod 
rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren, werden in de eerste fase inhoudelijke elementen 
en onlinehulpvormen geïnventariseerd waaraan de site prominent aandacht besteedt; die de 
organisatie dus m.a.w. op zijn homepage (en mogelijks de eerstvolgende webpagina) plaatst. Op 
basis van één grondig bezoek per website werden zoveel mogelijk data verzameld. 
 

3.1.2 Werkwijze en motivering 
 
Hieronder wordt beschreven hoe de onderzoekers daarbij te werk zijn gegaan en wat daarbij de 
motieven waren. 
 

3.1.2.1 Verzamelen van websites 
 
De te screenen onlinehulpwebsites rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren in Europa 
werden verzameld in de periode september 2011 tot maart 2012. 
De belangrijkste bronnen waren EUCPN (the European Crime Prevention Network), Chi World org 
(Child help international), Inhope hotlines, Insafe.  
 
1. Via het EUCPN  - the European Crime Prevention Network - werd een survey bezorgd aan alle 27 

Europese lidstaten. Deze weg werd gekozen omdat de 27 leden van dit netwerk officiële 

vertegenwoordigers van hun land zijn en de opdracht hebben om bij een vraag partners in dit 

netwerk een antwoord te bezorgen. De centrale vraag was: “Welke organisaties (en hulplijnen) in 

uw land hebben een online aanbod waar burgers terecht kunnen met vragen of meldingen rond 

(online) seksueel misbruik van kinderen en/of jongeren?” 

De respondenten konden de survey invullen via een google docs-tool en de antwoorden kwamen 

rechtstreeks bij de onderzoekers van de Arteveldehogeschool. 

Via EUCPN kregen de onderzoekers antwoord van 16 lidstaten. Ze kregen geen antwoord uit 

België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Malta, Polen, Portugal en 

Spanje. 

2. De onderzoekers zochten ook op internet via de trefwoorden “Sexual abuse helpline Europe”. 

Daarbij stootten ze onder meer op 2  internationale koepelsites: Chi World org en Inhope. Via de  
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website van Chi World org (Child help international), een koepelorganisatie van helplijnen voor 

kinderen over de hele wereld, werden de adressen van de Europese kinder- en jeugdlijnen 

verzameld.  

3. Daarnaast vertegenwoordigt en ondersteunt Inhope meldpunten van illegale internetinformatie 

over de hele wereld. “INHOPE Hotlines offer the public a way of anonymously reporting Internet 

material including child sexual abuse material they suspect to be illegal. The Hotline will ensure 

that the matter is investigated and if found to be illegal the information will be passed to the 

relevant Law Enforcement Agency and in many cases the Internet Service Provider hosting the 

content.” (Inhope, 2012). Ook via de website van Inhope werden nuttige websites in Europa 

verzameld. 

4. Insafe is een Europees netwerk van “Awareness Centres promoting safe, responsible use of the 

Internet and mobile devices to young people.” (Insafe, 2012). Via Childfocus (dat lid is van Insafe) 

kregen de onderzoekers  een lijst van die Europese Insafe websites die een chatapplicatie 

hebben.  

5. Door vertegenwoordigers van de Europese lidstaten in Insafe werd op een ‘live meeting’ in 

Boekarest (maart 2012) ook nog een aanvulling op de reeds gemaakte inventaris gegeven naar 

aanleiding van de vraag “When - in your opinion -the most relevant onlinehelp-websites for 

children and young people concerning sexual abuse in your country, are not in the list, please 

give us the name of the organization and the webadress (when available).” Tien extra websites 

werden zo aangevuld en door de onderzoekers mee opgenomen in de screening. 

De verzameling van te screenen websites kwam dus tot stand via een combinatie van enerzijds 
bevragingen bij officiële vertegenwoordigers van elk Europees land (in EUCPN) en bij specialisten van 
veilig internetgebruik door jongeren (in Insafe) en anderzijds via koepelwebsites (CHI en Inhope). 
Tenslotte werd aanvullend ook nog via eigen zoektermen door de onderzoekers op internet 
‘gegoogled’ in verschillende Europese landen. 
 

3.1.2.2  Screenen van websites in fase 1 – werkwijze 
 
Alle websites werden in een Excelbestand gecategoriseerd3. Op basis van een proefanalyse van 

enkele sites werd een screeninginstrument ontworpen, uitgeprobeerd en bijgestuurd. Dit resulteerde 

in de afbakening van een aantal parameters die per website werden bekeken4. 

De focus van deze analyse in de breedte lag op de screening van de homepages van de websites (of 

one-click-away). Omdat een aantal sites zijn opgesplitst in deelsites per leeftijdsgroep of thema, 

werden ook de hoofdpagina’s van de deelsites voor jongeren en/of kinderen als homepage 

beschouwd.  

Zes medewerkers van de Arteveldehogeschool en Child Focus screenden de beschikbare websites. 

Om een kwaliteitsvolle, eenduidige screening door zes verschillende medewerkers te realiseren 

werden eerst door alle medewerkers dezelfde vijf websites gescreend en werden de eventuele 

verschillen in codering besproken en ‘weggewerkt’ zodat er bij de verdere screening vanuit dezelfde 

parameterinterpretatie kon gewerkt worden. 

  

                                                           
3
 Zie bijlage 1: inventaris 161 websites die in dit onderzoek werden gescreend 

4
 Zie bijlage 2: parameters bij de screening van de websites fase 1  



 
C h @ d v i c e  I n v e n t a r i s  –  r a p p o r t  –  j a n u a r i  2 0 1 3                   
 

 20 

3.2 Fase 2: een screening in de diepte 
 
In de tweede fase selecteren de onderzoekers een aantal sites om verder te screenen in de diepte. 

Daarbij focussen ze vooral op websites met een chathulpaanbod  waarbij kinderen of jongeren 

zichtbaar (één van) de doelgroepen zijn waarnaar de website zich richt.  

 

3.2.1 Doel  en inhoud van de screening in de diepte 
 
Bedoeling van deze dieptescreening is om concrete voorbeelden, praktijken en ervaringen van 
hulpverleners rond het aanbieden van chathulpaanbod rond seksueel misbruik van kinderen en 
jongeren te screenen en aanbevelingen in verband met het organiseren/implementeren van dit 
aanbod te verzamelen uit diverse Europese landen. 
 
Er wordt gekozen om te focussen op het chathulpaanbod omdat chatten voor kinderen en jongeren 
een favoriete communicatievorm is en omdat dan in dit Ch@dviceproject inhoudelijk een sterke link 
kan gelegd worden met een ander projectluik, namelijk het ontwikkelen en implementeren van een 
chathulpaanbod rond seksueel misbruik in Child Focus (België). 
 
De voorbeelden, praktijken, ervaringen en getuigenissen van hulpverleners en aanbevelingen in 
verband met chathulp rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren zullen geïntegreerd worden 
in de ch@dvice-guide waarbij gefocust wordt op de implementatie, kenmerken, kracht en 
kwetsbaarheid van chathulpverlening rond seksueel misbruik.  
 
Om praktijkvoorbeelden, ervaringen en getuigenissen van hulpverleners en aanbevelingen omtrent 
onlinehulpaanbod (met focus op chathulp) van diverse Europese landen te verzamelen en die te 
gebruiken in de Ch@dviceguide, zullen volgende ingrediënten in de dieptescreening centraal staan: 
 
Focus op chathulp 
* cijfers over de omzet van chathulpinteracties 
* positionering van chathulp naast andere (online-)hulpvormen 
 … welke hulpvormen komen aan bod in de organisatie ? 
 … met welke organisaties wordt systematisch samengewerkt + waarrond ? 
 … hoe positioneren hulpvormen zich ten aanzien van elkaar ? 

... wordt het aantal interventies vooraf vastgelegd (eenmalige chatgesprekken of …) ? 
* varianten van gebruiksvriendelijkheid van chathulp op de website5:  overzichtelijkheid,  heldere 
taal, duidelijke info, links die werken, navigatiemogelijkheden 
 
Focus op ‘chathulp rond seksueel misbruik’: 
* wat zijn mogelijkheden en grenzen van chatcommunicatie rond dit thema ? 
* Hoe wordt met die grenzen omgesprongen ? 
* Wie realiseert deze dienstverlening? (professionals, getrainde vrijwilligers) 
* Welke deontologische vragen/keuzes duiken hierbij op ? 
* Wat zijn kritische succesfactoren bij het implementeren van chathulp rond seksueel misbruik? 
* Welke beleidskeuzes worden gemaakt inzake doorverwijzing en waarom worden deze keuzes 
gemaakt ? 

                                                           
5
 Hoofddoel = niet ‘kwaliteitsbeoordeling’ maar wel een overzicht van mogelijke varianten, aandachtspunten 

ivm de gebruiksvriendelijkheid/toegankelijkheid van de sites. We haalden hiervoor inspiratie bij Nielsen (2005) 
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In deze dieptescreening worden geen ervaringen van kinderen en jongeren als cliënten van de 
chathulp rond seksueel misbruik opgenomen. Het was in dit onderzoek immers onhaalbaar om een 
doelgroepbevraging te organiseren omwille van de gevoeligheid van de thematiek, de verschillen in 
doelstellingen van de diverse chathulpaanbiedingen en de taalbarrière.  
 

3.2.2 Werkwijze en motivering 
 
Hieronder wordt geformuleerd op welke wijze de websites voor de dieptescreening werden 
geselecteerd en wat de dieptescreening concreet inhoudt. 
 

3.2.2.1 Selectie van websites en organisaties voor een dieptescreening 
 
Voor de selectie van de dieper te screenen websites werd vertrokken van het overzicht van de 161 
websites die in fase 1 werden gescreend.  
78 websites werden geselecteerd om diepgaander te analyseren op basis van de combinatie van 
volgende criteria: 
o aangebracht in de algemene screening fase 1 (161 sites); 
o zich (ook) expliciet richten op kinderen en/of jongeren (114 sites); 
o een interactief onlinehulpaanbod (chat, e-mail, forum of groepschat) hebben dat zichtbaar is op 

de homepage (113 sites); 
Deze lijst van 78 websites werd op een bijeenkomst van de leden van het  Insafe-netwerk6  in maart 
2012 in Bulgarije voorgelegd en aan een partner van elk Europees land werd de volgende vraag 
voorgelegd: “Dit is een lijst van websites die een interactief onlinehulpaanbod hebben en waar o.a. 
kinderen en/of jongeren terecht kunnen rond het thema seksueel misbruik. Geef voor jouw land per 
website aan of dit volgens jou een zeer relevante (ZR), relevante (R), niet relevante (N) of onbekende 
(Unknown) website is”.  Dit resulteerde in een lijst van 38 websites. 
 
De uiteindelijke selectie van verder te screenen sites gebeurde op basis van volgende criteria binnen 
de lijst van 78 websites: 
o Een vermelding ‘very relevant’ of ‘unknown’ of ‘no answer’ krijgen van de Insafe-

vertegenwoordigers (38 sites); 
o Een chathulpaanbod hebben op de site (53 sites); 
o Een vermelding ‘verder te onderzoeken’ krijgen bij de screening in fase 1 door de onderzoekers 

EN door de Insafe-vertegenwoordigers de appreciatie ‘relevant’ meekrijgen. 
 
Deze verschillende selectiestappen leidden voor de screening in fase 2 tot een bronbestand met 38 
websites. 
Bij het begin van deze dieptescreening werd duidelijk dat sommige chatdiensten op de 38 sites een 
koppeling waren naar een chathulpdienst van een andere organisatie (die ook reeds werd gescreend) 
of dat de chathulpdienst (tijdelijk) werd stopgezet omwille van een gebrek aan financiële middelen. 
Daardoor bevat dit onderzoeksluik uiteindelijk een screening van 32 organisatiewebsites. 
 
De 32 geselecteerde sites komen uit volgende landen : 
  

                                                           
6
 Zie ook pt .3.1.2.1  
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Tabel 2: overzicht aantal sites die in dieptescreening worden opgenomen 

land aantal websites 

België 4 

Bulgarije 1 

Denemarken 2 

Duitsland 2 

Estland 1 

Finland 1 

Frankrijk 1 

Hongarije 1 

Nederland 6 

Oostenrijk 1 

Polen 1 

Roemenië 2 

Slowakije 1 

Tsjechië 2 

Verenigd Koninkrijk 3 

Zweden 3 

TOTAAL 32 
  

De 32 gescreende websites zijn :  

 www.albahus.dk 
 www.awel.be/chat 
 www.bris.se 
 www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home 
 www.childLine.org.uk 
 www.Cyberhus.dk 
 www.elinka.iporadna.cz/ 
 www.fierfryslan.nl  
 www.getconnected.org.uk   
 www.helpline.bg 
 www.helpline.org.pl 
 www.helpline.sigur.info 
 www.helpwanted.nl 
 www.hulpmix.nl 
 www.ikzitindeshit.nl  
 www.jac.be/ 
 www.jourhavandekompis.se  
 www.jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 
 www.kek-vonal.hu   
 www.kinderschutz-wien.at  
 www.kindertelefoon.nl   
 www.lasteabi.ee 
 www.linkabezpeci.cz   
 www.myh.org.uk   
 www.netecoute.fr 
 www.nuoret.info/ 
 www.pomoc.sk 
 www.pratenonline.nl 
 www.save-me-online.de (www.nina-info.de) 
 www.sense.info (canyoufixit.sense.info) 

 www.slachtofferchat.be 
 www.tjejzonen.se/ 

http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home
http://www.childline.org.uk/
http://www.cyberhus.dk/
http://www.fierfryslan.nl/
http://www.childfocus.be/
http://www.helpline.bg/
http://www.hulpmix.nl/
http://www.ikzitindeshit.nl/
http://www.jac.be/
http://www.jourhavandekompis.se/
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.lasteabi.ee/
http://www.netecoute.fr/
http://www.nuoret.info/
http://www.internethotline.cz/
http://www.happykids.at/
http://www.116111.bg/
http://www.tjejzonen.se/
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3.2.2.2 Werkwijze van de screening in de diepte 
 
Deze tweede onderzoeksfase vindt plaats in de periode tussen eind april 2012 en begin september 
2012. 
De 32 websites uit 16 Europese landen worden verder geanalyseerd waarbij de aandacht vooral gaat 
naar het chathulpaanbod rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren. De organisaties van de  
websites worden eveneens uitgenodigd tot het invullen van een online survey en het doorsturen van 
interessante documenten (bij voorkeur in het Engels, Nederlands, Duits, Italiaans of Frans). De 
onderzoekers werken via een vierluik deze dieptescreening uit : 
 

Screenen van 32 chathulpapplicaties 
 

Door het onderzoeksteam werden in overleg een 60-tal parameters / vragen vastgelegd7.  
Hierbij wordt extra ingezoomd op alles wat met de chathulpapplicatie te maken heeft. Daarnaast 
gaat ook aandacht naar elementen die de site laagdrempelig en aantrekkelijk voor jongeren maakt.  
 
Tijdens het screenen van de websites wordt tevens een printscreen gemaakt van de verschillende 
stappen tijdens het chathulpproces. De onderzoekers doen daarbij tijdens de gepubliceerde 
openingsuren van de chat, maximaal 2 pogingen om een chatgesprek te starten.  
 

Online survey bij 38 organisaties die een chathulpaanbod uitwerken 
 

De screening van de websites wordt aangevuld met een uitgebreide bevraging bij de 38 organisaties 
uit de oorspronkelijke selectie van screening fase 2. Via e-mail worden de respondenten uitgenodigd 
om een online survey in te vullen (via google docs). Na een tiental dagen volgt een reminder. 
 
Aan de geselecteerde organisaties werd op 29 mei 2012 per e-mail gevraagd om een online 
vragenlijst (Google Forms) in te vullen over hun chathulp omtrent seksueel misbruik en eveneens 
relevante documenten over hun chataanbod door te geven. Tegen eind augustus 2012 vulden 22 
organisaties uit 12 landen de vragenlijst in (respons van 56%). Vooral uit Nederland, België en 
Denemarken kwam een hoge respons.  

De 22 organisaties:  

AlbaHus – Denemarken  
Awel – België  
Børns Vilkår – Denemarken  
BRIS – Zweden  
Child Focus – België  
ChildLine – Verenigd Koninkrijk 
City of Helsinki Health Center – Finland  
Cyberhus  – Denemarken  
De Kindertelefoon – Nederland  
e-Enfance NGO – Frankrijk  
Hulpmix.nl – Nederland  

Jongerenadviescentra  – 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  

 

Beleids- en andere documenten  
Naast de online survey worden bij de betrokken organisaties ook relevante documenten 
(jaarverslagen, beleidsnota’s, modus operandi) die betrekking hebben op de chathulpverlening van 
de organisaties opgevraagd.   
 
De onderzoekers kregen op deze wijze een zestigtal documenten bezorgd. 

                                                           
7
 Zie bijlage 4: parameters bij de screening van de websites op p. 92 
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4. 161 onlinehulpwebsites rond seksueel misbruik in Europa 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de screening in de breedte. Aandacht 
wordt daarbij vooral besteed aan de spreiding van de gevonden websites die onlinehulp aanbieden 
rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren in de 27 Europese landen, aan de doelgroepen en 
de toegankelijkheid van deze sites, aan de diverse onlinehulpvormen die ze aanbieden. Naast de 
cijfers en beschrijvingen worden diverse elementen ook geïllustreerd met printscreens van een 
verscheidenheid van organisaties. 
 

4.1 Screening in een Europese context 
 
Vooraleer we een overzicht geven van gescreende websites rond seksueel misbruik in Europa, willen 
we toch nog even benadrukken dat vergelijking van deze gegevens een hachelijke onderneming is. 
Culturele verschillen, een verschil in organisatie van het welzijnswerk, de openheid om seksueel 
misbruik bespreekbaar te maken, … zoveel variabelen maken een vergelijking lastig. Daarenboven 
willen we nog eens in herinnering brengen dat we met dit project niet ambieerden om een 
exhaustief overzicht van beschikbare onlinehulp rond seksueel misbruik te maken. 
Eén variabele willen we toch even extra onder de aandacht brengen: de internetpenetratiegraad, nl. 
het percentage van de bevolking dat thuis over internet beschikt varieert in de 27 landen van de 
Europese Unie  van 42% tot 92%. 
 
Onderstaande kaart geeft een overzicht8. 
 

Figuur 1: % internetpenetratiegraad in Europa 

                                                           
8 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe 
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4.2 Spreiding van websites rond seksueel misbruik in Europa 
 

Het inventariseren van sites vertrok vanuit de vraag: “Welke organisaties (en hulplijnen) hebben een 
onlinehulpaanbod waar burgers terecht kunnen met vragen of meldingen rond (online of offline) 
seksueel misbruik van kinderen en /of jongeren ? “ 

In een eerste fase werden 161 websites verzameld uit de 27 landen die lid zijn van de Europese Unie.  
 

Figuur 2: Aantal  gescreende websites per land 
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Tabel 3: Aantal gescreende websites  en aantal met seksueel misbruik als (hoofd)onderwerp  

landen Aantal gescreende sites Aantal sites met seksueel 
misbruik als onderwerp 

België 7 5 

Bulgarije 8 6 

Cyprus 1 1 

Denemarken 7 7 

Duitsland 17 7 

Estland 5 1 

Finland 3 1 

Frankrijk 4 2 

Griekenland 3 2 

Hongarije 2 1 

Ierland 2 1 

Italië 3 2 

Letland 3 0 

Litouwen 6 3 

Luxemburg 3 2 

Malta 2 0 

Nederland 25 14 

Oostenrijk 10 5 

Polen 3 2 

Portugal 2 1 

Roemenië 7 5 

Slovakije 4 2 

Slovenië 3 1 

Spaje 2 0 

Tsjechië 12 4 

Verenigd Koninkrijk 9 5 

Zweden 8 3 

TOTAAL 161 83 

 
Vaststellingen 

Elk van de 27 Europese landen heeft relevante websites. Niet alle websites hebben seksueel misbruik 
als thema. In 24 landen vonden we minstens 1 website waar het thema ‘seksueel misbruik’ op de 
homepage vermeld wordt als (hoofd)thema. Alleen in Litouwen, Malta en Spanje vonden we geen 
sites terug met seksueel misbruik als een van de specifieke thema’s of als hoofdthema. 

Er zijn grote verschillen in beschikbare sites per land met als uitersten Cyprus (1) en Nederland (25).  
Ook tussen de grote Europese landen zien we verschillen. Zo heeft Duitsland 17 sites en Spanje 2. 
Hetzelfde fenomeen zien we bij de kleinere landen. De omvang van een land is dus niet bepalend 
voor het aantal beschikbare sites. 
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4.3 De doelgroepen van deze websites rond seksueel misbruik 
 
Figuur 3: doelgroepen op de websites 

 

 
Een meerderheid van de sites heeft kinderen en/of jongeren als doelpubliek. Een aantal initiatieven  
heeft meerdere doelgroepen en splitst de informatie op de site op naargelang de doelgroep. 

90% van de websites die zich richten op kinderen zijn ook gericht op jongeren. 63% van de websites 
die zich richten op jongeren zijn ook gericht op kinderen. Deze leeftijdsgerichte combinaties komen 
dus vaak samen voor.  

53% van de websites 
die zich richten op 
kinderen zijn ook 
gericht op ouders, net 
als 41,5% van de 
websites die zich 
richten op jongeren. 

Ongeveer een vijfde 
(19%) van de 
websites heeft een 
doelgroep 
gerelateerde ingang 
op de homepage.  

 

http://www.klikvoorhulp.nl/ - 5  juni 2012 
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Figuur 4: Heeft de  website seksueel misbruik als (hoofd)onderwerp ?  

In bijna de helft van de sites  
(47 %) wordt seksueel misbruik niet 
expliciet als thema benoemd. Kinder- 
en  jongerenhulplijnen hebben bijv. 
vaak een brede insteek. Door hun 
brede en laagdrempelige 
eerstelijnshulp kunnen kinderen en 
jongeren ook inzake seksueel misbruik 
bij hen terecht. Maar ze benoemen het 
thema niet expliciet op hun homepage. 
 

17 % van de organisaties heeft seksueel 
misbruik als hoofdonderwerp en bij 36 % wordt het als een van de mogelijke thema’s/onderwerpen 
vermeld op de homepage. 

8% van de websites die zich expliciet richten op kinderen zijn in hoofdzaak gericht op de 
problematiek van seksueel misbruik.  
Bij sites voor ouders is dit 9%. Voor 
professionals 12,5%.  
Bij organisaties die zich richten op jongeren 
is dit 14%.  
27% van de websites die gericht zijn op 
volwassenen zijn in hoofdzaak gericht op 
de problematiek van seksueel misbruik.  
27% van de organisaties die zich niet 
profileren op een doelgroep werken rond 
seksueel misbruik als hoofdthema.  

 

 

http://www.albahus.dk/   op 5 juni 2012 

Figuur 5:  % dat ‘seksueel misbruik’ als thema al dan niet vermeldt op website per doelgroep 
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Opvallende vaststelling is dat seksueel misbruik minder expliciet als thema vermeld wordt op 
websites voor kinderen en jongeren dan op websites die zich richten naar professionals en 
volwassenen. 

 

4.4 Duidelijkheid en toegankelijkheid van deze onlinehulpwebsites … 
 
In deze screening gebruikten de onderzoekers volgende variabelen om informatie te verkrijgen over 
de duidelijkheid en toegankelijkheid van de website : 
* wordt er op de homepage verwezen naar informatie over de organisatie die achter deze website 
zit? 
* wordt er op de homepage van de website informatie gegeven over hoe de organisatie omspringt 
met privacy en anonimiteit ? 
* moet de bezoeker zicht aanmelden op de website of kan hij zonder zich kenbaar te maken van de 
dienstverlening van de organisatie gebruik maken ? 
 

4.4.1 … over de organiserende organisatie 
 

Organisaties met een 
onlinehulpaanbod vertonen  
ook een grote 
verscheidenheid in 
initiatiefnemers. Het kan hier 
zowel gaan over  
overheidsinstanties als over 
private organisaties. Onder 
die laatste groep vinden we 
onder andere  
welzijnsorganisaties, 
gezondheidsorganisatie en 
religieuze organisaties. Soms 
gaat het om lokale 
initiatieven, maar daarnaast 
zijn er ook organisaties die 
regionaal of nationaal werken.  

http://www.nina-info.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 – 4 juni 2012 

 
83 procent van de sites biedt informatie over wie er achter de website zit. 77 % heeft in dit verband 
een verwijzing/rubriek  op de homepage. 

Dat betekent dus dat het in 17 % van de gevallen niet duidelijk is voor de gebruiker welke organisatie 
achter het aanbod zit.  

De info die organisaties over zichzelf op hun website plaatsen varieert van beperkt, tot zeer 
uitgebreid.  
 
In de rubriek ‘about Cyberhus’ uit Denemarken staat ondermeer:  

http://www.nina-info.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
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“Cyberhus is a Danish 100% non-profit organisation located in Aarhus. Cyberhus was founded in 2004 
as a partner charity under the youth charity, Ungdommens Vel ('Youth Welfare') and is today staffed 
by more than 70 people - 
mainly volunteers. Cyberhus 
is a virtual house or club that 
offers online counseling for 
vulnerable children and 
teens. Counseling is 
undertaken mainly by 
volunteer chat-counselors, 
all with relevant educational 
backgrounds, such as 
teachers, pedagogues, social 
workers and psychology 
students. In December 2008 
Cyberhus was ranked among 
the 5 best European 
websites for marginalised 
young people (E-inclusion). 
From September onwards 
Cyberhus has been chosen as 
the Danish helpline in the 
European network INSAFE.” 

http://www.cyberhus.dk/voksne/8599  op 4 juni 2012 

De Deense site biedt ook extra informatie over de organisatie, de visie en missie, internationale 
projecten enz. De informatie over de organisatie is ook in het Engels beschikbaar. 
Dit is een voorbeeld van hoe een organisatie zich als ‘professioneel’ en betrouwbaar kan profileren. 

 

4.4.2 … over privacy en anonimiteit 
 
“Anonimiteit is een belangrijke troef om hulpzoekers over de brug te krijgen. Het is daarom 
belangrijk dat organisaties hierover transparant communiceren op hun site.” 
(Bocklandt, P. (red.), 2011, p. 158) 
 
De anonimiteit maakt het voor hulpzoekers mogelijk om moeilijke onderwerpen aan te snijden. Dat 
is zeker bij sites met interactieve hulpvormen (chat, email, forum) van belang. 
 
Een voorbeeld:  
“Muslim Youth Helpline (MYH) is a registered charity that provides faith and culturally sensitive 
support services to Muslim youth in the UK.  Our core services are a free and confidential Helpline 
service run by young Muslim volunteers, and an online support service called muslimyouth.net.” 
(Muslim Youth Helpline, 5 juni 2012) 
 

http://www.cyberhus.dk/voksne/8599
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De Spaanse organisatie 
‘Fundación Anar’ 
omschrijft op haar 
homepage de telefoon- 
en mail hulp als  
‘confidencial’. 
 
Ongeveer de helft van de 
betrokken websites (51%) 
biedt informatie over de 
‘privacy’ of anonimiteit 
van de gebruikers.  44% 
toont die info op de 
homepage. Dit impliceert 
dat bij 1 op de 2 sites de 
oproeper in het 
ongewisse blijft over wat 
er met de verstrekte 
informatie gebeurt of kan 
gebeuren. 
 

http://www.anar.org/   op 5 juni 2012 

 
Uit onderzoek (Manhal-Baugus, 2001; Barak, 2005; Suler, 2004, Vlaeminck et al, 2009) blijkt nochtans 
dat anonimiteit een belangrijke troef is voor onlinehulp. Het maakt de toegang tot de hulpverlening 
laagdrempeliger. Dat geldt des te meer voor taboe-onderwerpen zoals  seksueel misbruik. 
 

Een aantal organisaties, 
dat seksueel misbruik als 
thema heeft, verruimt de 
mogelijkheden van 
anonimiteit naar de 
omgeving van de 
hulpzoeker. 
 
Het voorzien van een 
‘sluitknop’, shutdown stelt 
de bezoeker in staat om 
snel het scherm te wissen 
als er bijvoorbeeld 
onverwacht iemand 
(familielid) in de ruimte 
komt van waaruit de 
hulpzoeker de site 
bezoekt.  
 

http://www.kellimni.com/mt  op 5 juni 2012 
 
 

In punt 5.6 gaan we dieper in op anonimiteit op basis van de bevindingen uit onderzoeksfase 2. 

 
 

http://www.anar.org/
http://www.kellimni.com/mt
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4.4.3 … over toegankelijkheid van de onlinehulpwebsites 
 
12% van de websites vragen op de homepage aan de gebruiker om zich aan te melden of te 
registreren. Een kleine minderheid van 3% van de websites vraagt ook om te registreren,  maar laat 
dit nog niet weten op de homepage terwijl het later wel noodzakelijk blijkt (bij bijvoorbeeld de 
chatfunctie). 
 
Dat al meteen moet worden ingelogd of geregistreerd kan drempelverhogend werken, zeker voor de 
gebruiker die anoniem wenst te blijven.  
 
Er is een verband tussen berichten over anonimiteit of privacy en de vraag om te registreren. 
Wanneer er wordt gesproken over privacy zijn er meer organisaties (22%) die een registratie vragen, 
dan wanneer er geen privacymelding wordt weergegeven (8%). 
 
Tabel 4: verband tussen ‘info over anonimiteit’ en ‘vraag om te registreren 

 Wel 
registreren 

Niet 
registreren 

Totaal 

Wel bericht over anonimiteit 21,9% 78,1% 100,0% 

Geen bericht over anonimiteit 7,8% 92,2% 100,0% 

Totaal 15,1% 84,9% 100,0% 

 
 

4.5 Onlinehulptools op de websites rond seksueel misbruik in Europa 
 
Van de 161 gescreende websites rond hulpverlening in verband met seksueel misbruik van kinderen 
en jongeren hadden 139 sites informatie beschikbaar voor hun cliënten of bezoekers. 113 websites 
hadden (één of meerdere) tools ter beschikking om in directe of uitgestelde interactie te gaan met 
hun cliënten en 69 sites hadden op de homepage een link ter beschikking naar een onlinehulptool 
met onbepaalde interactie. 
 
 
Figuur 6: % websites met statische informatie, uitgestelde, directe of onbepaalde interactie 
 

 

informatieve sites uitgestelde of directe
interactie

onbepaalde interactie

86 

70 

43 
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4.5.1 Informatieve onlinehulptools 
 

103 van de 161 gescreende sites 
hebben op hun homepage een 
‘nieuwsrubriek’. Het is een kans 
om de bezoeker te laten weten 
dat de organisatie actuele en up-
to-date-hulpverlening biedt. 
In het voorbeeld splitst deze 
Zweeds site de nieuwsrubriek op 
in ‘nieuwsberichten’, een ‘blog’, 
een ‘themareeks’, een 
‘maandelijkse vraag’, 
‘persberichten’ en ‘discussies’ 
 

http://www.tjejjouren.se – 1 juni 2012 

 
Op 73 van de 161 onlinehulpsites kan op de 
homepage doorgeklikt worden naar ‘links’. 
Als deze verbindingen naar andere 
welzijnsorganisaties zorgvuldig geselecteerd 
worden, is dit reeds een belangrijke vorm 
van dienstverlening. In het grote aanbod 
van websites is een selectie van andere 
organisaties waar de websitebezoeker 
terecht kan immers een meerwaarde. 
Links kunnen ook een belangrijke 
opportuniteit zijn als 
doorverwijsmogelijkheid voor die 
momenten waarop het eigen 
onlinehulpaanbod niet bereikbaar is.   

         http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/links - 1 juni 2012 

 
Eén derde van de websites 
verwijst op de homepage naar 
een rubriek ‘tips en adviezen’.  
Als het om hulp na seksueel 
misbruik gaat, zouden die tips 
en adviezen bijvoorbeeld 
inhoudelijk kunnen opgesplitst 
worden in deelthema’s met 
betrekking tot ‘bezorgheid 
omtrent seksueel misbruik’ of 
over 
‘hulpverleningsmogelijkheden 
na misbruik’ zoals uit dit 
voorbeeld van een website uit 
het Verenigd Koninkrijk blijkt. 
 

http://www.stopitnow.org.uk/ - 1 juni 2012 

 

http://www.tjejjouren.se/
http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/links
http://www.stopitnow.org.uk/
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Sommige organisaties 
– in dit onderzoek 
waren dat er 50 van 
de 161 - maken op 
basis van het gebruik 
van deze tips en 
adviezen een FAQ-
rubriek waar 
antwoorden staan op 
de ‘frequently asked 
questions’. Deze 
kunnen betrekking 
hebben op 
inhoudelijke 
welzijnsthema’s of op 
de werking van de 
organisatie. 
 
 
 

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-jeunes/faq.html - 1 juni 2012 

 
 
 

Op een beperkt aantal 
gescreende websites stond een 
rubriek met ‘testimonials’ of 
‘getuigenissen’. Deze 
ervaringsverhalen (vb. over 
seksueel misbruik) zijn voor de 
bezoekers een mogelijkheid om 
tot de vaststelling te komen dat 
ze niet alleen staan met hun 
verhaal; dat anderen met 
gelijkaardige problemen 
worstelen. Mogelijks geven 
deze getuigenissen ook enig 
zicht op wat het 
organisatiehulpaanbod voor de 
getuige betekende. 
 

http://www.cyberhus.dk/node/2307  - 2 juni 2012 

 
Als laatste informatieve tool beschikken 5% van de gescreende websites over een ‘tag cloud’ of 
‘woordwolk’ waarbij via het aanklikken van een woord uit de woordwolk meer informatie over het 
betreffende onderwerp wordt gegeven. In bovenstaand voorbeeld vind je rechts onder zo’n 
woordwolk. 
 
  

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-jeunes/faq.html%20-%201%20juni%202012
http://www.cyberhus.dk/node/2307%20%20-%202%20juni%202012
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Wat het gebruik van informatieve onlinehulptools zonder interactie met de bezoeker van de website 
betreft, geven de gescreende websites volgend overzicht : 
 
Figuur 7: % websites per informatieve tool 
 

 
 
Zoals in punt 3.1.2. reeds aangegeven gaat veel van de informatie op deze sites niet (enkel) over 
seksueel misbruik omdat de betreffende organisatie (ook nog) andere hulpthema’s aanbieden. 
 
 

Organisaties 
combineren dikwijls 
meerdere van deze 
informatieve 
onlinehulptools. De 
figuur hiernaast 
toont dat 31 % van 
de gescreende 
websites 2 
informatieve tools 
op de homepage 
beschikbaar heeft; 
25% van de sites 
beperkt zich tot 1 
informatieve tool en 
20% biedt 3 
informatieve tools 
aan. 
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Vanuit het perspectief van de hulpvrager hebben deze informatieve tools volgende voor- en nadelen 
(Bocklandt, 2011; Gray, 2005; Schalken, 2010): 

 
Tabel 5: Voor- en nadelen van informatieve tools vanuit gebruikers- of cliëntperspectief 
 

V
an

u
it

 h
et

 p
er

sp
ec

ti
ef

 v
an

 d
e 

ge
b
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ik
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/c

lië
n

t 

Kracht - voordeel Kwetsbaarheid - nadeel 

 Woorden en taal vinden voor  een vaag 
aanvoelen 

 Structuur vinden 
 Concrete info vinden 
 Overzichtelijk 
 Je kunt zelf info opzoeken 
 Lage drempel 
 Gebruiksgemak 
 24/24 u en 7/7 dagen beschikbaar 
 Veilig  - anoniem  
 Makkelijk downloadbaar 
 Info kunnen nalezen 

 Het is toch nooit je eigen verhaal 
 Maar hoe ga ik hier nu mee verder ?   
 Info alleen is vaak te beperkt 
 Voyeurisme/ramptoerisme bij 

getuigenissen 
 Vaak gebrek aan stimulans om er 

verder wat mee te doen 
 Gevaar van ‘zelfdiagnose’  
 Kans op misinterpretatie 
 Bron? Hoe betrouwbaar is de info? 
 Verdwalen in veelheid van info 

(filmpje, tips, …) 
 Shopgedrag 

 
 
Vanuit het perspectief van de organisatie hebben deze informatieve tools volgende voor- en 
nadelen: 
 
Tabel 6: Voor- en nadelen van informatieve tools vanuit organisatieperspectief 

 

V
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u
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 v
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 d
e 

o
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/h
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Kracht - voordeel Kwetsbaarheid - nadeel 

 Laagdrempelig 
 Selectie van info is reeds degelijke 

dienstverlening     
 Info = volledig  
 Tijd winnen 
 Koppeling van tools met interactie  
 Groter bereik 
 24u/24u en 7d/7d bereikbaar 

 

 Opmaak op maat  = veel werk 
 Updaten vergt volgehouden inspanning 
 Belang van profilering 
 Taal en stijl afstemmen op verschillende 

doelgroepen is niet gemakkelijk 
 Bereikbaarheid +  vindbaarheid website = ?  
 Digitale kloof !! 
 Kans op verkeerde interpretatie 
 Moeilijke afweging welke info wel/niet 

geven 
 Anonimiseren getuigenissen is een must 
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4.5.2 Interactieve onlinehulptools 
 

Bij de interactieve onlinehulptools wordt dus gefocust op die onlinehulpvormen waarbij er 
persoonlijke interactie is tussen hulpvrager(s) en een hulpverlener. 

Als het om een individueel hulpverleningstraject gaat worden ‘e-mail’ en ‘1-op-1-chat’ als 
hulpvormen ingezet. 

 
Niettegenstaande het gebruik van e-
mails bij kinderen en jongeren sterk 
vermindert omdat sms- en 
chatcommunicatie via sociale 
netwerksites steeds populairder 
worden, hebben 95 van de 161 
gescreende organisaties een ‘e-mail-
hulpverleningsaanbod’. Dat mag ook 
niet verwonderen. Het is immers een 
interactieve tool waardoor op een 
veilige wijze 24 u op 24 u en 7 dagen 
op 7 een hulpvraag kan gesteld 
worden.  

http://www.lasteabi.ee/eng/send-a-letter - 2 juni 2012  

 
De jaarverslagen van talloze organisaties geven overigens ook aan dat van de e-maildienst- en 
hulpverlening sterk gebruik gemaakt wordt. Een e-mail versturen heeft immers vanuit 
cliëntperspectief het voordeel dat de hulpvraag (mogelijks anoniem) kan gesteld worden op het 
moment dat het de cliënt best uit komt en in de verwoordingen en structurering die voor hem op dat 
moment wenselijk en haalbaar zijn. Voor de hulpverlener heeft e-mailcontact het voordeel dat een 
correct en weloverwogen, goed gestructureerd antwoord kan gegeven worden. Documentatie, 
doorverwijsmogelijkheden of een collega raadplegen kan gemakkelijk juist omdat het om uitgestelde 
(=niet-directe) communicatie gaat.  
 
53 van de 161 organisaties voorzien ‘1-op-1-chat’ in hun hulpverleningsaanbod. Wekelijks zijn 
medewerkers 
gedurende een aantal 
uren bereikbaar voor 
een chatgesprek met 
cliënten. Dankzij de 
afstand in - vaak 
anonieme - gesprekken 
ontstaat een sterke 
nabijheid omdat 
hulpvragers doorgaans 
snel de essentie van hun 
probleem ter sprake 
brengen.  
 

 

http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/help-chat - 4 juni 2012  

http://www.lasteabi.ee/eng/send-a-letter%20-%202%20juni%202012
http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/help-chat%20-%204%20juni%202012
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Opvallende vaststelling bij de screening van de 161 sites was ook dat bij 5 sites vermeld werd dat het 
chathulpaanbod (tijdelijk) niet meer beschikbaar was “omwille van financiële problemen of gebrek 
aan sponsoring”. 
 

Omdat chat voor kinderen en jongeren een vaak gebruikt communicatiemiddel is om taboe-
onderwerpen zoals seksueel misbruik ter sprake te durven en kunnen brengen, gaan we uitgebreid in 
op deze hulpvorm in deel 4 van dit rapport waarbij we 32 organisaties dieper gescreend en bevraagd 
hebben rond hun chathulpaanbod in verband met seksueel misbruik van kinderen en jongeren. 
Daarenboven wordt chathulp rond seksueel misbruik bij kinderen en jongeren ook de inhoud van de  
‘Ch@dvice guide’.  
Deze gids kwam tot stand na eerder onderzoek van de projectpartners, op basis van  de bevindingen 
in deel 4 van dit onderzoek en vanuit de ervaring bij het opstarten van de chathulpverlening omtrent 
eerstelijnshulp na seksueel misbruik bij kinderen en jongeren in Child Focus. 

 
Naast de individuele interactievormen die zojuist werden vernoemd zijn er twee 
onlinehulpinteractievormen waarbij hulpvragers met elkaar in interactie gaan over hun hulpvragen 
en waarbij het gesprek gemodereerd wordt door een hulpverlener.  
 
33 van de 161 gescreende organisaties bieden een ‘forum’ aan waarop bezoekers hun hulpvraag of 
thema bespreekbaar kunnen maken en de peergroep nadien forumreacties op dat thema kan 
posten. Een moderator screent doorgaans volgens de gepubliceerde spelregels op de website de 
aangebrachte forumthema’s en de reacties alvorens ze te publiceren. Dit modereren vergt een 
balanceren tussen ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘zelfcorrectie na ongenuanceerde of foute 
antwoorden door de peergroep’, ‘eigen interventies van de hulpverlener’ en ‘censuur door de 
hulpverlener’.  
 

In dit voorbeeld 
van de Britse 
Childline worden 
de forumtopics 
onderverdeeld 
in diverse 
thema’s (zie 
rechtsonder) 
waarbij ‘types 
van misbruik’ 
een zichtbaar 
thema is. Tevens 
wordt in de 
middelste kolom 
verwezen naar 
de huisregels 
voor het 
forumgebruik.  
 
 
 

 
http://www.childline.org.uk/Talk/Boards/Pages/Messageboards.aspx - 4 juni 2012 

 

http://www.childline.org.uk/Talk/Boards/Pages/Messageboards.aspx%20-%204
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Bij 2 van de 161 gescreende websites biedt de organisatie ‘groepschatgesprekken’ op een vooraf 
afgesproken tijdstip aan waarbij een moderator een gesprek tussen meerdere mensen (al dan niet 
over een vooraf aangekondigd thema) zal modereren. 
In onderstaand voorbeeld worden 4 gemodereerde groepschatgesprekken van 120 minuten 
aangekondigd waarvoor telkens al 8 à 12 deelnemers werden geregistreerd. 
Boven de aangekondigde chatfora-data worden de spelregels voor het chatforum uitgelegd. 
 

 
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html - 6 juni 2012 

 
Samenvattend leveren de gescreende website dus volgende directe of indirecte interactieve 
onlinehulptools : 
 

Figuur 8: % websites met directe of indirecte interactieve onlinehulptools 

 
 
Op 59% van de 161 onderzochte 
websites kunnen bezoekers via e-
mail met hun vraag of beleving 
terecht bij een hulpverlener. Bij 
een derde van die websites kan dat 
zelfs in directe interactie via één-
op-één-chat. 
 
30% van de organisaties heeft geen 
interactieve onlinehulpvorm. 38 % 
van de gescreende sites biedt 1 
interactieve onlinehulpvorm aan. 
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22% combineert 2 interactieve onlinehulpvormen en op 10 % van de gescreende websites kan de 
hulpvrager kiezen uit drie interactieve onlinehulpvormen om seksueel misbruik bespreekbaar te 
maken met een hulpverlener en/of de doelgroep van de site. 
Drie onlinehulptools met onbepaalde interactie tussen hulpvrager en organisatie werden ook 
gescreend; namelijk: het gebruik van sociale netwerksites, educatieve spelen en zelftest- of 
zelfhulpinstrumenten. 
 

52 van de 161 gescreende sites 
verwijst op haar homepage 
naar haar aanwezigheid en/of 
activiteiten op ‘sociale 
netwerksites’ (bijvoorbeeld 
naar Facebook, Netlog, …). 
Aanwezigheid op sociale 
netwerksites betekent niet 
alleen dat een organisatie haar 
activiteiten kan kenbaar maken 
daar waar de doelgroep 
aanwezig is. Het biedt ook 
kansen om activiteiten aan te 
kondigen, links te delen  en om 
de doelgroep inspraak te geven 
over bijvoorbeeld standpunten 
die de organisatie inneemt of 
initiatieven die ze mogelijks wil 
organiseren. 

 
http://www.facebook.com/mannerheiminlastensuojeluliitto - 4 juni 2012  

 
Via ‘educatieve spelen’ krijgt de 
bezoeker of hulpvrager de kans 
om kennis of vaardigheden te 
verwerven op een speelse manier. 
Dat is geen evidentie wanneer het 
om een thematiek als seksueel 
misbruik gaat. 19 van de 161 
gescreende sites geven op hun 
homepage aan dat ze de 
doelgroep via een ‘games’ willen 
bereiken. In dit voorbeeld van een 
Nederlandse website wordt de 
bezoeker uitgedaagd om in 
filmpjes rond diverse seksuele 
thema’s keuzes te maken en ‘in te 
grijpen’. 
 
Bij 8 van die 19 organisaties gaat 
het om een link naar of een aanbod   http://canyoufixit.sense.info/ - 4 juni 2012 
van onlinespelletjes die enkel de bedoeling  
hebben om plezier te maken. Soms wordt daarbij wel vermeld dat het om ‘veilige spelen’ gaat. 

http://www.facebook.com/mannerheiminlastensuojeluliitto%20-%204%20juni%202012
http://canyoufixit.sense.info/
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6 van die 19 organisaties bieden een variatie van serious games rond ‘veilig internetgebruik’: 
interactieve filmpjes, kennistests, beslissingsspelen, vaardigheidsspelen om (veilig) met computer en 
internet om te gaan. Vaak zijn deze opgesplits in kinder- en jongerengames. 
 
5 van die 19 organisaties bieden games die focussen op seksueel misbruik: inleefgames met ‘stop-
momenten’, een kwis of game over veilig vrijen, beslissingsgames over hulp halen en signalen van 
misbruik herkennen, een creatieve tekentool om je emoties of beleving uit te drukken. Sommige van 
deze sites hebben ook getuigenis- en voorlichtingsfilmpjes over misbruik. 
 

Op 16 van de 161 
gescreende websites 
wordt op de homepage 
ook verwezen naar 
‘zelftests of 
zelhulpinstrumenten’. 
Vaak via een reeks 
vragen  wordt een beeld 
gevormd van de kennis 
of het gedrag van de 
hulpvrager. Na het 
beantwoorden van de 
vragen volgt een advies. 
Deze tools stimuleren 
bezoekers vaak om 
verder na te denken 
over het thema of 
probleem waarrond de 
zelftest is opgebouwd.  
 

http://www.netecoute.fr/quizz.php?quizz=2 – 4 juni 2012 

 
 
Minder dan een derde van de 161 gescreende sites gebruikt een onlinehulptool met onbepaalde 
interactie. 
 
Figuur 9: % websites met onbepaalde 
interactietools 
 

 
 
57% van de gescreende sites heeft geen verwijzing naar sociale netwerksites, serious game of 
zelftest. 34% gebruikt één van deze drie tools. 
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Vanuit het perspectief van de cliënt en organisatie hebben de onlinehulpvormen en tools met 
interactie ook verschillende  voor- en nadelen (Beattie, 2006; Bocklandt, 2011; Brunner, 2009; 
Chester, 2006; Christopherson, 2007; Knatz, 2009; Riper, 2007; Schalken, 2010): 
 
Tabel 7: Voor- en nadelen van interactieve tools vanuit gebruiker- of cliëntperspectief 
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Kracht - voordeel Kwetsbaarheid - nadeel 

 Info kunnen herlezen 
 Schrijven = therapeutisch 
 Taboes sneller bespreekbaar 
 Regie kunnen houden 
 Anonimiteit  
 Vaak 24/24 + 7/7 beschikbaar 
 Lage  drempel/anoniem(er) 
 Vermijd verplaatsingstijd 
 Tussendoor actief geholpen worden 
 Vanuit vertrouwde omgeving 

 Illusie instantoplossing  
  ‘Vrijblijvender engagement’ 
 Kanalenreductie 
 Kans op misverstanden 
 Mail = traag 
 Technische storingen 
 Digitale voetafdruk 

 
Tabel 8: Voor- en nadelen van interactieve tools vanuit organisatieperspectief 
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Kracht - voordeel Kwetsbaarheid - nadeel 

 ‘taal’ geven aan cliënt 
 Vollediger info 
 Snellere werkalliantie 
 Stimulerende tools  
 Efficiëntie (op termijn) 
 Verloren doelgroep  herwinnen 
 Nieuwe doelgroepen bereiken 
 Ruimer bereikbaar/beschikbaar  
 Thuiswerk mogelijk (?) 

 Deontologische onzekerheid 
 Over- en underdisclosure  
 Authenticiteitstwijfel  
 Kans op misverstanden 
 Invullen ontbrekende info  
 Ontwikkelen/actualiseren kost tijd en geld 
 Twijfel na contactbreuk 
 Beperkte 'googlebaarheid'  

 

4.5.3 Welke combinaties van onlinehulptools komen vaak voor?  
 
In onderstaande tabel, bekijken we elke combinatie. Enkele bevindingen:  

 De websites die chat aanbieden, bieden meer hulp aan via e-mail, forum, games dan gemiddeld. 
Ze bieden minder nieuws aan dan gemiddeld.  

 De websites die e-mailhulp bieden, bieden meer hulp aan via telefoon dan gemiddeld.  

 De websites die een forum hebben, bieden meer hulp aan via chat, e-mail en getuigenissen dan 
gemiddeld. Ze verwijzen minder naar face-to-facehulp dan gemiddeld.  

 De websites die naar telefonische hulp verwijzen, bieden ook meer face-to-facehulp en e-
mailhulp dan gemiddeld. 

 De websites die face-to-facehulp promoten, hebben vaker ook telefoonhulp en links dan 
gemiddeld, maar geven minder aandacht aan FAQ’s, fora, nieuwsberichten, zelftests en sociale 
netwerksites op de site dan gemiddeld.  
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 De websites die games aanbieden, geven meer aandacht aan chathulp, tips en adviezen, FAQ’s 
en zelftests, en minder aan getuigenissen, dan gemiddeld. 

 De websites die getuigenissen aanbieden, hebben op hun site ook meer kans op chatapplicaties, 
e-mailhulp, fora, woordwolken, tips en adviezen en FAQ’s. Maar games zijn er veel minder 
gebruikelijk. De websites die woordwolken aanbieden, hebben ook aandacht voor chat, e-mail, 
fora, face-to-facehulp, links, getuigenissen, FAQ’s, nieuwsberichten, zelftests en sociale 
netwerksites. Het aanbieden van woordwolken of getuigenissen, is blijkbaar een teken dat ook 
andere online hulpmiddelen ingezet worden. Of anders gesteld: woordwolken of getuigenissen 
zijn het extraatje, als ook andere basismiddelen worden aangeboden.  

 De websites met tips en adviezen, hebben ook meer dan gemiddeld een FAQ-pagina of games.  
 Websites met een FAQ-pagina hebben meer dan gemiddeld ook tips en adviezen.  
 Websites met nieuwsberichten verwijzen ook meer dan gemiddeld naar hun sociale netwerksite.  
 Websites met een zelftest-applicatie bieden vaker dan gemiddeld ook chathulp, een forum, 

telefoonhulp, games en tips en adviezen, maar bieden minder dan gemiddeld face-to-facehulp, 
links of nieuwsberichten. 

 Websites die de link leggen naar een sociale netwerksite, hebben vaker dan gemiddeld ook een 
sectie met nieuwsberichten.   

 
Tabel 9: combinatie aanwezige onlinehulptools op gescreende websites eerstelijns welzijnswerk 
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 C
h

at
 

E-
m

ai
l o

f 

vr
aa

gf
o

rm
u

lie
r 

Fo
ru

m
 

Te
le

fo
o

n
 

Fa
ce

-t
o

-f
ac

e
 

G
am

e
s 

Li
n

ks
 

G
e

tu
ig

e
n

is
 

W
o

o
rd

w
o

lk
 

Ti
p

s 
e

n
 

ad
vi

e
ze

n
 

FA
Q

’s
 

N
ie

u
w

s 

Ze
lf

te
st

 e
n

 

ze
lf

h
u

lp
 

So
ci

aa
l 

n
e

tw
e

rk
si

te
 

TO
TA

A
L 
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Chat 100,0 42,1 60,6 32,3 33,3 52,6 29,7 76,5 75,0 38,6 42,0 28,2 56,3 32,7 33,5 

E-mail of 
vraagformulier 

75,5 100,0 72,7 73,7 79,2 63,2 68,9 82,4 87,5 63,2 62,0 57,3 76,0 69,7 59,6 

Forum 37,7 25,3 100,0 19,2 8,3 26,3 21,6 35,3 37,5 21,1 26,0 20,5 31,3 21,8 20,5 

Telefoon 60,3 76,8 57,6 100,0 95,8 68,4 70,3 58,8 62,5 64,9 62,0 68,1 75,0 66,2 61,5 

Face-to-face 15,1 21,1 6,1 20,0 100,0 15,8 24,3 17,7 25,0 14,0 10,0 11,8 6,3 11,5 14,9 

Games 18,8 12,6 15,2 12,6 12,5 100,0 12,2 0,0 12,5 22,8 16,0 11,8 51,0 11,5 11,8 

Links 41,5 53,7 48,5 53,7 75,0 49,4 100,0 52,9 62,5 54,8 48,0 49,6 37,5 50,5 46,0 

Getuigenis 26,0 14,7 20,2 14,7 13,5 2,1 14,2 100,0 50,0 18,6 16,0 11,3 13,5 9,9 10,6 

Woordwolk 11,3 7,4 9,1 7,4 8,3 5,3 6,8 23,5 100,0 5,3 8,0 6,8 12,5 9,6 5,0 

Tips en adviezen 41,5 37,9 36,4 37,9 34,8 68,4 42,6 58,8 37,5 100,0 52,0 37,9 68,8 42,3 35,4 

FAQ’s  39,6 32,6 39,4 32,6 20,8 42,1 32,9 47,1 50,0 46,4 100,0 35,1 37,5 36,9 31,1 

Nieuws 54,7 62,1 63,6 62,1 50,0 63,2 69,2 64,7 87,5 68,4 72,0 100,0 50,0 84,6 64,0 

Zelftest en 
zelfhulp 

17,0 12,6 15,1 12,6 4,2 42,1 8,1 11,8 25,0 19,3 12,0 7,8 100,0 11,5 9,9 

Link naar sociaal 
netwerksite 

32,1 37,9 33,3 37,9 25,0 31,6 35,8 29,4 62,5 38,6 38,0 42,8 37,5 100,0 32,3 
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4.6 Conclusies ivm onlinehulpwebsites rond seksueel misbruik in Europa 
  
De onderzoekers verzamelden  161 verschillende websites van Europese eerstelijns 
welzijnswerkorganisaties met een onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik van kinderen en 
jongeren. In elk land van de Europese Unie kan een kind of jongere minstens op één dergelijke site 
terecht. 
Er is evenwel een groot verschil in aanbod binnen Europa: van 1 website in Cyprus tot 25 websites in 
Nederland. De organisaties achter deze websites zijn ook heel verscheiden : er zijn zowel overheid- 
als privé-initiatieven, lokale als nationale websites. 
De helft van deze websites heeft ‘seksueel misbruik’ als expliciet of als hoofdthema vermeld op de 
website. 10% van de websites heeft “seksueel misbruik” als hoofdthema van het onlinehulpaanbod. 
Een meerderheid van de sites heeft kinderen en/of jongeren als expliciet vermeld doelpubliek. Een 
aantal initiatieven  heeft meerdere doelgroepen en splitst de informatie op de site op naargelang de 
doelgroep. Opvallende vaststelling is dat ‘seksueel misbruik’ minder expliciet als thema vermeld 
wordt op websites voor kinderen en jongeren dan op websites die zich richten naar professionals en 
volwassenen. 
 
Kan de gebruiker gemakkelijk uitmaken of dit onlinehulpaanbod betrouwbaar is ? 

Vier op vijf van de websites hebben vlot informatie beschikbaar over welke organisatie achter het 
aanbod zit. Een rubriek ‘about us’ met relevante informatie over de organisator bestaat bijvoorbeeld 
uit : structuur van de organisatie, doel, opzet, historiek van het aanbod, medewerkers, financiering 
…Dit betekent meteen ook dat bij 17% van de websites die informatie niet duidelijk voor handen 
is.De helft van de websites stelt transparante informatie ter beschikking over hoe de organisatie met 
privacy en anonimiteit omspringt. Sommige sites hebben ook een ‘sluitknop’ of ‘hide page’ ter 
beschikking waardoor de gebruiker snel de website kan afsluiten wanneer er ongewenste ‘meelezers’ 
opduiken. 
 

Wat hebben die websites te bieden ? 

86 % van deze onlinehulpwebsites bieden statische informatie – eenrichtingsverkeer van organisatie 
naar bezoeker/cliënt. Bij de meeste organisaties gaat dit over een ‘nieuwsrubriek’ of ‘links’ naar 
andere organisaties. Een derde van de websites biedt ook nog ‘tips en adviezen’ of een rubriek 
‘frequently asked questions’ aan. Een minderheid van de websites bevat ‘getuigenissen’ of ‘een 
woordwolk’. 
70% van deze websites biedt interactieve contactmogelijkheden tussen de cliënt/bezoeker en een 
hulpverlener van de organisatie. Bij de meeste organisaties gebeurt deze communicatie dan via e-
mail. Een derde van alle websites biedt een 1-op1-chatmogelijkheid. Daarnaast biedt een vijfde van 
de websites ook een forum aan waarbij gemodereerde peer-to-peer-communicatie mogelijk is tussen 
personen uit de doelgroep. 1% van de organisaties heeft ook nog een aanbod groeps-
chatgesprekken.  
Twee vaststellingen willen de onderzoekers hierbij nog vermelden. 
Ten eerste hebben 30% van de organisaties met een onlinehulpwebsite nog geen mogelijkheid 
gecreëerd voor interactie tussen hulpverleners en de doelgroep. 
Ten tweede deelden bij de screening 5 organisaties op hun website mee dat de 1-op-1-chat 
(voorlopig) niet (meer) bereikbaar was omwille van gebrek aan financiering of sponsoring. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt: vaak worden nieuwe onlinecommunicatievormen in een pioniersfase met 
(extra) projectfinanciering ontwikkeld. De implementering ervan in de reguliere werking, blijkt dan 
soms problematisch. Intussen zijn bij de doelgroep wel verwachtingen gecreëerd.  
43% van de websites biedt naast statische en (in-)directie interactie ook nog een link met sociale 
netwerksites en/of educatieve spelen en/of zelftest- of zelfhulpinstrumenten aan. 
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5. Chathulp in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel 
misbruik in Europa  

 

In dit project wordt gefocust op het chathulpverleningsaanbod rond seksueel misbruik van kinderen 
en jongeren. Daarom werd in een tweede fase van het onderzoek ook een dieptescreening van het 
chathulpaanbod uitgevoerd. De werkwijze van deze dieptescreening werd reeds toegelicht in 
hoofdstuk 3. 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen verwerkt uit deze websitescreening van het chathulpaanbod van 
32 organisaties, uit de bevraging van 22 organisaties en uit documenten die door hen ter beschikking 
werden gesteld.  
 

5.1 Seksueel misbruik als thema? 
 
Van de 32 chathulp-sites die in deze dieptescreening betrokken waren, hebben 15 sites seksueel 
misbruik als thema.  
Het (sub)thema seksueel misbruik is niet overal zichtbaar. Er zijn sites die specifiek rond het thema 
seksualiteit of seksueel misbruik werken (bijv. childfocus); andere hebben een bredere insteek. 
Daarbij kan seksueel misbruik expliciet of impliciet benoemd worden. Op 21 sites vonden we een 
impliciete of expliciete verwijzing terug. Cyberhus bijv. richt zich niet in hoofdzaak op seksueel 
misbruik. Het is een breed toegankelijke site, maar seksueel misbruik is wel een thema en het wordt 
ook expliciet benoemd. 
De helft van de sites biedt ook extra materiaal, info en tips aan over seksueel misbruik. De chatsite 
van Childfocus  heeft duidelijk seksueel misbruik als thema maar biedt geen extra materiaal. 
Omgekeerd kan ook. 
 
 

 
http://www.childline.org.uk/Explore/AbuseSafety/Pages/Sexualabuse.aspx. (10/09/2012) 

http://www.childline.org.uk/Explore/AbuseSafety/Pages/Sexualabuse.aspx
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Het Britse www.childLine.org.uk is een voorbeeld van een algemene kinder- en jongerenlijn waarin 
het luik seksueel misbruik sterk is uitgewerkt en toch niet overheersend aanwezig is op de 
homepage.  
In de  ‘rubriek explore, advice, info’ … vinden we verschillende onderwerpen waaronder seksueel 
misbruik. De info over seksueel misbruik  is uitgebreid: met een filmpje, een getuigenis, verwijzingen 
naar andere organisaties, het forum,  en de faq’s ...  Er zijn gelijkaardige pagina’s over sexting en over 
cyberbulling. 
De informatiepagina’s zijn afgestemd op de doelgroep en zijn voorzien van heel wat interactieve 
tools. De kinderen en jongeren kunnen aangeven of de info bruikbaar is, ze kunnen een chatgesprek 
starten, een boodschap posten, aangeven of ze iets missen bij deze pagina enz.  
Een aantal sites met brede insteek, die informeren over seksueel misbruik, verwijzen soms naar 
andere (specifieke) organisaties die hier expliciet rond werken. 
 

 In het fragment  hiernaast verwijst de Britse kindertelefoon naar 
organisaties als ‘Rape Crisis’, Victim Support’ en ‘The National 
Association for People Abused in Childhood’. 
 
Op  de Nederlandse site van ‘ikzitindeshit’ (slachtofferhulp 
Nederland) lezen we: “Zie je ongewenste zaken of word je (seksueel) 
lastiggevallen op of via het internet, meld dit dan 
bij www.helpwanted.nl.“ 
 
 
 
De Vlaamse een Kinder- en jongerenlijn ‘Awel’ verwijst inzake  
seksueel misbruik naar de site van Child Focus. 
 
 

http://www.childline.org.uk/Explore/AbuseSafety/Pages/Sexualabuse.aspx.    (10/09/2012) 
 
 
 

5.2 Het chathulpaanbod in cijfers 
 
De openingsuren van het aanbod aan chathulp in de 22 bevraagde Europese organisaties vertonen 
een brede diversiteit:  

 Altijd: 24 uur op 24, zeven dag op zeven 

 Op vaste en regelmatige (en dus voorspelbare) momenten zoals altijd overdag op weekdagen 
of op naschoolse uren, maar weinig tijdens weekends 

 Zeer onregelmatige uren en dus onvoorspelbaar 

 Beperkt aantal uren (één avond bijvoorbeeld) 

 Enkel op afspraak via e-mail 
Ook bij het screenen van de 32 sites, botsten de onderzoekers op grote verschillen in opgegeven 
uren bereikbaarheid op de websites.  
  

  

http://www.childline.org.uk/
http://www.helpwanted.nl/
http://www.childline.org.uk/Explore/AbuseSafety/Pages/Sexualabuse.aspx
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Tabel 10: aantal uren chatbereik per week op 32 sites zoals vermeld op de site 

website uren chatbereik /week 

www.albahus.dk 21 u 

www.awel.be/chat 8 u 

www.bris.se 27 u 

www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over 12 u 

www.childLine.org.uk 168 u 

www.Cyberhus.dk 24 u 

www.elinka.iporadna.cz/ ? 

www.fierfryslan.nl 15 u 

www.getconnected.org.uk   70 u 

www.helpline.bg  42 u 

www.helpline.org.pl 30 u 

www.helpline.sigur.info 30 u 

www.helpwanted.nl 15 u 

www.hulpmix.nl 10 u 

www.ikzitindeshit.nl 9 u 

www.jac.be/ 35 u 

www.jourhavandekompis.se 8 u 

www.jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 10 u 

www.kek-vonal.hu   34 u 

www.kinderschutz-wien.at  ? 

www.kindertelefoon.nl 42 u 

www.lasteabi.ee 84 u 

www.linkabezpeci.cz   28 u 

www.myh.org.uk   54 u 

www.netecoute.fr 70 u 

www.nuoret.info/ 4 u 

www.pomoc.sk 30 u 

www.pratenonline.nl ? 

www.save-me-online.de (www.nina-info.de) 5 u 

www.sense.info (canyoufixit.sense.info) 60 u 

www.slachtofferchat.be 6 u 

www.tjejzonen.se/ 10 u 
 

Het aantal chaturen bij onlinehulporganisaties in Europa varieert heel sterk: van 4 u bij het Finse 
Nuoret en het Vlaamse Slachtofferchat tot 168 u bij www.childLine.org.uk. Gemiddeld is een 
Europese chat tussen de 10 u en de 30 u per week open. 
De drie onderzochte sites uit  het Verenigd Koninkrijk zijn 168, 70 en 54 u open. Een paar 
organisaties zijn elke dag open van 's morgens tot 's avonds (vb. www.childLine.org.uk 24u/24u). 
Belangrijk om op te merken is dat de effectieve openingsuren niet altijd overeen komen met de 
vermelde openingsuren! Het blijkt dat de chat eerder minder open is. Het gaat in deze gevallen niet 
om een chat die bezet is, maar werkelijk offline. 
Het zwaartepunt van de openingsuren ligt duidelijk op weekdagen. De chat is vooral open vanaf 14u 
tot 19u. 's Avonds kunnen kinderen en jongeren meer chatten dan 's morgens, maar minder dan in 
de namiddag. Wat de spreiding over de week betreft, zijn alle weekdagen ongeveer gelijk op vlak van 
toegankelijkheid van de chat (op vrijdagen iets minder uren open). Opvallend is dat slechts enkele 
organisaties chat aanbieden in het weekend. 

http://www.childline.org.uk/
http://www.klikvoorhulp.nl/
http://www.hulpmix.nl/
http://www.ikzitindeshit.nl/
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.netecoute.fr/
http://www.nuoret.info/
http://www.internethotline.cz/
http://www.happykids.at/
http://www.116111.bg/
http://www.tjejzonen.se/
http://www.childline.org.uk/
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Www.sense.info (canyoufixit.sense.info) heeft meerdere soorten chat naargelang het tijdstip. Ze 
beschikken onder andere over een chatbot (chatcomputer) die  zeven dagen per week, 24u 
bereikbaar is: 'Chat met Bzz over seks en soa'. Ook www.kindertelefoon.nl heeft een chatrobot. 
 

 
http://www.sense.info/vragen-en-advies/chatten/bzz/  - 9 december 2012 

Chatten op afspraak komt af en toe voor.  
Het aantal chathulpgesprekken van de 22 bevraagde organisaties in 2011 blijkt eveneens 
verscheiden: van 191 tot 7000, waarvan 4% tot 74% seksueel misbruik als thema hadden.  Seksueel 
misbruik wordt meestal vermeld op de website als één van de mogelijke thema’s, maar is zelden het 
enige of meest belangrijke thema van de chathulp.  
 
Het aantal chathulpgesprekken met een oproeper varieert, maar is in de meeste Europese landen 
steeds meer dan één. In Vlaanderen en Nederland ligt dit anders en zijn er meer organisaties die zich 
richten op éénmalige chathulpgesprekken. 
Uit de screening blijkt dat de meeste sites geen aanduiding geven over het maximaal aantal 
gesprekken dat je mag voeren. Uitzonderingen hierop zijn: 

 www.tjejzonen.se/ : Deze site heeft naast de gewone chat en de chat voor eetstoornissen 
ook een dienst ‘big sister’. “Een Big Sister online is een vrijwilliger, een jonge vrouw tussen de 
20-35 jaar waarmee  een jonger meisje, het zogenaamde ‘Kleine zusje’ kan chatten  
Met de chatsister kunnen oproepers 1 u per week, gedurende maximum 1 jaar chatten. 

 www.pratenonline.nl stelt dat gebruikers 4 keer kunnen chatten (indien anoniem) en 8 
indien ze een polisnummer van de basisverzekering opgeven. 

 
De chathulpverleners zijn meestal (opgeleide) vrijwilligers.  
Dat is in 90% van het aanbod het geval. 10 % van de chathulpverleners zijn professionele 
werkkrachten.  
Het aantal professionals per organisatie varieert van 0 en 150, met een gemiddelde van 20. Het 
aantal vrijwilligers per organisatie varieert van 0 en 850, met een gemiddelde van 96.  
 

5.3 Het chathulpaanbod op de site 
 
Voor de beschrijving van de wijze waarop het chathulpaanbod op de organisatiewebsites wordt 
gepresenteerd, baseren we ons voornamelijk op de screening van de 32 websites en hun 
chatapplicatie. We staan achtereenvolgens stil bij volgende deelthema’s: 
* Is de site afgestemd op kinderen en jongeren? 
* Kan de gebruiker kiezen met wie hij wil chatten? 
* Moeten gebruikers zich registreren? 
*Welke info krijgen oproepers over de chathulp? 
* Hoe de chat gebruiken 
* aanbevelingen over het chathulpaanbod op de website. 

http://www.sense.info/vragen-en-advies/chatten/bzz/
http://www.tjejzonen.se/
http://www.pratenonline.nl/
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5.3.1 Is de site afgestemd op jongeren en kinderen ? 
 
Een site kan zich richten tot de doelgroep kinderen, jongeren of beide.  Daarnaast kunnen er 
subpagina’s zijn voor volwassenen, ouders,  professionals. De chathulpapplicatie kan daarbij alleen 
voor de kinderen en jongeren voorzien zijn. Er zijn sites die expliciet voor één sekse bedoeld zijn of 
voor een specifieke doelgroep vb. moslimjongeren.  
Dit onderzoek beoogde geen systematische analyse van de doelgerichtheid en aantrekkelijkheid van 
de organisatiewebsites. Toch willen we die aspecten vermelden die de onderzoekers opvielen tijdens 
de screening. 

Vooral het gebruik van taal en beelden maakt dat kinderen en jongeren een site aantrekkelijk vinden 
en goed afgestemd op hun leefwereld. Opvallend is dat bij al de gescreende sites aandacht besteed is 
aan dit aspect. Daarbij werd zowel gelet op ‘taal’ als op ‘beeld’. 

Bij taal gaat het dan onder andere om: 
 taalgebruik (vb. je-stijl, aangepast qua niveau,...); 

 niet teveel tekst of tekst in harmonie met beelden; 

 tekst kernachtig houden en toch de mogelijkheid 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 layout; 

 Tekeningen/foto('s)  van jongeren/kinderen op de homepage; 

 Flashy start (vb. het logo verschijnt op een originele manier); 

 Overgangen naar andere schermen via leuke vormen/kleuren/lijnen; 

 Interactie mogelijk (vb. keuze uit verschillende achtergronden voor het computerscherm); 

 Lay-out wordt opgebouwd rond een aantrekkelijk thema (vb.helpwanted.nl met 
cowboythema of cyberhus.dk met een huis vol kamers). 

 
De geselecteerde Europese sites voor een jong publiek tonen een verscheidenheid aan interactieve 
tools, al hebben heel wat sites die niet voorzien.  Naast de klassieke(re) interactieve tools (forum, 
game, poll, zelftest, quiz, enquête, feedback vragen ...) vallen volgende inspirerende voorbeelden op: 

  young blogs  (cyberhus.dk of tjejjouren.se) 

  puzzle corner als  combinatie tussen forum en groepsschat (nuoret.info) 

  originele interactieve rubrieken, games en films/muziekclips met de mogelijkheid prijzen te 
winnen en vooral een funzone  met 12 filmpjes en de opdracht keuzes te maken en de afloop 
te bepalen bij een situatie  tussen een jongen en meisje die foutloopt (canyoufixit.sense.info) 

 scribble (kattebelletje) = je kan tekenen hoe je je voelt en dat opslaan (getconnected.org.uk) 

 rubriek 'idolen zijn ook klein geweest': kaarten/foto's van idolen die vertellen over een 
persoonlijk probleem toen ze klein waren (bris.se)  

 'tell a friend': je stuurt een email naar een vriend om de site te leren kennen 
(kindertelefoon.nl) 

 forum direct op de homepage: als je een vraag/rubriek in het forum aanklikt, krijg je meteen 
een lijstje met  allerlei bijkomende info/links/… die betrekking hebben op dat thema; er is 
een ideeënbus om de site te verbeteren met als beloning  een kledingbon van H&M 
(hulpmix.nl).  

 interactieve verhalen, clips en video's. (www.pomoc.sk) 

Informatie over de organisatie op de homepage komt vaak positief over want het verhoogt de indruk 
van betrouwbaarheid (zie ook punt 4.4). Zo toont men op www.awel.be een interview met een 
vrijwilliger over de organisatie. Op www.bris.se staat een filmpje waarin kinderen praten over de 

http://www.pomoc.sk/
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organisatie. Soms wordt de kans gegrepen informatie over andere organisaties te geven en/of door 
te verwijzen: sense.info heeft een  onderdeel: 'sense in jouw regio' waarbij de gebruiker informatie 
krijgt over: spreekuur, soatest, condoomwinkels/automaten en morning-afterpil in hun buurt.  
Kinderschutz-wien.at geeft uitleg over kinderrechten en stelt ook andere organisaties voor 
(jeugddiensten, crisiscentra, politie, familierechtbank ...).  

 

5.3.2 Kan de gebruiker kiezen of voorkeur aangeven met wie hij wil chatten? 
 
Een aantal sites (5) biedt de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven met wie hij wil chatten. Dat 
is dus eerder uitzonderlijk.  Wellicht is dit vaak praktisch niet haalbaar. Een voorbeeld vinden we bij 
www.elinka.iporadna.cz. 
Toch is dit 'kiezen' weinig spectaculair. Bij www.save-me-online.de (www.nina-info.de) zijn de uren 
van de chat bijv. direct aan één van de medewerkers gelinkt. In die zin weet je wel als je een tweede 
keer chat of je bij dezelfde persoon terechtkomt (de chat lijkt hier bovendien alleen te werken als je 
een afspraak maakt).  
Bij www.pratenonline.nl wordt de keuze de eerste keer bepaald door de beschikbaarheid. Daarna 
moet je met dezelfde persoon verder chatten.  'Kiezen' valt dus sterk te relativeren! 
Bij www.kinderschutz-wien.at kan de gebruiker kiezen tussen 1 man en 1 vrouw (je moet een 
afspraak maken). Dit is een beperkte keuze maar als mogelijkheid zeker positief want ze kan relevant 
zijn in functie van seksueel misbruik! 
 

5.3.3 Moeten gebruikers zich registreren? 
 
Registreren blijkt nodig bij één derde van de  sites; bij de andere is dat niet het geval.  In sommige 
chathulpapplicaties is het echter onmogelijk om vanuit het buitenland op de chat te geraken.  
Bij het registreren op https://jugend.bke-beratung.de/~run/views/home/index.html worden 
bepaalde gegevens gevraagd, maar de gebruiker kan zelf opgeven welke info hij/zij  zichtbaar wil 
maken voor derden. 
Op www.klikvoorhulp.nl is registreren noodzakelijk als je berichten wil plaatsen op het forum, als je 
een afspraak wil maken om te chatten of als je wil mailen. Je moet er wel eerst een postcode ingeven 
en zo al dan niet een organisatie vinden.  
De gevraagde info varieert bij de sites maar bestaat meestal uit een combinatie van: (nick)name, 
geslacht, leeftijd, woonplaats, paswoord, email, akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden, 
dorp/stad, etniciteit. Soms wordt ook een geboortedatum  gevraagd. 
Bij www.klikvoorhulp.nl wordt de nickname en een wachtwoord gevraagd. De gebruiker kan ook 
leeftijd en geslacht invullen (zonder verplichting).  
Bij www.pratenonline.nl wordt eerst gevraagd naar gebruikersnaam/wachtwoord/geheime vraag en 
antwoord. Na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord vraagt men bijkomende gegevens, 
maar alleen geboortedatum, geslacht en emailadres zijn verplicht. 
Bij www.save-me-online.de (www.nina-info.de) moet je een (nick)naam en paswoord ingeven. 
Daarna opnieuw je naam, email en paswoord. Dan kan je aanmelden.  
 

5.3.4 Welke info krijgen gebruikers over de chat? 
 
De chat is bijna altijd gratis maar organisaties melden dat niet altijd op hun sites. Slechts een derde 
van de sites geeft duidelijk aan dat het gratis is. 
Slechts bij 5 van de 32 sites staat info over de chat bij de Frequently Asked Questions (FAQ’s). Dit 
komt deels omdat een aantal sites geen FAQ's hebben en/of omdat de uitleg bij chat zelf staat.  
  

http://www.nina-info.de/
http://www.kinderschutz-wien.at/
https://jugend.bke-beratung.de/~run/views/home/index.html
http://www.klikvoorhulp.nl/
http://www.klikvoorhulp.nl/
http://www.pratenonline.nl/
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… over het doel en de onderwerpen van de chat 
 
Expliciete info over het doel van de chat komt slechts voor op 8 sites. Soms is de informatie niet zo 
duidelijk of expliciet vermeld. Ook komt het voor dat de info tussen de algemene informatie staat. De 
informatie over het doel geldt dan niet specifiek voor de chat maar voor de hulpverlening van de 
organisatie in het algemeen.  Voorbeelden hiervan zijn www.netecoute.fr en www.kinderschutz-
wien.at. 
 

 
www.netecoute.fr     www.kinderschutz-wien.at 
 
Soms richt men zich rechtstreeks tot de doelgroep, dit gebeurt op een open, respectvolle manier. 

 ' Sigur.Info Helpline is a counseling line which deals with young people on Internet safety. If 
you have a problem no matter how large or small related to Internet use, we are here to 
listen, advise you and help you. Also, if you need any information that you can contact us 
securely online and we'll provide the information you need.' (www.helpline.sigur.info) 

 'Je kan bij ons terecht voor een goed gesprek. Wij proberen je op weg te zetten als je op zoek 
bent naar informatie, als je advies wil of als je met een probleem zit. Over een 'toverstokje' 
beschikken we echter niet. We kunnen wel - samen met jou - zoeken naar de meest 
aangewezen oplossing.' (www.awel.be) 

 'You can find a way out together with the staff' (www.linkabezpeci.cz) 

 'Je kan je verhaal vertellen, advies vragen of hulp' (www.hulpmix.nl) 

Informatie over thema's waarover je kan chatten, wordt door een derde van de sites vermeld.  

Bij Childfocus, dat zich specifiek richt op hulp bij seksueel misbruik, vinden we mogelijke 
chatonderwerpen in vraagvorm op de homepage:  ‘Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je 
seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen?  Ken je iemand 
met zo’n probleem?’  
Bij www.bris.se is de expliciete boodschap: 'Het kan over alles gaan, jij beslist!'.  
Het kan ook op andere manieren: www.childLine.org.uk heeft een filmpje op de site met mogelijke 
redenen of thema's om hun hulplijn te contacteren. 
Bij www.jac.be  staat bij de FAQ's: ‘Wat mag je verwachten van een chatgesprek en wat niet? .... Je 
kan op de chat terecht om je verhaal of bezorgdheden te vertellen of om informatie en advies te 
vragen rond seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag zowel online als offline’. 
 

… over regels en afspraken? 
 
Slechts een derde van de sites geeft info over regels en afspraken (net-etiquette) en de info staat op 
verschillende plaatsen. Soms beperkt dit zich gewoon tot een oproep tot respect. 

http://www.netecoute.fr/
http://www.kinderschutz-wien.at/
http://www.awel.be/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.jac.be/
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… over registreren en bijhouden van gesprekken 
 
Een groot deel van de sites (20) geeft info over wat er wordt geregistreerd en of er 
gesprekstransripten worden bijgehouden. Soms staat de info op een moeilijk vindbare plaats waar 
kinderen / jongeren niet echt gaan zoeken:  bijv. onderaan op de homepage in een link 
‘privacyreglement’. 

Bij Cyberhus worden geen gesprekken bewaard. 

“When the chat is over, everything disappears, we've talked about. We do not store copies of 
the talks. To make the advice better, fill us after each counseling an anonymous form. Here 
we list the date, time and the problem that the advice was about. Evaluations are general 
and anonymous.”  (www.Cyberhus.dk op 12/09/2012) 

Redenen om gesprekstranscripten bij te houden die op de website worden vermeld, zijn: om eruit te 
leren, voor statische gegevens, voor onderzoek, voor training  … Enkele voorbeelden: 

“The discussions of individual and group chat will be stored in a chat log. The stored data can 
be evaluated only for statistical purposes. A transfer of data to third parties does not take 
place.“ ( https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html) 

 “Het e-mailverkeer en de gevoerde chat-gesprekken worden bewaard. Deze kunnen door 
medewerkers van Slachtofferhulp Nederland worden bekeken om ervan te kunnen leren. Ook 
worden het e-mailverkeer en de chat-gesprekken bewaard voor onderzoek. Verder worden 
geen andere gegevens bewaard dan jouw leeftijd, geslacht en wanneer je met slachtofferhulp 
mailt je mailadres.” (http://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) 

Behalve de chatgesprekken worden ook andere gegevens bijgehouden, maar daarover wordt weinig 
info gegeven.  
 
De Friese site Fierfryslan meldt ook dat ze gegevens opslaan over het websitebezoek.   

“Opslaan gegevens van bezoek website 
Bij elk bezoek aan de internetsite www.fierfryslan.nl herkent de webserver automatisch IP-
adressen. Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij:   
 uw e-mailadres als u een contactformulier verstuurt 
 de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar onze 

internetsite te gaan 
 alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze internetsite geraadpleegd 

hebt 
Deze informatie wordt gebruikt: 
 om de inhoud van www.fierfryslan.nl te verbeteren 
 om het aantal bezoeken op www.fierfryslan.nl te kunnen vaststellen 

http://www.cyberhus.dk/
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
http://www.ikzitindeshit.nl/12tot18jaar/?pageID=147&lb=True
http://www.fierfryslan.nl/
http://www.fierfryslan.nl/
http://www.fierfryslan.nl/
http://www.fierfryslan.nl/


 
C h @ d v i c e  I n v e n t a r i s  –  r a p p o r t  –  j a n u a r i  2 0 1 3                   
 

 53 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere 
organisaties voor commerciële doeleinden.” (www.fierfryslan.nl op 12/09/2012) 
 

… over anonimiteit 
 
De meeste sites uit de screening melden  dat de chat anoniem is (27 van de 32).  
De wijze waarop Europese sites hun gebruikers informeren over anonimiteit en privacy varieert van 
een minimale vermelding tot een heel uitgebreide uitleg over anonimiteit en vertrouwelijkheid. Op 
dit vlak is  www.childLine.org.uk een voorbeeld van uitgebreide informatie. Onderaan de homepage 
staat een 'Confidentiality promise'. Als je daarop klikt, komt er een uitgebreide pagina waarin je 
vervolgens kunt scrollen voor meer info op volgende vragen: 

 What does confidentiality mean?  

 Is ChildLine confidential? 

 You say you might need to tell someone if you’re very worried about me or someone else.  What 
does this mean?   

 Is ChildLine’s confidentiality different from school? 

 Do I have to tell you my name? 

 What happens if I do tell you my name? 

 What happens if I want ChildLine to tell someone about what's happening to me? 

 Do you know my phone number/e-mail address? 

 Will my call to ChildLine be on the phone bill and can I call free on my mobile? 

 Can anyone see that I’ve used my home computer to get in touch with ChildLine? 

 Who at ChildLine knows what I’ve talked about? 

 Do you record phone calls to ChildLine? 

 I've got another question about confidentiality. 
 

 
www.childline.org.uk/pages/confidentiality.aspx - 28/09/2012 

13 organisaties geven aan in welke (uitzonderlijke) gevallen de anonimiteit kan opgeheven worden.  
Zo bijvoorbeeld: 
“Alle medewerkers van Klikvoorhulp hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij lezen via chat of 
e-mail mogen zij alleen bespreken met mensen die betrokken zijn bij Klikvoorhulp. Deze 
geheimhoudingsplicht wordt enkel doorbroken als wij ervan op de hoogte zijn dat jij jezelf en/of jouw 
omgeving in (levens)bedreigend gevaar brengt. De teksten van de gevoerde chatgesprekken en e-
mailcontacten kunnen dus alleen bekeken worden door medewerkers van Klikvoorhulp. Door een 
geheimhoudingsverklaring mogen de hulpverleners niets openbaar maken. Dat geldt ook voor de 

http://www.fierfryslan.be/
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technisch beheerders van deze site.”  
http://www.klikvoorhulp.nl/jongeren/607151-privacy (10/09/2012) 
 
De info over het doorbreken van anonimiteit staat niet noodzakelijk vermeld bij de chatinfo, maar 
kan bijv. ook in een algemene rubriek. Dat is bijv. het geval bij de Nederlandse kindertelefoon. 
“Als je in nood zit zullen we je in contact brengen met iemand die jou verder kan helpen. Bijvoorbeeld 
iemand van Bureau Jeugdzorg. Dat doen we alleen als jij dat wilt en daar toestemming voor geeft. De 
vrijwilligers van de Kindertelefoon komen niet naar jou toe en zullen ook nooit zomaar contact met je 
opnemen. Jij bent degene die belt of die chat.” 
http://www.kindertelefoon.nl/13-18/over-de-kindertelefoon.php#Anoniem op 12/09/2012 

 

5.3.5 Hoe de chat gebruiken ? 
 
Jonge gebruikers van een site moeten vlot hun weg vinden in de algemene informatie en in de chat. 
Het moet duidelijk zijn dat chat wordt aangeboden als onlinehulpvorm,  waar de chat zich bevindt, of 
de chat open, gesloten of bezet is, hoe het chatten zal verlopen, enzovoort.  

Een voorbeeld 
van vier 
overzichtelijke 
stappen bij de 
chat zien we bij 
www.kek-
vonal.hu.   

 
 
 
 
 
 

www.kek-vonal.hu – 28/09/2012  

Meestal ziet de gebruiker vlug hoe hij de chat kan starten, maar zeker niet altijd! Soms is het 
gemakkelijk om over de knop of link te kijken.  
Www.helpwanted.nl toont 'Klik hier om te chatten'. Dat is duidelijk! 

 
www.helpwanted.nl/chat_met_ons.htm - 28/09/2012 

http://www.klikvoorhulp.nl/jongeren/607151-privacy
http://www.kindertelefoon.nl/13-18/over-de-kindertelefoon.php#Anoniem
http://www.kek-vonal.hu/
http://www.helpwanted.nl/chat_met_ons.htm
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Soms is de chat open, maar is de lijn bezet.  
Bijvoorbeeld: bij www.cyberhus.dk zie je aan de kleur dat de chat bezet is (rood = gesloten, groen = 
beschikbaar).  
Er wordt op de onderzochte Europese sites weinig informatie gegeven over wachttijden .  
Www.childLine.org.uk geeft hierover als één der weinigen wat meer uitleg (bij de faq’s):  
 

Why don’t you show how long I have to wait for a 1-2-1 chat? 

We would really like to be able to tell you how long you’ll have to wait for a 1-2-1 chat.  We know 
it can be frustrating to wait, when you want to talk to someone.  Unfortunately it’s not possible 
to say how long you will have to wait, because it depends on lots of things, like: 
 
• how many other people are waiting 
• how many counsellors are working at that time 
• how long other young people need to chat to our counsellors. 
 
A 1-2-1 chat also takes longer than a phone call because both you and the counsellor type rather 
than speak, and this means that it can take a while. 
 
We have looked into trying to give you some idea of the waiting time, but we can’t do this 
technically at this time.  We will continue to look at ways to solve this problem and apologise for 
any inconvenience. If you need to speak to someone urgently and can’t wait for a 1-2-1 chat, you 
might find it easier to phone us on 0800 1111.  

Ook www.bris.se doet dit.  Men zegt dat er een wachtrij is en dat je altijd zal kunnen chatten ook al 
gaat men dan over tijd. 

Een ander voorbeeld is ook te vinden op www.hulpmix.nl. Eens je in de chat zit, is deze site één van 
de weinigen die zegt hoeveel wachtenden er voor jou zijn  en dat je na 10' zonder schermverandering 
mag klikken. 

 

www.hulpmix.be – 28/09/2012 

 

Suggesties om de wachttijd te overbruggen, zien we slechts bij 10 sites.  

Een voorbeeld is www.netecoute.fr. De gebruiker kan informatie lezen. Er is ook  een interactief 
filmpje van een meisje dat een stukje borst laat zien aan een jongen en die dit op Facebook plaatst), 

javascript:void(0)
http://www.bris.se/
http://www.hulpmix.be/
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er zijn drie educatieve kwissen, drie video's (waaronder gevaren van het internet), drie spelletjes 
(voor kinderen van  3 tot 12 jaar), strips, mogelijkheid de achtergrond te veranderen. Ook heeft deze 
site drie thema's om aan te klikken: praten, begrijpen en je amuseren. Een duidelijke en interessante 
onderverdeling! 
Ook inspirerend is www.sense.info (canyoufixit.sense.info) omdat er veel te doen is op deze site. 
 
De suggesties om de wachttijd te overbruggen kunnen onrechtstreeks gebeuren door bijvoorbeeld 
op dezelfde pagina links te plaatsen naar info, faq's of  een forum. 

  Hier en daar gebeurt de verwijzing expliciet, zoals bij www.albahus.dk.  

 

www.albahus.dk. – 28/09/2012 

Op www.nuoret.info kan men een vraag stellen op de puzzle corner. Www.childLine.org.uk zegt: 'You 
can watch videos and play games while you wait'.  Www.killfragor.se geeft de suggestie iets te  
schrijven voor hun blog. 

 

5.3.6 Enkele aanbevelingen in verband met het chathulpaanbod op de website 
 
Volgende aanbevelingen kwamen tot  stand naar aanleiding van de screening van de websites en 
vanuit een vergelijking van deze sites met literatuuraanbevelingen (Bocklandt, 2011, p. 135; 
Eidenbenz, 2009, p. 213; Gerö, 2009, p. 65–71; Schalken, 2010, p. 238) 
 
Afstemming op doelgroep, aantrekkelijkheid 

 Besteed voldoende aandacht aan de vormgeving/aantrekkelijkheid.   
 Let op met te veel tekst, vooral beelden spreken aan. Zorg vooral op de homepage voor een 

goede verhouding. 
 Als je kiest voor kleine(re) letters, geef dan zeker de rubrieknamen een groter lettertype. 
 Voorzie duidelijke categorieën om informatie te vinden binnen de website vb. ‘Wie zijn wij?’, 

‘Hoe werkt de chat?’, ‘FAQ’ … 

 Kies met zorg de gebruikte ‘labels’ voor je rubrieken: de inhoud moet beantwoorden aan de 
naam van de rubriek.   

 
De homepage is aantrekkelijk gelayout  en bevat info over of verwijst naar  … 

 Informatie over de organisatie want dat verhoogt de indruk van betrouwbaarheid ; 

 Contactgegevens/gegevens in verband met de (online)hulpvormen; 

http://www.albahus.dk/
http://www.albahus.dk/
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 Voor wie de site bedoeld is? 

 Informatie over de beantwoorders (professionelen, getrainde vrijwilligers, peers); 

 Informatie in verband met de chat; 

 Informatie over privacy en anonimiteit; 

 Seksueel misbruik of andere thema’s waarvoor de doelgroep op de site terecht kan; 

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

In verband met informatie over de chathulp : 

 FAQ is een interessant onderdeel van een site. Geef bij de FAQ’s ook informatie over de chat.  

 Hou je informatie actueel. 

 De gebruiker moet informatie snel kunnen vinden zonder teveel te hoeven klikken. Zo 
moeten de openingsuren van de chat eenvoudig te vinden zijn.  

 Het moet duidelijk zijn waar de chat te vinden is.  

 De links en stappen bij chat moeten vlot werken.  

 Beschrijf de werkwijze en de verschillende stappen bij het chatten, ook  al is de chat dicht.   

 Maak vlug duidelijk (liefst al op de homepage) of de chat open, bezet of gesloten is. 

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

 Geef informatie in verband met wachttijden. 

 Maak je registratieprocedure niet de omslachtig, zeker niet voor kinderen. 

 Keep it simple! 
 

 

5.4 Kracht en kwetsbaarheid van chathulp 
 
De geselecteerde organisaties kiezen ervoor om kinderen en jongeren te bereiken via chat. 
Hieronder zoomen we in op enkele voordelen die we in de beschikbaar gestelde documenten en 
literatuur terugvonden. 
 

5.4.1 Over de kracht van chathulpverlening 
 
Communiceren bestaat uit een samenspel van verschillende factoren. Lichaamstaal bepaalt zo'n 55% 
van onze communicatie (zowel bij zender als bij ontvanger), het aandeel van stem, timbre en 
intonatie is 38% en de woorden staan voor 7%. (Bulgarian, p 12) 
De vorm waarin we praten drukt dus vaak meer uit dan de inhoud van wat we zeggen.  
Bij chatten (zoals bij telefoneren) zijn non-verbale signalen er niet, zijn de gesprekken beperkt in tijd, 
kan je de situatie niet 'zien' ... 
Er is een sterke kanalenreductie waardoor de gesprekspartners het vooral met de woorden (de 
inhoud) moeten doen, al hebben ze gelukkig meer dan dat om het gesprek te begrijpen en te 
interpreteren: er kunnen 'stiltes' vallen, ze typen woorden in drukletters, er worden smiley's 
gebruikt,...  (Schalken, 2010 en Bocklandt, 2011) 
Chathulp heeft bovendien (andere) voordelen! 

Trine Sindahl (2008) wijst in een literatuuroverzicht over chathulpverlening in het Deense 
Pedagogisch Psychologisch Tijdschrift op het impact van schrijven over problemen, het impact van de 
combinatie van ‘communicatie op afstand’ en ‘in real time communicatie’ en het impact van 
anonimiteit. 

Fukkink en Hermanns (2009) geven redenen die kinderen zelf aanhalen waardoor ze chat verkiezen: 
* De afstand, zeker bij emotionele problemen: “talking about personal stuff is kind of scary”  
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* De anonimiteit biedt een veiliger omgeving om het persoonlijke verhaal te vertellen  
* Chatters voelden het antwoord op hun verhaal als ‘echter’ aan  
* Sommige kinderen gaven aan dat chat hen een groter gevoel van controle gaf in verband met hun 
zelfpresentatie omdat ze meer tijd hadden om na te denken over wat ze typten.  Deze kinderen 
zeiden bijvoorbeeld dat ze “minder schaamte” voelden. Ze vonden het chatten zeker gemakkelijk 
wanneer ze huilden (“I find calling difficult because I’m afraid I’ve to cry”).  
* Afluisteren is onmogelijk bij chat (het geeft dus een hoger privacygevoel).   
 
Kinderen tonen verschillende voorkeuren voor het soort hulp dat ze verkiezen. Ook Sindahl stelde dit 
vast: ‘Chatkinderen’ maken  zelden gebruik van telefonisch advies en vice versa (Sindahl 2012).  
 
In het BRIS-onderzoek (2012) geven kinderen aan dat hun keuze bepaald wordt door wat ze specifiek 
nodig hebben. De meerderheid van de kinderen wil chatten, maar geeft aan dat de chat vaak bezet is 
of gesloten.  Daarom e-mailen ze.  De BRISonderzoekers pleiten voor een bereikbaarheid 'around the 
clock'.  
 
Andere voordelen van chatten zijn het ongebonden zijn aan een locatie: zodra de hulpvrager over 
een internetaansluiting beschikt,  kan hij gratis en van om het even waar ondersteuning en advies 
krijgen.  Een chatgesprek wordt getypt, er is dus meer tijd om na te denken over wat men wil 
‘zeggen’. De hulpvrager kan het gesprek uitprinten en nalezen daar waar bij face to face en 
telefonische gesprekken vaak veel verloren gaat. Ook voor de beantwoorder kan dit interessant zijn 
in het kader van vorming, training, onderzoek, zelfreflectie en supervisie. (Bocklandt, 2011) 
Organisaties zelf geven in de onlinebevraging meerdere redenen aan om chathulp te starten:  
*aanwezig willen zijn voor kinderen en jongeren,  
* de doelgroep meer keuze of een andere keuze bieden in het hulpverleningslandschap,  
* nieuwe doelgroepen bereiken,  
* de hulpvragers bereiken die chatten verkiezen,  
* kinderen en jongeren ondersteunen in hun eigen probleem management (cfr. chat geeft gebruikers 
een hoog niveau van controle), hulpzoekers over de brug helpen … 
 
“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) 
 
“Through the internet Tjejzonen get in contact with girls that might never have talked to anyone 
about their thoughts and worries. Our experience is that many girls experience that they are not 
taken seriously, not seen or listened to. They often have difficulties to put words to their problem. 
That the girls can talk about themselves anonymously and try to put words to their thoughts together 
with an adult creates a basis for possible change. The chat becomes an opportunity and a place 
where the girls can talk freely about their problems. There are obvious differences between the girls 
who seeks contact offline verses online. The girls online have more severe problem with pronounced 
anxiety and worry.(Munkesjö, 2011) 
 
In een samenvattend overzicht brengen we deze kracht vaz chathulp vanuit het persepctief van de 
hulpvrager en vanuit het perspectief van de hulpverlener of organisatie : 
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 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 
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 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 

 

 

 

C
h

at
h

u
lp

 v
an

u
it

 h
e

t 
p

e
rs

p
e

ct
ie

f 
 

va
n

 d
e

 o
rg

an
is

at
ie

 o
f 

b
e

an
tw

o
o

rd
er

 

 Kracht - Voordeel 

I
n

h
o

u
d

e
li
jk

 

 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 …  
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 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  
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5.4.2 Over effecten van chathulpverlening 
 
Onderzoek naar wanneer , of en hoe chathulp werkt voor kinderen en jongeren is nog beperkt. In 
Australië en Nederland kon men resultaten van een verhoogd welzijn aantonen.  
In 2011 demonstreerde het Zweedse Bris een positief effect van hun chat en e-mail.  
Het onderzoek van Fukkink en Hermanns (2009) toont dat chathulp en telefonische hulp er beiden in 
slagen het gevoel van welbevinden bij kinderen te verhogen en de ernst van hun problemen te 
verminderen.   
Het Zweedse evaluatieonderzoek van BRIS (2011) stelde vast dat kinderen zich - onafhankelijk van de 
hulpvorm die ze kozen - na contact met BRIS beter voelden. Het grootste effect van het 
ondersteunend contact lag bij dit welbevinden en bij  de ervaring dat kinderen (meer) 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.  
Onderzoek over de functie van schrijven in therapie wees op het therapeutisch effect van typen. Dit 
kan vooral handig zijn voor mensen die moeite hebben zich mondeling te uiten, die zich schamen of 
te maken hebben met andere remmende emoties. (Vlaeminck, 2009) 
 

5.4.3 Over de kwetsbaarheid en de risico’s van chathulp 
 
Op basis van diverse bronnen komen we tot een overzicht van verschillende nadelen, uitdagingen of 
kwetsbare aspecten van chathulpverlening. We rubriceerden ze vanuit het perspectief van de 
hulpvrager en vanuit het perspectief van de oeganisatie of hulpverlener.  
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 Kwetsbaarheid – Nadeel - Uitdaging 
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  De directe interactie versterkt de verwachting van een directe 
oplossing 

 Vrijblijvender engagement 
 Soms oppervlakkig 
 Betrouwbare beantwoorder? 
 Responstijd is beperkt 
 Wordt de oproeper juist begrepen? 
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 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 ‘afhankelijkheid van of verslaving aan chathulpcontacten’ 
 slechts bereikbaar als ook beantwoorder online is 
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 Kwetsbaarheid – Nadeel - Uitdaging 
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 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 beantwoorder (uitsluitend) op het 

chathulpgesprek betrokken ? 
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 Bereikbaarheid en vindbaarheid website? 
 Chathulp-organisatie 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 

 

5.5 Het chathulpaanbod organisatorisch bekeken 
 

Aan de 22 organisaties werd in een onlinesurvey gevraagd om advies te geven omtrent de opstart 
van chathulp, de kritische succesfactoren, probleemgebieden en ethisch-juridische kwesties. 
Hieronder wordt het advies samengevat.  

5.5.1 Suggesties in verband met de opstart van chathulpverlening 
 
Omtrent de opstart van chathulp in een welzijnsorganisatie zijn dit de suggesties: 

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

 Hou je chathulplijn anoniem en gratis. 

 Ontwikkel procedures, protocols, methodieken en werkwijzen voor beantwoorders omtrent 
crisissituaties, doorverwijzing (naar nooddiensten en andere organisaties) en juridische 
kwesties. 

 Investeer in (permanente) vorming en training van de oproepers. 

 Voorzie een systeem van ondersteuning, feedback en back-up om beantwoorders te laten 
ventileren onmiddellijk na een zwaar chatgesprek. Laat ze niet aan hun lot over.  
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 Combineer je chathulplijn met een eigen offline dienst, zodat doorverwijzing gemakkelijker 
gaat en de organisatiekennis sterker benut kan worden. 

 Combineer de krachten in het welzijnswerk en werk samen. Beperk het aantal nieuwe 
(kortlopende) initiatieven, zodat de continuïteit en het overzicht bewaard kunnen blijven.  
 

5.5.2 Krisitische succesfactoren bij het realiseren van chathulpverlening 
 
De kritische succesfactoren van een chathulplijn omtrent seksueel misbruik zijn, volgens de 22 
bevraagde organisaties, deze:  

 Hou het gratis, anoniem en laagdrempelig.  

 Wees beschikbaar en biedt veel openingsuren.  

 Maak het steeds gebruiksvriendelijk: de oproeper staat centraal en niet de technologie of de 
organisatie. 

 Biedt veiligheid in de chathulp. Wees vooreerst een luisterend oor, bouw vertrouwen op en 
verwijs niet onmiddellijk door.  

 Biedt veiligheid in de technologie.  De software moet stabiel, veilige en betrouwbaar zijn. 
Technische problemen maken een chatalliantie erg moeilijk.  

 De gehanteerde methodiek moet steeds verfijnd en bijgewerkt worden. Biedt tevens training 
en vorming aan voor de beantwoorders. Dit kan gaan over chathulp in het algemeen, maar 
ook over (on- en offline) doorverwijzen, seksualiteit en seksueel misbruik, chathulp aan 
kinderen en juridisch-deontologische kwesties. 

 Werk samen en vorm netwerken.  

 Investeer in de bekendheid van je organisatie en haar chatfunctie.  
 

5.5.3 Essentiële probleemgebieden bij de uitbouw van chathulp 
 
De 22 organisaties getuigen ook van een aantal essentiële probleemgebieden bij de uitbouw van een 
chathulplijn: 

 Het risico op misverstanden door het gebrek aan (non)verbale communicatie. In chathulp 
kunnen snel spanningen ontstaan tussen oproeper en beantwoorder. De oproepers kunnen 
zich niet altijd goed uitdrukken via chat. Aan de andere kant is schermpathie tonen ook 
moeilijk voor de beantwoorder. Dit vergt training en ervaring.  

 Het balanceren tussen actief luisteren en ondersteuning bieden ligt moeilijk. En hoe moet je 
je advies doen opvolgen?  

 In het omgaan met anonimiteit is het moeilijk om los van geslacht en leeftijd te chatten. 
Zeker bij kinderen in gevaar is het omgaan met vertrouwelijkheid en anonimiteit een continu 
dilemma.  

 Anonimiteit maakt doorverwijzen moeilijk. Toch is er nood aan goede (doorverwijs)afspraken 
in geval van crisis, zoals zelfmoordneigingen. 

 Hoe omgaan met de onzekerheid van testers en pesters, leugens en overdrijving? 

 Hoe omgaan met veelgebruikers van verschillende online diensten, zonder dat ze offline hulp 
(willen) krijgen? 

 Het goed afronden van een chatgesprek is vaak moeilijk, zeker na een lang en zwaar 
chatgesprek.  

 Het gezinssysteem kan bij individuele chathulpverlening onvoldoende bij de behandeling 
worden betrokken. 

 De belasting is groot voor de beantwoorders van chathulp. De oproepers vragen vaak meer 
tijd en energie dan via andere hulpvormen. De anonimiteit maakt het meer onzeker en 
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verontrustend voor de beantwoorders. Vaak gaat het om lange en zware gesprekken die 
meer dan een uur duren en een moeilijke afronding kennen.  

 Beantwoorders voelen zich vaak machteloos, zeker wanneer ze enkel een luisterend oor 
kunnen bieden en niets meer kunnen doen.  Bij eerstelijnsdiensten zijn de oproepers vaak 
nog niet bereid om verdere stappen te ondernemen. Hoe moet je omgaan met situaties die 
een therapeutische begeleiding vergen?  

 De garantie van beschikbaarheid vraagt veel organisatie. De vraag naar chathulp is veel 
groter dan capaciteit aan vrijwilligers of medewerkers. Het is tevens moeilijk om de 
chatpermanentie voorzien en tegelijk ook andere activiteiten van medewerkers in te plannen 
(vergaderen, intervisies, rustpauzes, vakanties,…).  

 De wachttijden voor de oproepers loopt op. Dit creëert irritatie bij de oproepers en druk voor 
de beantwoorders.  

 Technische ICT -problemen: na storingen in een serieus en anoniem gesprek is het moeilijk 
om met dezelfde beantwoorder verder te chatten.  

 In Skype kan je geen anonimiteit garanderen.  

 Technische ondersteuning is duur. 

 Het creëren van een draagvlak voor online hulpverlening mag niet vergeten worden. Het 
werkveld en de overheid moeten overtuigd worden dat chathulp een volwaardige en 
complementaire hulpvorm is. 

 Het vinden van reguliere en structurele financiering is een constante zorg. Er is een grote 
vraag naar chathulp, waardoor er steeds meer openingsuren moeten worden voorzien, met 
meer nood aan ondersteuning door professionals en dus een grotere nood aan organisatie: 
dit kost veel geld.  

 Het organiseren van chathulp vanuit een lokale, gebiedsgebonden organisatie botst op het 
bereik van het internet. Samenwerking tussen verschillende regio’s van de geestelijke 
gezondheidszorg moet worden voorzien. 

 Samenwerking vergt meer tijd en energie omtrent afstemmen, het nemen van collectieve 
beslissingen, de aansturing …  

 Er is een gebrek aan training voor beantwoorders over methodiek en chathulpvaardigheden. 
Er blijft een drempel bij vele beginnende beantwoorders. 
 

5.6 Het belang van anonimiteit in chathulp rond seksueel misbruik 
 

“Sexual abuse of children occurs in all cultures and social classes and has devastating consequences 
for those affected. Media coverage highlighting the failure of health and social services to identify 
and protect children who are being, or who are at risk of being, sexual abused may represent only a 
small proportion of those being abused, because much abuse goes unreported. … The true incidence 
of child abuse may be complicated by delayed or non-disclosed abuse. Hébert et al (2009) found that 
20% of adults who had been sexually abused as children had never disclosed this abuse, while 57,5% 
reported delaying disclosure for at least five years.” (Walsh & Major (2011), p. 35) 
 
Veel organisaties die onlinehulp aanbieden, kiezen voor het waarborgen van de anonimiteit van de 
hulpvragers. Dit is des te belangrijker wanneer het gaat over moeilijke thema’s als seksueel misbruik. 
 
Enkele voorbeelden uit organisatiedocumenten: 
 
Op vlak van anonimiteit heeft chatten een voordeel op telefoneren: “The anonimity guaranteed by 
Bris via all its channels (phone, chat, e-mail, etc.) is an aspect children really appreciate. However, 
some children are afraid that their parents or other family members may see on the phone bill that 
they have contacted Bris or that their phone conversations may be overheard. Some also express their 
concern that the person who responds (at Bris) may recognize their voice.”  (Bris, 2011) 
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Klik voor hulp geeft volgende redenen  om hulpvragers anoniem te laten blijven (klik voor hulp p11): 

* de anonieme context biedt de hulpvrager heel wat controle en veiligheid: “Controle omdat hij zelf 
bepaalt welke persoonlijke informatie hij wilt blootgeven en omdat hij het hulpverleningscontact 
makkelijk kan verbreken. Veiligheid omdat hij, of de mensen waarover hij praat, niet herkend worden 
door de hulpverlener.'  * het schaamtegevoel valt weg: 'De hulpvrager kan zich bijvoorbeeld schamen 
voor de ontstane probleemsituatie, de manier waarop hij gehandeld heeft of de klachten die hij 
ervaart.” 

* hulpvragers zullen minder een machtverschil voelen tussen de beantwoorder en zichzelf. The 
minimizing authority in the online world:'People are reluctant to say what they really think as they 
stand before an authority figure. A fear of disapproval and punishment from on high dampens the 
spirit. But online, in what feels like a peer relationship – with the appearances of ‘’authority’’ 
minimized – people are much more willing to speak out or misbehave.' (J. Suler, 2004) 

 

5.7 Ethische en juridische vragen omtrent chathulp 
 

Verantwoord onlinehulpverlenen rond seksueel misbruik betekent dat bij deze vaak zeer ingrijpende 
situaties van oproepers hulpverleners en organisaties terecht zeer alert zijn voor wat kan, mag, moet.  

Het gaat hierbij om het zoeken naar het (wankel) evenwicht tussen wettelijke verplichtingen en 
ethische keuzes; naar de balans tussen de (vaak niet zeer expliciete) verwachtingen en keuzes van de 
oproeper, van de organisatie en van de betrokken hulpverlener. Wettelijke en ethische kwesties rond 
seksueel misbruik zijn dus een complexe aangelegenheid omdat de combinatie gemaakt moet 
worden van tegenstrijdige inzichten, belangen, richtlijnen en verwachtingen. 

In Europees perspectief komen daarbij de (nuance-)verschillen in wettelijke regelingen in de landen 
van de Europese unie en de culturele verschillen (zelfs in eenzelfde regio) in onze visie op oa 
‘privacy’, ‘zelfbeschikking van de oproeper’ en ‘hulpverlening’. 

Vanuit dit project kunnen 2 bijdragen aan deze ethische en juridische problematiek geleverd worden: 
* een inventaris van de antwoorden op de vraag naar ethische en juridische kwesties in chathulp 
vanuit de online survey van de 22 organisaties. 
* een samenvattend overzicht van keuzes die organisaties maakten ivm ethische en jurudische 
kwesties op basis van documenten die we van hen ontvingen. 
 

5.7.1 Een overzicht van ethische en juridische kwesties op basis van de online 
survey 

 
Uit de antwoorden van de onlinesurvey op de vraag naar ethische en juridische kwesties in chathulp, 
drijven twee belangrijke vragen boven rond seksueel misbruik: 
 

 Bestaat het gevaar dat chathulp bij seksueel misbruik deze moeilijke situatie draaglijker 
maakt en dus het misbruik bestendigt? 

 Hoe omgaan met het spanningsveld tussen ‘anonimiteit’ en ‘meldingsplicht’. Anonimiteit is 
essentieel voor de oproepers. Seksueel misbruikte kinderen maken zich vaak zorgen over wat 
er zal gebeuren als ze het misbruik zouden melden: ze voelen zich verantwoordelijk, zijn 
bang bedreigd te worden … zonder de garantie van anonimiteit zouden ze zich uit schrik niet 
blootgeven in chathulp.   

 
 
 

hulpverlener 

organisatie oproeper 
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De chathulproganisaties signaleerden rond seksueel misbruik volgende juridische problematieken 
naar aanleiding van hun chathulpaanbod: 

 De nood aan anonimiteit en beroepsgeheim staan in spanning met een grote moreel appel 
om tussen te komen. In de meeste landen wordt aan hulpverleners bovendien een grote 
verantwoordelijkheid toegeschreven omtrent de melding van kindermishandeling aan 
ouders, politie of gerecht (meldingsplicht). Door de anonimiteit van chathulp is het moeilijk 
om hulpdiensten te verwittigen, maar kan, mag of moet je dit alsnog doen via het traceren 
van het IP-adres?  

o Mag je zo de anonimiteit doorbreken?  
o Wat is hierbij de verantwoordelijkheid of het mandaat van hulpverleners?  
o Wanneer mag/moet actie ondernomen worden? Moet je hierbij de toestemming 

vragen aan de oproeper?  
o Indien je verplicht bent het misbruik te melden, moet je dit ook melden aan de 

oproeper? En wanneer doe je dit?  
o Hoe kan je pogen in te grijpen in de situatie van misbruikte kinderen, wanneer deze 

niet volledig begrijpen waarom je dit wil doen?  
o Kinderen moeten beschermd worden tegen misbruik, maar tegelijk moeten ze zelf 

kunnen kiezen om actie te ondernemen als ze daar klaar voor zijn.  

 Bij zelfmoordneigingen en andere crisissituaties moeten de grenzen (en mogelijkheden) van 
chathulp bewaakt worden en ook duidelijk gemaakt worden aan de oproepers.  

 Tuchtrechtelijk zijn er mogelijks problemen als de chathulp gezien wordt als een vorm van 
psychotherapie.  

 Juridisch is er weinig kadering rond het specifieke van onlinehulpverlening. Onlinehulp werkt 
vaak in een vacuüm. De (inter)nationale en lokale wetgeving is niet altijd aangepast aan 
onlinehulp. 

 

5.7.2 Een overzicht van juridische en ethische keuzes in chathulp bij diverse 
organisaties 

 
In wat volgt wordt een samenvattend overzicht gegeven van enkele juridische en ethische keuzes die 
chathulporganisaties maken. We moeten hierbij rekening houden met de verschillende juridische 
context in de verschillende Europese landen en de verschillen in positionering van deze organisaties 
in het welzijnswerkaanbod van hun land. We baseren ons voor dit overzicht op de informatie die we 
via documenten of telefonisch contact van 8 organisaties kregen. 
 

5.7.2.1 Beroepsgeheim en meldingsplicht in Albahus - Denemarken 
 
Beroepsgeheim geldt. Meldingsplicht geldt bij seksueel geweld op kinderen en jongeren onder de 18 
jaar – zelfs al heeft men beroepsgeheim. Beroepsgeheim mag ook doorbroken worden indien er 
toestemming is van de betrokkene zelf.  
“Alle, zowel particulieren als professionals hebben de plicht de gemeentelijke overheid te informeren 
als men op er van op de hoogte is dat een kind of een jongere wordt blootgesteld aan - volgens de 
wet op de sociale dienstverlening - verwaarlozing of vernederende behandeling of leven onder 
omstandigheden die gevaar opleveren voor de gezondheid en als de ontwikkeling van het kind in 
gevaar is. 
Het doel van de meldingsplicht is om de problemen van kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk aan 
te pakken en daarmee ernstige problemen in de verdere ontwikkeling te voorkomen. Seksueel 
geweld tegen kinderen en jonge mensen zijn zo ernstig van aard dat iedereen op elk moment de 
plicht heeft de autoriteiten te informeren.” (Albahus, 2012) 

 
 



 
C h @ d v i c e  I n v e n t a r i s  –  r a p p o r t  –  j a n u a r i  2 0 1 3                   
 

 66 

5.7.2.2 De specifieke situatie van Bris (Zweden)  
 
De voornaamste opdracht van Bris is om kinderen die nog nooit over hun problemen gepraat hebben 
daartoe te overhalen. Zo werkt Bris als een “connection” tussen kinderen en andere (sociale) 
diensten. Omdat het winnen van het vertrouwen van kinderen het hoofddoel is, is de chat volledig 
anoniem. Anonimiteit is voor Bris een heilig principe. Bris onderneemt enkel en alleen verdere 
stappen wanneer het daarvoor het akkoord heeft van het kind. De enige uitzondering hierop is de 
situatie waarin het leven van het kind bedreigd wordt (dus: wanneer een kind zal sterven als Bris 
niets onderneemt), maar seksueel misbruik valt buiten deze uitzonderlijke situatie. 

In de Zweedse wet moeten alle sociale diensten de autoriteiten verwittigen wanneer een kind in 
gevaar is.  Bris heeft in dit verband een speciaal protocol dat hen ontslaat van deze wettelijke 
verplichting. Bris is wettelijk niet verplicht de autoriteiten in te lichten. Dit was mogelijk omwille van 
de specifieke positie van Bris in het Zweedse welzijnswerk, nl. ze beogen de laagst mogelijke drempel 
zodat kinderen vertrouwen kunnen hebben om hun verhaal te verwoorden. 

 

5.7.2.3 Krijtlijnen voor keuzes rond meldingsplicht bij Child Focus – België 
 
Krijtlijnen bij het bepalen van duidelijke keuzes ivm juridische en ethische keuzes bij de (pas 
opgerichte) chathulp in Child Focus zijn: 

 “Transparantie naar de oproepers is uiterst belangrijk. Duidelijke informatie op de website over 
de werkwijze van Child Focus is onontbeerlijk. 

 In geval de hulpverlener verontrust/bezorgd is over de situatie waarin de oproeper verkeert, zal 
de beantwoorder  de oproeper vooreerst stimuleren om dit zelf te melden aan de politie.   

 Wanneer de beantwoorder van plan is zijn beroepsgeheim te doorbreken wordt de casus 
besproken met de coördinator. Er wordt afgesproken wie de autoriteiten contacteert. 

 Doorbreken van beroepsgeheim is minder evident na/bij een éénmalig contact. Na één contact 
heeft de beantwoorder vaak nog niet voldoende informatie hebben om een afgewogen keuze te 
maken. 

 Volgende criteria zouden kunnen helpen bij de afweging om al dan niet het beroepsgeheim te 
doorbreken:  

- Misbruik in verleden/heden; 
- Reële kans op nieuw misbruik ( binnen welke tijdspanne?); 
- Reële kans op andere slachtoffers; 
- Onderscheid tussen aard van het misbruik: papa verkracht mij vs papa slaat soms op mijn 

achterwerk; 
- Onderscheid intra –  vs extra familiaal misbruik; 
- Leeftijd van het slachtoffer; 
- Organisaties/personen die reeds op de hoogte zijn; 

 Melden aan de gerechtelijke instanties moet steeds gebeuren met medeweten van de oproeper. 
” (Child Focus, 2012) 

 

5.7.2.4 Meldingsplicht  bij  Cyberhus – Denemarken 
 

Cyberhus biedt anonieme chat en heeft geen toegang tot de IP-adressen. Zij kunnen dan ook niets 
melden – zelfs al zouden ze dat willen.  

Anderzijds stelt de wet dat wanneer het leven van een kind (of iemand anders) in gevaar is, Cyberhus 
dit dient te rapporteren. In levensbedreigende situaties zal Cyberhus aan het kind voorstellen om dit 
te rapporteren of om de politie te contacteren.  

Cyberhus hanteert bij ‘child-in–danger-stituaties’ twee benaderingen (protocols): 
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 Bij  onmiddellijk gevaar (bijv. een zelfmoordpoging die aan de gang is) zal de beantwoorder in 
het chatgesprek overgaan van dialoog naar ‘sturing’ en het kind zeggen wat te doen, 
alvorens het gesprek kan verder gaan. Het soort advies of sturing is dan bijv.: bel de politie, 
loop weg uit het huis of bel een ziekenwagen. De beantwoorder kan voorstellen om bij het 
chatgesprek te blijven, tot de de ziekenwagen er is, maar stelt duidelijk dat Cyberhus de 
verantwoordelijkheid niet kan nemen dat een kind gewond geraakt terwijl men aan het 
chatten is. 

 Een andere benadering is dat men aan het kind voorstelt, dat Cyberhus zelf de politie of een 
ziekenwagen belt. In dat geval zal het kind zijn anonimiteit moeten opgeven en krijgt het de 
boodschap dat de situatie wordt geraporteerd aan de betrokken authoriteiten.  
Dit gebeurde in de afgelopen vier jaar, slechts drie keer.  

 

5.7.2.5 Jongeren zijn zelf verantwoordelijk bij Jongerenadviescentra – België 
 
Bij de Jongerenadviescentra is volgende procedure van toepassing: indien de hulpverlener verontrust 
is over de situatie van de jongere, zal die dat meedelen en wordt bekeken in het team hoe de situatie 
aangepakt kan worden. Jongerenadviescentra zelf doorbreekt de anonimiteit niet. De hulpverleners 
zullen bij een verontrustende situatie naar de contactgegevens van de jongere vragen om deze ( met 
toestemming van de jongere) te kunnen doorgeven aan andere instanties ( vertrouwenscentra, 
politie ...).  Dit vanuit de achterliggende visie dat ze op die manier de verantwoordelijkheid laten 
waar hij hoort: bij de jongere zelf. 
Ze zeggen zelf dat deze aanpak gemakkelijker opgaat voor jongeren (14+), dan voor kinderen. Bij de 
jongere doelgroep zijn ze zelf nog zoekende naar de beste aanpak.  
Ze hebben slechts in een zeer gering aantal casussen actie ondernomen op basis van een IP-adres.  
Normaal gezien vragen ze de contactgegevens van de jongere. 
(Telefoongesprek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) 
 

5.7.2.6 De  jongere centraal bij Kék Vonal - Hongarije 
 

Kék Vonal is een hulplijn voor kinderen en jongeren.  
De chatdienst is anoniem. Kék Vonal ziet de IP-adressen van de oproepers  (is een vereiste van de 
sponsors van het chatproject) maar Kék Vonal maakt daarvan nooit gebruik. Dat maakt deel uit van 
hun filosofie: het kind staat centraal en men kiest voor een niet-directieve aanpak.  
 
Kek Vonal geeft kinderen en jongeren  de volledige controle. De oproepers beslissen wanneer ze Kek 
Vonal contacteren, waarover ze praten, wanneer ze stoppen met praten,  of ze al dan niet willen 
opnieuw chatten, wat ze gaan doen …  
De beantwoorders zullen nooit iets ondernemen tegen de wil van het kind in. Ze vragen altijd 
toestemming aan het kind  vooraleer te interveniëren, zelfs als het kind in gevaar. Uiteraard zullen 
beantwoorders de kinderen proberen overtuigen om zelf iets te  doen of hun toestemming te geven 
om in te grijpen. 
 
De beantwoorders voeren de chatgesprekken maar indien verdere interventie nodig is, neemt 
iemand van het team de case over.  
 

1) De beantwoorder evalueert of een actie nodig is: is het kind in gevaar ?(fysiek of emotioneel 
misbruik, geweld of verwaarlozing, zelfmoorddreiging, pesten, tienerzwangerschap, kans op 
weglopen … 

2) De beantwoorder evalueert de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Kan het kind 
zelf stappen nemen of iemand aanspreken om dat te doen? Kék Vonal  stimuleert waar 
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mogelijk dat het kind zelf enige  vorm van actie onderneemt. Op die manier weet het kind in 
de toekomst wat het kan doen in gelijkaardige situaties. 

3) Als het kind zelf geen actie kan ondernemen, legt de beantwoorder uit wat Kék Vonal kan 
doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Het is belangrijk om dit gedetailleerd uit te leggen. 
Alleen wanneer het kind instemt, kan Kék Vonal iets ondernemen (bijv. de politie of sociale 
diensten … contacteren). 

4) Kék Vonal vraagt feedback tot het kind veilig is.  
Ze hebben een schriftelijk protocol met de politiediensten op nationaal niveau. 
 

5.7.2.7 Voorwaarden om IP-adres te gebruiken bij Awel  – België 
 
Bij Awel is volgende procedure van toepassing: De anonimiteit wordt doorbroken als aan twee 
voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘acute noodsituatie’. Om tot 
deze definitie te behoren, moet er niet enkel sprake zijn van actueel misbruik, maar tevens een zeer 
groot risico dat het misbruik zich in de zéér, zéér nabije toekomst zal herhalen (‘Ik word al drie jaar 
misbruikt en mijn vader staat nu voor de deur om het nog eens te doen’). Daarnaast is de 
toestemming van de minderjarige hiervoor nodig. Dit vanuit de achterliggende visie ( althans voor 
intrafamiliaal misbruik) dat de parentale loyaliteit niet zomaar op de helling mag worden gezet. 

Wanneer aan beide voorwaarde wordt voldoen, wordt het IP-adres aan een lokale politiedienst 
overgemaakt. ( Telefoongesprek met coördinator Awel) 

 

5.7.2.8 Samenwerking  bij Meldpunt. nl – Nederland 
 
Bij Meldpunt.nl zijn de IP-adressen niet zichtbaar.  
 
Meldpunt. nl heeft een samenwerkingsakkoord met de kindertelefoon, een onderdeel van het 
Bureau Jeugdzorg.  
Wanneer een kind op Meldpunt.nl seksueel misbruik meldt, wordt het gevraagd of het chatgesprek 
mag worden doorgeschakeld naar de kindertelefoon. Als het kind daarmee instemt, blijft het online 
tot de verbinding met de kindertelefoon is gemaakt en een medewerker van de kindertelefoon het 
chatgesprek overneemt.  
De medewerkere van Meldpunt.nl contacteert telefonisch iemand van de kindertelefoon en 
verduidelijkt de situatie zodat de oproeper zijn verhaal niet opnieuw moet doen.  
Indien het kind niet wil worden doorverbonden, zal de beantwoorder van Meldpunt.nl een algemeen 
advies geven over wat het kind kan doen (bijv. praten met een volwassene die het vertrouwt).  
 
In geval een kind zich in een situatie van dreigend gevaar bevindt, zal de beantwoorder van 
Meldpunt.nl het kind proberen te overtuigen om over te schakelen naar de telefoon zodat het kind 
zijn anonimitiet verliest en een interventie mogelijk wordt. Door het ontbreken van de IP-adressen is 
interventie onmogelijk wanneer het kind in het chatgesprek blijft. 
 
Cases waarbij politie-interventie nodig is, zijn zeldzaam. De politiediensten worden trouwens enkel 
gecontacteerd indien het kind daarmee instemt.  
Meldpunt heeft op verschillende plaatsen specifieke contactpersonen bij de politie wat het mogelijk 
maakt om kinderen in hun eigen regio in contact te brengen met personen die een zekere voeling 
hebben met de thema’s van Meldpunt.nl. 
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6. Besluit  en nabeschouwing: chathulp … een succesfactor 
voor hulp rond taboethema’s 

 

Is onlinehulpverlening  – en meer concreet chathulpverlening – mogelijk?  
Kan je contact hebben met cliënten via ‘enkel tekens op een scherm’?  
En heeft die chathulp ook wat te bieden als het om ernstige probleemsituaties zoals seksueel 
misbruik gaat?  
Wat zou dan die meerwaarde van chathulp kunnen zijn?  
Wat zijn de kwetsbaarheid en de nadelen van zo’n chathulpverlening?  
En hoe implementeer je chathulpverlening in je organisatie?  
 
Deze en andere vragen stonden centraal in het Europese Ch@dvice-project, uitgevoerd door twee 
Belgische (Arteveldehogeschool Gent en Child Focus) en een Oostenrijkse partner (Österreichische 
Institut für angewandte Telekommunikation OIAT), gesteund door het Daphne III-programma van de 
Europese Commissie. De projectpartners brachten in dit project de Europese ervaringen met 
chathulpverlening rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren in kaart. In dit besluit worden de 
belangrijkste conclusies gebundeld uit 4 onderzoeksstappen:  

 de screening van 161 websites waar kinderen en jongeren terecht kunnen met hulpvragen 
omtrent seksueel misbruik; 

 een dieptescreening van 32 chathulpdiensten; 

 een onlinesurvey bij 22 Europese welzijnsorganisaties; 

 een documentanalyse bij 22 Europese welzijnsorganisaties. 

 

6.1 Maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren onlinehulp in welzijnswerk 
 
Sinds begin deze eeuw zorgden diverse maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat het welzijnswerk 
meer en meer online gaat. De belangrijkste daarvan zijn wellicht de evolutie in de 
onlinecommunicatie en het gemakkelijker bespreekbaar worden van taboethema’s. 
 

6.1.1 De razendsnelle evolutie in onlinecommunicatie 
 
De digital natives kunnen het zich wellicht niet meer voorstellen, maar sinds de opkomst van PC’s en 
mobiel internet veranderde onze communicatie met elkaar en met organisaties drastisch. 
Bankverrichtingen gebeuren online, reizen boeken we online. De loketservice van de banken en 
reisbureaus werd helemaal gereorganiseerd. Info zoeken  we niet meer in encyclopedieën, maar 
online. Het welzijnswerk moest wel volgen. Vaak schoorvoetend, want het face-to-facecontact blijft 
een belangrijke meerwaarde om mensen en hun problemen te kunnen begrijpen en hen te 
ondersteunen.  
Internetcommunicatie evolueerde bovendien van eenzijdige info op statische websites (one-to-
allcommunicatie) naar interactieve onlinecommunicatie waarbij iedereen persoonlijk info kan 
uitwisselen (one-to-one-communicatie). 
 
Deze mogelijkheden vormden dan ook een uitdaging voor organisaties in het welzijnswerk. Zeker als 
die vaststelden dat ze via hun face-to-face- of telefonisch aanbod hun doelgroep stilaan verloren en 
via onlinehulpaanbod ook nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Voor de onlinehulppioniers was het 
motto vaak: de hulpverlening moet daar zijn waar de cliënten zijn – en dat is online. Het virtuele 
straathoekwerk was geboren. 
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6.1.2 Maatschappelijke taboes worden sneller bespreekbaar 
 
Taboethema’s - zoals seksueel misbruik - worden tegelijk ook sneller bespreekbaar. Dit betekende 
echter nog niet dat het vlot mogelijk werd voor slachtoffers om met hun persoonlijk verhaal naar 
buiten te komen. Het betekende wel dat welzijnsorganisaties in hun werking of in hun 
onlinehulpaanbod het thema expliciet konden ter sprake brengen. 
 

6.1.3 161 websites in Europa waar seksueel misbruik ter sprake kan komen 
 

In dit Europese Ch@dviceproject inventariseerden we 161 websites waar kinderen en jongeren 
terecht kunnen voor een hulpverleningsaanbod, onder andere rond seksueel misbruik. 
 
In elk land van de Europese Unie kan een kind of jongere minstens op één website terecht. Er is 
evenwel een groot verschil in aanbod binnen Europa: van 1 website in Cyprus tot 25 websites in 
Nederland. De organisaties achter deze websites zijn ook heel verscheiden: er zijn zowel overheids- 
als privé-initiatieven; zowel lokale als nationale websites. 
 
De helft van deze websites vermeldt ‘seksueel misbruik’ als expliciet thema. 10% van de websites 
heeft ‘seksueel misbruik’ als hoofdthema van het onlinehulpaanbod. Bij organisaties met een brede 
insteek aan thema’s (zoals een kinderhulplijn) wordt ‘seksueel misbruik’ niet expliciet vernoemd, 
maar kan het thema wel ter sprake komen omdat je er als cliënt terecht kan met ‘alles wat je 
bezighoudt’. Als ‘seksueel misbruik’ wel een expliciet vernoemd thema is, gebruiken organisaties een 
divers jargon om het probleem te benoemen, zoals “Heb je vragen over seksueel misbruik?” of het 
meer omfloerste “Voel je je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen?”. 
 
Een meerderheid van de websites heeft kinderen of jongeren als expliciet vermeld doelpubliek. Een 
aantal initiatieven heeft meerdere doelgroepen en splitst de informatie op de website op naargelang 
de doelgroep. Opvallende vaststelling is dat ‘seksueel misbruik’ minder expliciet als thema vermeld 
wordt op websites voor kinderen en jongeren dan op websites die zich richten naar professionals en 
volwassenen. 
 

6.1.4 Kan de gebruiker gemakkelijk uitmaken of dit onlinehulpaanbod betrouwbaar is? 
 
83% van de websites heeft vlot informatie beschikbaar over welke organisatie achter het aanbod zit. 
Een rubriek ‘About us’ met relevante informatie over de organisator bestaat bijvoorbeeld uit: 
structuur van de organisatie, doel, opzet, historiek van het aanbod, medewerkers en financiering. 
Maar, dit betekent meteen ook dat bij 17% van de websites die informatie niet duidelijk voor handen 
is.  
 
De helft van de websites stelt transparante informatie ter beschikking over hoe de organisatie met 
privacy en anonimiteit omspringt. Sommige sites hebben ook een ‘sluitknop’ of ‘hide page’ ter 
beschikking waardoor de gebruiker snel de website kan afsluiten wanneer er ongewenste ‘meelezers’ 
opduiken. 
 

6.1.5 Wat hebben die onlinehulpwebsites rond sekuseel misbruik te bieden? 
 
86% van deze onlinehulpwebsites bieden statische informatie, middels eenrichtingsverkeer van 
organisatie naar de bezoeker of cliënt. Bij de meeste organisaties gaat dit over een ‘nieuwsrubriek’ of 
‘links’ naar andere organisaties. Een derde van de websites biedt ook nog ‘tips en adviezen’ of een 
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rubriek ‘frequently asked questions’ aan. Een minderheid van de websites bevat ‘getuigenissen’ of 
‘een woordwolk’. 
70% van deze websites biedt interactieve contactmogelijkheden tussen de cliënt of bezoeker en een 
hulpverlener van de organisatie. Bij de meeste organisaties gebeurt deze communicatie dan via e-
mail. Een derde van alle websites biedt een één-op-één-chatmogelijkheid. Daarnaast biedt een vijfde 
van de websites ook een forum aan waarbij gemodereerde peer-to-peer-communicatie mogelijk is 
tussen personen uit de doelgroep. 1% van de organisaties heeft ook nog een aanbod groeps-
chatgesprekken.  
 
43% van de websites biedt naast statische en (in-)directie interactie ook nog een link met sociale 
netwerksites, educatieve spelen of zelftest- en zelfhulpinstrumenten aan. 
 
Twee bijkomende vaststellingen vielen bij de screening op.  
Ten eerste hebben 30% van de organisaties met een onlinehulpwebsite nog geen mogelijkheid 
gecreëerd voor interactie tussen hulpverleners en de doelgroep.  
Ten tweede deelden bij de screening minstens 5 organisaties op hun website mee dat de één-op-
één-chat (voorlopig) niet (meer) bereikbaar was omwille van gebrek aan financiering of sponsoring. 
Dit is een belangrijk aandachtspunt: vaak worden nieuwe onlinehulptools in een pioniersfase met 
(extra) projectfinanciering ontwikkeld. De implementering ervan in de reguliere werking, blijkt dan 
soms problematisch. Intussen zijn bij de doelgroep wel verwachtingen gecreëerd. 
  

6.2 Chathulp... een unieke kans 
 
Uit de dieptescreening van 32 chathulpdiensten (rond seksueel misbruik) kwam de kracht en 
kwetsbaarheid van deze onlinehulpvorm sterk naar voor. 

6.2.1 Een chathulpaanbod in diversiteit 
 
Het chathulpaanbod in Europas vertoont een grote verscheidenheid. De openingsuren van chathulp 
rond seksueel misbruik in Europa zijn heel divers: 

 24 uur op 24, 7 dagen op 7; 

 of op vaste momenten: 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. 
 
Het aantal chathulpgesprekken in de gescreende organisaties varieerde in 2011 van 191 tot 7000 per 
jaar waaronder van 4% tot 74% gesprekken over seksueel misbruik.  
Sommige organisaties focussen op éénmalige chathulpgesprekken, anderen bieden een 
chathulpverleningstraject aan. De meeste organisaties bieden één-op-éénchathulp aan.  
Enkele organisaties hebben ook een groepschataanbod en een aantal organisaties hebben een 
chatbot: dat is een geautomatiseerd computerantwoord op momenten dat de chat niet bereikbaar 
is.  
De chathulpverleners of beantwoorders zijn veelal (opgeleide) vrijwilligers (90%). 10% van de 
beantwoorders zijn beroepskrachten. 
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6.2.2 De kracht en het voordeel van chathulp 
 
Kan je wel hulp verlenen als je de cliënt niet ziet en enkel tekens op een scherm kan gebruiken? 
Chathulpverleners antwoorden bevestigend en getuigen zelfs van een extra kracht die in 
chathulpverlening schuilt: dankzij de afstand en de anonimiteit ontstaat er vaak een snelle nabijheid. 
Omdat de hulpvrager niet ‘zichtbaar’ is en hij vanuit zijn veilige omgeving kan chatten, wordt het 
fundamentele probleem waar hij mee zit sneller bespreekbaar. De fase van het zoeken naar de ‘vraag 
achter de vraag’ kan hier vaak worden overgeslagen.  
Voor beide gesprekspartners biedt chatten ook bijkomende voordelen: typen biedt meer 
reflectietijd, de info van het gesprek kan herlezen worden, er zijn geen storende stiltes, je krijgt 
direct respons op je ideeën en voorstellen en vooroordelen op basis van uiterlijkheden en 
stemintonatie vallen weg. 
 
Voor de hulpvrager heeft chathulp de bijkomende voordelen dat een individuele hulpverlener snel 
bereikbaar is (geen wachttijden), dat hij niet moet praten en minder beschaamd hoeft te zijn, dat 
schrijven op zich al therapeutisch werkt en dat hij de regie kan houden: hij beslist wanneer het 
chatgesprek voor hem ophoudt. Maar het grootste voordeel blijft de lage drempel: anoniem kunnen 
chatten, het gebruiksgemak (geen verplaatsingstijd en –kost), vanuit de vertrouwde omgeving, 
meestal gratis en als hulpvrager niet gezien of afgeluisterd worden. 
 
Voor de hulpverleners of hun organisatie biedt chathulp de bijkomende voordelen dat de 
zelfwerkzaamheid van de oproeper gestimuleerd wordt, dat vlotter links kunnen gelegd worden naar 
andere tools, dat nieuwe doelgroepen aangesproken kunnen worden, verloren doelgroepen 
herwonnen worden of bereikte cliënten een extra contactmogelijkheid krijgen. Daarenboven wordt 
thuiswerk mogelijk, wat zeker voor vrijwilligers een meerwaarde kan zijn. 
 

6.2.3 De meerwaarde van chathulp rond seksueel misbruik 
 
Maar gelden deze meerwaardemogelijkheden ook voor chathulp rond seksueel misbruik bij kinderen 
en jongeren?  
 
Getuigenissen van de Europese chathulpaanbieders geven aan dat chathulp net rond een 
taboethema als seksueel misbruik een duidelijke meerwaarde biedt. Zo ervaarde Child Focus in 
België dat ze als een meldpunt rond seksueel misbruik via telefoon en e-mail wel vragen en 
meldingen kreeg van ouders (vooral moeders) maar dat ze zo goed als geen jongeren bereikten. Vijf 
maanden na de lancering van hun chathulpaanbod (op 3 dagen gedurende 12 uren per week) 
hadden ze 10.000 hits op de website en 200 chatsessies over 124 cases. 74% van de cases betroffen 
jongeren die zelf over seksueel misbruik wilden chatten.  
 
Bovendien vonden die jongeren het erg geruststellend dat het chathulpaanbod duidelijk bedoeld was 
om seksueel misbruik ter sprake te brengen. De jongeren gingen er immers van uit dat de 
beantwoorder niet zou opschrikken als het thema ter sprake werd gebracht en dat die er ook gepast 
op zou kunnen reageren. Dit wekte vertrouwen. 
 
Ook uit ander Europees chathulpaanbod blijkt dat kinderen en jongeren via chat vaak voor de eerste 
keer woorden vinden om hun probleem met iemand anders te bespreken. Chathulp en het 
informatie-aanbod op de websites van de organisatie helpen oproepers op drie manieren: ten eerste 
helpen ze om hun ervaringen te omschrijven, te structureren; ten tweede helpen ze om wat ze vaak 
als een vaag ongemakkelijk gevoel omschrijven te erkennen en herkennen als een probleem en ten 
derde  helpen ze bij de afwegingen hoe hulp kan gezocht worden om het misbruik te stoppen en te 
verwerken. 
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Juist omwille van het laagdrempelige aanbod en de anonimiteit wordt het mogelijk om verschillende 
aspecten van deze problematiek voor de eerste keer bespreekbaar te maken. Vaak geven oproepers 
aan dat ze wel weten dat er schoolmaatschappelijk werk bestaat of dat ze reeds in begeleiding zijn bij 
een therapeut, maar dat ze bij die face-to-facehulp het misbruik (nog) niet ter sprake kunnen 
brengen. Chathulp is dan een eerste, veilig hulpaanbod om dit wel te doen. 
 

6.2.4 De kwetsbaarheid, risico’s en beperkingen van chathulp rond seksueel 
misbruik 

 
Vanzelfsprekend heeft chathulp rond seksueel misbruik ook haar grenzen en beperkingen. 
 
De kanalenreductie – het gebrek aan persoonlijke ontmoeting of non-verbaal gedrag – kan bij beide 
gesprekspartners voor onzekerheid zorgen: hoe authentiek is die oproeper? Hoe betrouwbaar is die 
organisatie of haar beantwoorder? Wordt wat we schrijven wel juist begrepen? Daarenboven is er de 
onbetrouwbaarheid van de internettechnologie en zijn er vragen rond beveiliging van de 
uitgewisselde informatie. 
 
Voor de oproeper zijn bijkomende nadelen van chathulp dat hij vaak een directe oplossing verwacht. 
Er zijn lange wachttijden vooraleer te kunnen chatten en wat met de digitale voetafdruk? Er blijft op 
het world wide web immers altijd wat hangen van de communicatie die gevoerd werd. Iets op 
internet plaatsen is geen probleem. Het verwijderen is evenwel vrijwel onmogelijk. 
 
Voor de beantwoorders en hun organisatie is de energie die moet besteed worden aan het 
ontwikkelen van het chathulpaanbod een bijkomende nadeel. Door de digitale kloof heeft een deel 
van de doelgroep bovendien niet de mogelijkheden om internet te gebruiken of is niet mediawijs 
genoeg. 
Het besef dat het ter sprake brengen van seksueel misbruik via chat voor veel oproepers een eerste 
stap is, stelt het welzijnswerk voor uitdagingen. Hoe kunnen we de cliënt stimuleren om over te 
schakelen naar andere hulpvormen en begeleiding om deze situatie te verwerken? 
 
Daarnaast brengt chathulp ook ethische en juridische vragen met zich mee. In volgend punt gaan we 
hierop dieper in.  
 

6.3 Organisatievoorwaarden … chathulp organiseer je niet zomaar 
 
Via een online survey bij 22 Europese chathulporganisatoren werden voorwaarden en kritische 
succesfactoren voor het organiseren van chathulp in kaart gebracht. Want chathulp organiseren doe 
je niet zomaar. Chathulp is meer dan enkel face-to-facegesprekken organiseren via het web. 
 

6.3.1 Suggesties bij de opstart van chathulpverlening 
 
Omtrent de opstart van chathulp fomuleerden chathulporganisatoren enkele aandachtspunten: 

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

 Ontwikkel procedures, protocols, methodieken en werkwijzen voor beantwoorders omtrent 
crisissituaties, doorverwijzing en juridische kwesties. 

 Investeer in (permanente) vorming en training van de oproepers. 

 Voorzie een systeem van ondersteuning, feedback en back-up om beantwoorders te laten 
ventileren onmiddellijk na een zwaar chatgesprek. Laat ze niet aan hun lot over.  
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 Combineer je chathulplijn zo mogelijk met een eigen offline dienst, zodat doorverwijzing 
gemakkelijker gaat en de organisatiekennis sterker benut kan worden. 

 Combineer de krachten in het welzijnswerk en werk samen in netwerken. Beperk het aantal 
nieuwe (kortlopende) initiatieven, zodat de continuïteit en het overzicht bewaard blijven.  

6.3.2 Kritische succesfactoren bij het realiseren van chathulpverlening 
 
De kritische succesfactoren van een chathulplijn omtrent seksueel misbruik zijn, volgens de 22 
bevraagde organisaties:  

 Gratis, anonieme en laagdrempelige chathulp;  

 Een grote beschikbaarheid (veel openingsuren); 

 Een gebruiksvriendelijk aanbod: de oproeper staat centraal en niet de technologie of de 
organisatie; 

 Veilige chathulp. Een luisterend oor bieden, vertrouwen opbouwen en niet onmiddellijk 
doorverwijzen;  

 Veilige technologie. De software moet stabiel, veilig en betrouwbaar zijn;  

 Methodiek: de gehanteerde methodiek moet steeds worden verfijnd en bijgewerkt. Biedt 
tevens training en vorming aan voor de beantwoorders; 

 Samenwerking  en netwerken;  

 Bekendheid van je organisatie en haar chatfunctie.  
 

6.3.3 Essentiële probleemgebieden bij de uitbouw van chathulp 
 
De 22 organisaties getuigen ook van een aantal essentiële probleemgebieden bij de uitbouw van een 
chathulplijn: 

 Het risico op misverstanden verkleinen vergt continue training en ervaring van 
beantwoorders. 

 Anonimiteit is belangrijk maar het is moeilijk om rond dit thema los van geslacht en leeftijd 
te chatten.  

 Hoe omgaan met de onzekerheid van testers en pesters, leugens en overdrijving? 

 Hoe omgaan met veelgebruikers van verschillende online diensten, zonder dat ze offline hulp 
(willen) krijgen? 

 Het gezinssysteem kan bij individuele chathulpverlening onvoldoende worden betrokken. 

 Beantwoorders voelen zich vaak machteloos, zeker wanneer ze enkel een luisterend oor 
kunnen zijn en niets méér kunnen doen.  

 De garantie van beschikbaarheid vraagt veel organisatie. De vraag naar chathulp is veel 
groter dan de capaciteit aan vrijwilligers of medewerkers.  

 De wachttijden voor de oproepers lopen op. Dit creëert irritatie bij de oproepers en druk 
voor de beantwoorders.  

 Technische ICT-problemen: na storingen in een serieus en anoniem gesprek is het moeilijk 
om met dezelfde beantwoorder verder te chatten. Technische ondersteuning is duur. 

 Het creëren van een draagvlak voor onlinehulpverlening mag niet vergeten worden. Het 
werkveld en de overheid moeten overtuigd worden dat chathulp een volwaardige en 
complementaire hulpvorm is. 

 Het vinden van reguliere en structurele financiering is een constante zorg.  

 Samenwerking en netwerking vergen veel tijd en energie.  
 



 
C h @ d v i c e  I n v e n t a r i s  –  r a p p o r t  –  j a n u a r i  2 0 1 3                   
 

 75 

6.3.4 Een goede website is een belangrijk vertrekpunt 
 

Naast het feit dat een hulpverleningswebsite voor kinderen en jongeren qua taal en beeld dient 
afgestemd te zijn op de doelgroep, is die website ook een belangrijk vertrekpunt voor een degelijk 
chathulpaanbod. Welke informatieve en interactieve tools biedt de website naast of in afwachting 
van een chathulpgesprek? Welke plaats krijgt het chathulpaanbod op de website en welke info wordt 
er over dit chataanbod gegeven vooraleer het chathulpgesprek start? Hoe gebruiksvriendelijk werkt 
de chatapplicatie? Zijn de te nemen stappen duidelijk voor de gebruikers?  
Ook andere elementen beïnvloeden de condities waardoor de hulpvrager zijn problemen rond 
seksueel misbruik (niet) ter sprake zal durven brengen. Zo zal de onlinehulpwebsite aandacht moeten 
besteden aan info over de beantwoorders en aan de vraag of de oproeper zich al dan niet moet 
registreren voor het gesprek (en welke info dan opgevraagd wordt).  
Organisaties die chathulp aanbieden zullen zich ook moeten afvragen welke info de potentiële 
oproepers over de chat te zien krijgen: info over het doel en de thema’s waarover (niet) kan gechat 
worden, info over wat anonimiteit juist betekent en hoe met de IP-adressen van de gebruiker wordt 
omgegaan en info over hoe de chat werkt. 
 
Essentieel is dat de chatapplicatie open is tijdens de voorziene openingsuren (dat was bij de 
screening niet altijd het geval). Als de chat bezet is, zijn info over wachttijden, suggesties om de 
wachttijd te overbruggen of verwijzingen naar ander hulpaanbod aan te bevelen. 
 

6.3.5 Ethische en juridische vragen rond chathulp ivm seksueel misbruik 
 

Organisaties maken belangrijke evenwichtsoefeningen als het gaat om ethische en juridische 
kwesties in verband met chathulp rond seksueel misbruik. Het gaat om het vinden van de balans 
tussen keuzes van de oproeper, de beantwoorder en de organisatie en tussen ethische en wettelijke 
richtlijnen in vaak complexe situaties. 
 
Twee grote thema’s komen op de voorgrond als welzijnsorganisaties hun ethische en juridische 
vragen verwoorden ivm chathulp rond sekseel misbruik: 

 Hoe gaan we om met de spanning tussen de meerwaarde van anonimiteit en beroepsgeheim 
enerzijds én de plicht om die anonimiteit te doorbreken en seksueel misbruik te melden als 
er gevaar is voor de jongere anderzijds? 

 Wat gebeurt er met uitgetypte informatie van een chathulpgesprek? Hoe wordt hiermee 
intern omgegaan? En wordt die ter beschikking gesteld van de oproeper? 

 
Enerzijds zijn de organisaties met chathulpervaring rond seksueel misbruik het er in de survey over 
eens dat zoveel mogelijk dezelfde ethische en juridische keuzes moeten gemaakt worden als bij face-
to-face en telefonische hulp. Anderzijds zien we grote keuzeverschillen tussen organisaties uit 
verschillende Europese landen en tussen verschillende organisaties binnen eenzelfde land. 
 
Zo stellen sommige organisaties dat de anonimiteit van de oproeper nooit doorbroken wordt en dat 
de organisatie zelfs ontheven is van de meldingsplicht omdat ze hun meerwaarde van een 
laagdrempelig welzijnswerkaanbod willen maximaliseren. Andere organisaties maken duidelijk aan 
de oproepers dat gerechtelijke instanties ingeschakeld worden als er acuut gevaar dreigt voor de 
fysieke of psychische integriteit van de oproeper. Sommige organisaties oordelen dat lang durend 
seksueel misbruik een acuut gevaar is. Andere organisaties geven aan dat dit voor hen niet het geval 
is. Ook over de wijze waarop de oproeper mee geëngageerd wordt om het misbruik te melden, 
bestaan nogal wat verschillen: van enkel melding doen via de oproeper tot melding doen met 
medeweten (daarom nog geen akkoord) van de oproeper. 
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Ook wat het gebruik van de chathulpgesprekstranscripten betreft, is er grote verscheidenheid. In 
sommige Europese chathulpaanbiedingen verdwijnen de gespreksgegevens als het gesprek wordt 
afgesloten. Er worden geen gesprekstranscripten bewaard en ook de oproeper kan het gesprek niet 
opslagen of downloaden. Andere organisaties vinden het een meerwaarde dat de oproeper de 
gespreksgegevens kan inkijken of downloaden zodat hij op een later moment het gesprek kan 
herlezen. Voor onderzoeks- of supervisiedoeleinden worden gesprekken vaak wel bewaard. 
Bovendien worden soms gespreksdossiers aangelegd zodat in een hulpverleningstraject gegevens uit 
vorige chathulpgesprekken kunnen geraadpleegd worden. Wanneer gesprekken bewaard blijven 
moeten er wel duidelijke regels opgemaakt en gehanteerd worden over waar, door wie, op welke 
wijze en hoe lang de gegevens bewaard worden en door wie ze kunnen geraadpleegd worden. 
 

6.4  Toekomstperspectieven 
 
Chathulp heeft sterke troeven, ook rond hulpverleningsthema’s zoals seksueel misbruik. 
Voor de verdere ontwikkeling van het onlinehulpverlenings- en chathulpaanbod staan het 
welzijnswerk en het overheidsbeleid voor een aantal belangrijke uitdagingen. Deze hebben vooral te 
maken met beleidskeuzes, met het ontwikkelen van blended hulpverlening en met het versterken 
van de competenties van welzijnswerkers. 

6.4.1 Het beleid moet keuzes maken omtrent onlinehulpontwikkelingen 
 
Vaak zijn financierings- en subsidiëringsregelingen voor welzijnsorganisaties gebaseerd op het face-
to-facehulpverleningsaanbod. Organisaties worden gefinancierd per contactuur of per cliëntdossier. 
De spreiding van het welzijnswerkaanbod wordt lokaal, regionaal of categoriaal georganiseerd. Het 
ontwikkelen van onlinehulp zal vaak via projectsponsoring gebeuren, maar voor een structurele 
erkenning en regeling wordt vaak gekeken naar de overheid. En daar wringt (nog) een schoentje. Dit 
leidt tot onder andere volgende vragen aan de overheid: 

 Hoe kan anonieme onlinehulpverlening gecombineerd worden met de vraag tot 
cliëntenregistratie op naam?  

 Hoe kunnen plaatsloze onlinecontactmogelijkheden gecombineerd worden met het 
regionaal of categoriaal erkende en gefinancierde welzijnswerk?  

 Hoe wordt een sluitende betalingsregeling georganiseerd voor onlinebehandelingen die niet 
gratis zijn?  

 Welke (overheids)inspanningen worden gerealiseerd om nieuwe netwerken en 
ketenorganisaties uit te bouwen in de onlinehulpverlening?  

 Welke juridische verduidelijkingen, specificaties of aanpassingen moeten gebeuren aan 
wetgeving rond beroepsgeheim, privacywetgeving of meldingsplicht in het licht van 
ontwikkelingen in onlinehulpverlening ? 

 

6.4.2 Blended hulpverlening is de toekomst 
 
Zoals bij vele nieuwe ontwikkelingen duikt ook bij het ontwikkelen van online- en chathulpverlening 
de vraag op of deze nieuwe hulpverleningstool een bedreiging vormt voor of een vervanging is van 
face-to-facehulpverlening. Dit en andere onderzoeken tonen aan dat chathulp een aanvullende 
meerwaarde kan betekenen voor het welzijnswerk. De vraag is welke plaats we voor chathulp 
voorzien in het welzijnswerk en in de mix van hulpvormen die elke organisatie aanbiedt. Chathulp 
kan een meerwaarde zijn bij de intake van hulpvragen, als essentieel deel van het 
hulpverleningsaanbod en in de nazorg. Elke organisatie zal chathulp duidelijk moeten positioneren 
als element van ‘blended hulpverlening’ die ze als organisatie aanbiedt. Deze positie uitzuiveren, 
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werkbaar maken en scherp communiceren naar de doelgroep zijn drie uitdagingen waar elke 
welzijnsorganisatie voor staat. 
 

6.4.3 Het versterken van onlinehulpcompetenties van welzijnswerkers 
 
Vermits chathulpverlening een nieuwe en zich ontwikkelende hulpverleningsmethodiek is, zal het 
versterken van onlinehulpcompetenties van welzijnswerkers een belangrijke uitdaging blijven. 
Ervaren hulpverleners zullen de onlinehulpcommunicatie verder onder de knie moeten krijgen en 
nieuwelingen zullen bijkomende competenties moeten verwerven gezien chathulp iets anders is dan 
vrienschappelijke chat.  
 
Concreet betekent dit dat chathulpverleners blijvend opgeleid zullen moeten worden om de 
competenties van schermlezen, schermschrijven en schermpathie te verwerven. Het gaat hier 
immers om hulpverleningsmethodiek in volle ontwikkeling. 
 

6.5 Europese chathulporganisaties vinden mekaar 
 
Dit Europese Ch@dviceproject bracht de eenheid in verscheidenheid van chathulpverlening voor 
kinderen en jongeren rond seksueel misbruik in kaart. De screening, uitwisseling en analyse van 
zoveel Europese knowhow leidde tot vier resultaten. 
Vooreerst is er dit voorliggend onderzoeksrapport. In deze Ch@dvice Inventaris werden de 
resultaten van de uitgebreide screening van 161 organisaties en de dieptesctreening van 32 
chathulpaanbiedingen gebundeld. 
Ten tweede is er de Ch@dvice Gids waarin beschrijvingen, vragen, aanbevelingen en voorbeelden 
opgenomen zijn in verband met chathulpverlening met een focus op seksueel misbruik. Een houvast 
voor wie onlinehulpverlening (verder) wil ontwikkelen. 
Ten derde bevat de Ch@dvice Reflector meer dan 200 vragen voor de organisaties die chathulp 
(willen) ontwikkelen. Ze houdt hen een spiegel voor in verband met het implementeren van chathulp 
in hun organisatie. 
Ten vierde is er het Ch@dvice Handboek ‘Seks en geweld in digitale media – preventie, hulp en 
advies’. Het richt zich naar leerkrachten en jeugdwerkers en wil veilig internetgebruik en de 
hulpverlening rond seksueel misbruik bespreekbaar maken bij kinderen en jongeren via 
overzichtelijke schema’s en oefeningen. 
Tenslotte biedt de LinkedIngroep Digital Youth Care een plaats voor onlinehulpverleners om 
ervaringen en deskundigheid uit te wisselen in functie van het verbeteren van het onlinehulpaanbod 
voor deze doelgroep. 
 
Al deze documenten zijn te downloaden op www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be  
 
 
 

  

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/
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8. BIJLAGEN 

8.1 Bijlage 1 - Inventaris 161 websites in dit onderzoek gescreend 
Countries Website 

Austria rataufdraht.orf.at   

Austria www.arcus-sozial.at/de/mikado-beratung.html 

Austria www.die-moewe.at/ 

Austria www.happykids.at/ 

Austria www.jugendservice.at/jugendservice/onlineberatung.html 

Austria www.kinderfreunde.at 

Austria www.kinderschutz-wien.at  

Austria www.stopline.at 

Austria www.tamar.at 

Austria www.wien.gv.at/menschen/frauen/servicestellen/chat/ 

Belgium http://www.childcry.com/indexnl.html 

Belgium http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home 

Belgium http://www.jac.be/ 

Belgium www.childfocus.be 

Belgium www.kjt.org 

Belgium www.slachtofferchat.be 

Belgium www.stopchildporno.be 

Bulgaria http://helpline.bg/ 

Bulgaria http://nmd.bg 

Bulgaria http://sacp.government.bg/ 

Bulgaria http://www.sapibg.org/index.php?lang=en&page=12  

Bulgaria www.cybercrime.bg 

Bulgaria http://www.116111.bg/ 

Bulgaria www.safenet.bg/ 

Bulgaria www.web112.net 

Cyprus www.cyberethics.info 

Czech Republic www.dkc.cz 

Czech Republic www.elinka.iporadna.cz/ 

Czech Republic www.ewamaproblem.cz    

Czech Republic www.horka-linka.saferinternet.cz 

Czech Republic www.internethotline.cz  

Czech Republic www.linkaduvery.kh.cz/ 

Czech Republic www.mnof.cz/linka_duvery/ 

Czech Republic www.modralinka.cz 

Czech Republic www.ruzovalinka.cz/helpline.htm 

Czech Republic www.soscentrum.cz  

Czech Republic www.internethelpline.cz 

Czech Republic www.linkabezpeci.cz   

 

http://www.dyzurnet.pl/en
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
http://www.soscrianca.pt/
http://www.telefonulcopilului.ro/acasa
http://www.safernet.ro/index.php?act=raportare
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.kjt.org/
http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home
http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home
http://www.childfocus.be/
http://www.childcry.com/indexnl.html
http://www.116111.bg/
http://www.slachtofferchat.be/
http://www.web112.net/
http://www.cyberethics.info/cyethics2/page.php?pageID=15
http://helpline.bg/
http://www.servicestyrelsen.dk/
http://www.redbarnet.dk/
http://www.safenet.bg/
http://www.cyberhus.dk/
http://www.cyberethics.info/
http://www.runawayhelpline.org.uk/
http://www.childline.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/
http://www.iwf.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/
http://www.getconnected.org.uk/
http://www.myh.org.uk/
http://www.childline.org.uk/
http://www.tjejzonen.se/
http://www.killfragor.se/
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Countries Website 

Denmark www.bornsvilkar.dk   

Denmark www.Cyberhus.dk 

Denmark www.redbarnet.dk 

Denmark www.servicestyrelsen.dk 

Denmark www.albahus.dk 

Denmark www.januscentret.dk 

Denmark www.sexlinien.dk 

Estonia www.abikeskused.ee/  

Estonia www.lapsemure.ee 

Estonia www.lasteabi.ee 

Estonia www.lastekaitseliit.ee/ www.vihjeliin.ee 

Estonia www.naisteliin.ee 

Finland http://www.nuoret.info/ 

Finland www.mll.fi   

Finland www.pelastakaalapset-fi 

France http://www.jeunesviolencesecoute.fr/  

France www.allo119.gouv.fr   

France www.netecoute.fr 

France www.pointdecontact.net 

Germany  www.beauftragte-missbrauch.de 

Germany  www.hilfe-missbrauch.de 

Germany http://www.bke.de/?SID=06D-676-5DC-ABC 

Germany https://www.nummergegenkummer.de 

Germany subsite https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 

Germany www.dbk.de  

Germany www.dgfpi.de 

Germany www.fsm.de  

Germany www.internetbeschwerdestelle.de 

Germany www.jugendschutz.net 

Germany www.kinderschutz-zentren.org 

Germany www.nina-info.de 

Germany www.nummergegenkummer.de 

Germany www.profamilia.de 

Germany www.sprechen-hilft.de 

Germany www.weisser-ring.de 

Germany www.wildwasser.de 

Greece www.hamogelo.gr   

Greece www.safeline.gr 

Greece www.tilefonikigrammi.gr 

  

http://www.redbarnet.dk/
http://www.internetbeschwerdestelle.de/
http://www.albahus.dk/
http://www.weisser-ring.de/
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.tilefonikigrammi.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.netecoute.fr/
http://www.eszteralapitvany.hu/
http://www.kek-vonal.hu/
http://www.hotline.ie/
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
http://www.azzurro.it/
http://www.telefonoarcobaleno.org/
http://www.fsm.de/
http://www.nina-info.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.jugendschutz.net/hotline/index.html
http://www.nina-info.de/
http://www.sprechen-hilft.de/
http://www.lapsemure.ee/
http://www.abikeskused.ee/
http://www.nina-info.de/
https://pelastakaalapset-fi.directo.fi/en/how-we-work/safer-internet-work/hotline/report-illegal-content/
http://www.mll.fi/
http://www.netecoute.fr/
http://www.pointdecontact.net/
http://www.telefonoazzurro.it/
http://www.drossinternets.lv/
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Countries Website 

Hungaria www.kek-vonal.hu   

Hungaria www.nane.hu/ 

Ireland www.childline.ie 

Ireland www.hotline.ie 

Italie www.azzurro.it   

Italie www.stop-it.org 

Italie www.telefonoarcobaleno.org/ 

Latvia www.bernutalrunis.lv   

Latvia www.bti.gov.lv/eng   

Latvia www.drossinternets.lv 

Lithuania en.pvc.lt/ 

Lithuania http://www.vaikulinija.lt/ 

Lithuania www.pastoge.lt/lt/ 

Lithuania www.raida.lt/ 

Lithuania www.saugus-vaikas.lt/index.php/en/ 

Lithuania www.draugiskasinternetas.lt 

Luxembourg www.caritas.lu 

Luxembourg www.12345kjt.lu   

Luxembourg www.lisa-stopline.lu 

Malta www.besmartonline.org.mt  

Malta www.kellimni.com   

Netherlands canyoufixit.sense.info 

Netherlands onderzoekjegrens.nl 

Netherlands stichtingstade.nl/Pretty-Woman-97.html 

Netherlands www.bewareofloverboys.nl/index.php 

Netherlands www.fierfryslan.nl 

Netherlands www.geentaboes.marokko.nl  

Netherlands www.goetfoud.nl  

Netherlands www.hallokezban.nl 

Netherlands www.helpwanted.nl 

Netherlands www.hulpmix.nl 

Netherlands www.ikzitindeshit.nl 

Netherlands www.interapy.nl/behandelingen/seksueel-geweld/index.html 

Netherlands www.internethulpverlening.nl/jongeren 

Netherlands www.kindertelefoon.nl 

Netherlands www.klikvoorhulp.nl 

Netherlands www.lover-boys.nl/ 

Netherlands www.maaksekslekkerduidelijk.nl 

Netherlands www.meldpunt-kinderporno.nl 

  

http://www.pastoge.lt/lt/
http://www.missing.lt/en/index.php
http://www.saugus-vaikas.lt/index.php/en/
http://www.draugiskasinternetas.lt/en
http://www.draugiskasinternetas.lt/en/main/reports
http://www.12345kjt.lu/
http://www.kellimni.com/
http://www.fierfryslan.nl/
http://www.hallokezban.nl/
http://www.maaksekslekkerduidelijk.nl/
http://www.geentaboes.marokko.nl/
http://www.hallokezban.nl/
http://www.goetfoud.nl/
http://www.chatmetfier.nl/
http://www.klikvoorhulp.nl/
http://www.mindyourownlife.nl/
http://www.sense.info/
http://www.umcutrecht.nl/subsite/Psychotraumacentrum/Wat_biedt_het_centrum/Therapie-na-eenmalig-seksueel-geweld
http://www.geentaboes.marokko.nl/
http://www.ikzitindeshit.nl/
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
http://www.mindyourownlife.nl/
http://www.pratenonline.nl/
http://www.die-moewe.at/
http://www.stopline.at/index.php?id=10&L=1
http://www.tamar.at/


 
C h @ d v i c e  I n v e n t a r i s  –  r a p p o r t  –  j a n u a r i  2 0 1 3                   
 

 86 

Countries Website 

Netherlands www.mindyourownlife.nl 

Netherlands www.pratenonline.nl 

Netherlands www.question-zone.nl 

Netherlands www.seksueelgeweld.nl 

Netherlands www.shit.nl 

Netherlands www.tegenhaarwil.nl 

Netherlands www.umcutrecht.nl/subsite/Psychotraumacentrum/Wat_biedt_het_centrum/The
rapie-na-eenmalig-seksueel-geweld 

Poland www.116111.pl   

Poland www.dyzurnet.pl 

Poland www.helpline.org.pl 

Portugal linhaalerta.internetsegura.pt/ 

Portugal www.soscrianca.pt   

Romania www.helpline.sigur.info 

Romania www.safernet.ro 

Romania www.telefonulcopilului.ro/acasa   

Romania  www.copiidisparuti.ro 

Romania  www.sigur.info 

Romania www.safernet.ro 

Romania www.salvaticopiii.ro 

Slovakia www.stopline.sk 

Slovakia www.unicef.sk/ldi 

Slovakia www.pomoc.sk 

Slovenia www.nasvetzanet.si 

Slovenia www.safe.si  

Slovenia www.spletno-oko.si  

Slovenia www.zpms.si 

Spain www.anar.org 

Spain www.protegeles.com 

Sweden jourhavandekompis.se 

Sweden tjejjouren.se 

Sweden umo.se 

Sweden ungaboj.se 

Sweden www.bris.se 

Sweden www.bup.nu 

Sweden www.Killfragor.se 

Sweden www.tjejzonen.se/ 

  

http://rataufdraht.orf.at/
http://www.happykids.at/
http://www.rataufdraht.at/
http://www.116111.pl/
http://www.116111.pl/
http://www.stopline.sk/
http://www.unicef.sk/ldi
http://www.safernet.ro/
http://www.spletno-oko.si/
http://www.zpms.si/
http://www.pomoc.sk/
http://www.protegeles.com/
http://www.dkc.cz/
http://www.linkaduvery.kh.cz/
http://www.soscentrum.cz/
http://www.horka-linka.saferinternet.cz/
http://www.pomoc.sk/
http://www.internethelpline.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.sapibg.org/index.php?lang=en&page=12
http://nmd.bg/
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Countries Website 

United Kingdom http://www.ecpat.org.uk/ 

United Kingdom http://www.stopitnow.org.uk/  

United Kingdom www.ceop.police.uk 

United Kingdom www.childLine.org.uk 

United Kingdom www.getconnected.org.uk   

United Kingdom www.iwf.org.uk/ 

United Kingdom www.myh.org.uk   

United Kingdom www.nspcc.org.uk  

United Kingdom www.runawayhelpline.org.uk 

  

http://www.stopitnow.org.uk/
http://www.childfocus.be/
http://www.slachtofferchat.be/
http://www.tjejzonen.se/
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8.2 Bijlage 2 - Parameters bij de screening van websites in fase 1 
 

Soort organisatie 

 Dit kan zijn: KJT – meldpunt – samenwerkingsverband … 

 We baseren ons op wat ‘de bron’ aangeeft. 

Doelgroep 

Meerdere opties zijn mogelijk: 

 Kinderen 

 Jongeren 

 Ouders 

 Professionals 

 Volwassenen (onbepaald) 

 Doelgroep niet duidelijk bepaald 

We baseren ons op wat de site zelf aangeeft. Indien niet duidelijk maar wel een leeftijd is 

aangegeven beschouwen we kinderen (tot 12 j.) en jongeren (vanaf 13 j. ) 

 

Website opgesplitst in …   

(Beide opties zijn mogelijk of geen van beide) 

 In doelgroepen/leeftijden 

We bekijken verder de homepage én de homepages per leeftijdsgroep! 

 in sub- of andere sites 

Indien het gaat om verwijzing van een site naar een  andere organisatie (website is eigenlijk niet 

opgesplitst) , dan duiden we de optie doorverwijzen aan. Bijv. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/en  

Insteek op homepage: seksueel misbruik … 
Keuze uit drie mogelijkheden (1 invullen): seksueel misbruik … 

 is  hoofdthema 

 wordt vernoemd als een van de mogelijke thema's 

 wordt niet specifiek vernoemd 
 
INFO OP HOMEPAGE 
Hier wordt geïnventariseerd welke info zichtbaar is op de homepage. Wanneer op (anderstalige) sites 
de betekenis van bepaalde rubrieken niet duidelijk was, werd daarop verder doorgeklikt.  
Bericht over anonimiteit of privacy /link naar meer uitleg rond privacy/vertrouwelijkheid: 
Dit kan apart staan op de homepage of in tekst op homepage voorkomen. Zodra er een verwijzing 
naar of een vermelding is van anonimiteit/privacy/vertrouwelijkheid, wordt deze categorie 
aangevinkt. 
Registreren/inloggen 
 
 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/en
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ONLINEHULPVORMEN EN HULPMIDDELEN 

Chat is er op de homepage een verwijzing naar chatmogelijkheid (één op één)? 
 
Email of mogelijkheid om een vraag via een formulier op de website te stellen. 
Een vraag stellen via een formulier op de website (al dan niet anoniem) of de verwijzing naar de 
mogelijkheid om te mailen, komen in aanmerking. 
Vragen via formulier die wijzen op een foruminbreng zijn hierin niet opgenomen. 
Als er een mailadres op de homepage staat, maar men spoort de doelgroep niet aan om te mailen 
(terwijl dat wel gebeurt voor chatten of telefoneren bvb) is het een 0. ‘Talk to us via email’ is 1. 
 
Forum 
We hebben het over een forum als deelnemers niet op hetzelfde moment hun reactie intypen. Vb. 
www.childline.org.uk. 
Engelse namen: conversation board/message board/bulletin board 
 
Groepschat 
We hebben het over een groepschat als deelnemers op hetzelfde moment typen en reageren op 
elkaar.  
Als je wil doorklikken maar niet verder kan zien wat het is omdat je eerst moet inloggen/registreren: 
noteren we een  ?  
 
Telefoon: 
De vermelding van een telefoonnummer is niet voldoende, maar een aansporing/aanbod om te 
bellen is nodig. Bijv. You can call us. 
 
FTF (face to face) 
Indien expliciete vermelding dat je kan ‘langskomen’.  
 
Game(s) optie wordt aangekruist, ook als die bijv. onder ‘fun’ staat. 
 
Links  
Aanwezigheid van een rubriek links die verwijst naar andere websites. 
 
Doorverwijs 
Kun je op de homepage rechtstreeks websites van  andere organisaties aanklikken? Bijv. 
Childhelpline bij http://www.draugiskasinternetas.lt/en. 
 
Getuigenis / ‘Testimonials’: verhalen van mensen (doelgroep) rond een van de thema’s op de 
website. 
 
Woordwolk Een tag cloud, word cloud of woordwolk is een visuele weergave van inhoudstags die op 
een website, meestal een weblog, worden gebruikt. Tags die vaker gebruikt worden, worden 
bijvoorbeeld groter afgebeeld of op een andere wijze benadrukt.  
 
Tips-adviezen 
 
FAQ's  
 
Nieuws (ofwel rubriek, ofwel nieuws –of actuele aankondigingen op homepage) 
 

http://www.childline.org.uk/
http://www.draugiskasinternetas.lt/en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
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Zelftest-zelfhulp  
 
Sociaal Netwerk 
Verwijzing naar Facebook, Twitter,….  Icoontje of in tekst is beiden goed voor 1 
 
Meldknop-formulier 
Vooral op ‘meldpunten’, het kan gaan om een meldknop of de verwijzing ‘rapporteer hier misbruik’ 
 
SMS, skype … 
Verwijzing naar SMS, skype of andere vormen  
Indien Skype maar nog niet actief: 0 
Skype kan met of zonder beeld, het gaat om het bellen via internet. 
 
Knop om pagina te sluiten 
Bijv. shut down (de website sluit zich en het is voor je omgeving niet meer zichtbaar in menubalk 
onderaan dat je op die website zat)  
 
Naast deze rubrieken die telkens werden ingevuld met 0, 1 of ? waren er nog een aantal extra velden 
waarin de onderzoeker informatie kwijt kon.  
 
 
INFO ONDERZOEKER  
 
Opmerkingen: Hier beschrijft de onderzoeker beknopt andere zaken die zijn opgevallen bij de site, 
dit kan zowel positief als negatief zijn.  
 
Verder te screenen: Hier vinkt de onderzoeker aan of hij de website veelbelovend vindt voor verdere 
screening! Voorbeelden (van good practices) worden genoteerd!   
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8.3 Bijlage 3 - Overzicht van de 38 websites  voor dieptescreening 
 

 Landen Website 

1 België http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home 

2 België http://www.jac.be/ 

3 België www.kjt.org 

4 België www.slachtofferchat.be 

5 Bulgaria http://helpline.bg/ 

6 Denemarken www.Cyberhus.dk 

7 Denemarken www.redbarnet.dk 

8 Denmark www.albahus.dk 

9 Duitsland www.nina-info.de 

10 Duitsland subsite https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 

11 Estland www.lasteabi.ee 

12 Finland http://www.nuoret.info/ 

13 Finland www.mll.fi 

14 Frankrijk www.netecoute.fr 

15 Hongarije www.kek-vonal.hu 

16 Nederland canyoufixit.sense.info 

17 Nederland www.helpwanted.nl 

18 Nederland www.klikvoorhulp.nl 

19 Nederland www.shit.nl 

20 Nederland www.fierfryslan.nl 

21 Nederland www.hulpmix.nl 

22 Nederland www.kindertelefoon.nl 

23 Nederland www.pratenonline.nl 

24 Oostenrijk www.kinderschutz-wien.at  

25 Polen www.helpline.org.pl 

26 Roemenië www.helpline.sigur.info 

27 Romenië  www.sigur.info 

29 Slovakije www.pomoc.sk 

29 Tjechië www.elinka.iporadna.cz/ 

30 Tjechische Republiek www.linkabezpeci.cz 

31 Verenigd Koninkrijk www.childLine.org.uk 

32 Verenigd Koninkrijk www.getconnected.org.uk   

33 Verenigd Koninkrijk www.myh.org.uk   

34 Zweden www.bris.se 

35 Zweden www.tjejzonen.se/ 

36 Zweden jourhavandekompis.se 

37 Zweden tjejjouren.se 

38 Zweden www.Killfragor.se 

http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home
http://www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home
http://www.childcry.com/indexnl.html
http://www.116111.bg/
http://www.web112.net/
http://www.albahus.dk/
http://www.jugendschutz.net/hotline/index.html
http://www.safeline.gr/
http://www.eszteralapitvany.hu/
http://www.netecoute.fr/
http://www.geentaboes.marokko.nl/
http://www.klikvoorhulp.nl/
http://www.happykids.at/
http://www.helpline.sigur.info/
http://www.unicef.sk/ldi
http://www.dkc.cz/
http://www.internethotline.cz/
http://www.runawayhelpline.org.uk/
http://www.childline.org.uk/
http://www.childfocus.be/
http://www.tjejzonen.se/
http://nmd.bg/
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8.4 Bijlage 4 – Parameters bij de screening van websites in fase 2 
 

Item/vraag Antwoordcategorie 
numeriek 

Tekstveld 

Inzake doelgroep kinderen en jongeren   
Site is opgesplitst in leeftijdsgroep/doelgroep 0=nee 

1=ja 
 

Er zijn deelsites/subpagina’s voor:  Bijv. kinderen, 
jongeren, 
volwassenen 

Inzake aantrekkelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid van site voor 
doelgroep 

  

De pagina’s lijken afgestemd op 
kinderen/jongeren 

0=nee 
1=ja 

 

Elementen die daartoe bijdragen zijn volgens 
mij: 

 Open tekstveld 

De lettergrootte is … 1=voldoende groot 
2= te klein 
3=te groot 

 

De verhouding beeld / tekst op pagina’s is 
overwegend … 

1= goed verhouding 
2= overwegend tekst 
3= overwegend beelden 

 

Op sommige pagina’s moet er – ook 
horizontaal -gescrold worden 

0=nee 
1=ja 

 

Zijn er interactieve tools? 0=nee 

1=ja 
 

De links/ stappen bij chat werken 0=sommige links werken 
niet 
1=ja 

 

De stappen (om te chatten) zijn 

overzichtelijk ? 

0=nee 

1=ja 

2=ja + mooi voorbeeld van 
tekst voor guide 

Tekst of verwijzing 

naar mooi voorbeeld 

Er wordt een werkwijze/stappen bij chatten 
beschreven (ook al is chat dicht) 

0=nee 
1=ja 
2= ja + mooi voorbeeld van 
tekst voor chadviceguide 

Tekst of verwijzing 
naar mooi voorbeeld 

Inzake het thema seksueel misbruik   

De site heeft seksueel misbruik als thema 0=nee 
1=SM wordt vermeld als een 
van de thema’s 
2=SM is het hoofdthema 

 

De site bevat extra materiaal / info / tips / 
faqs over seksueel misbruik 

0=nee 
1=ja 

 

Seksueel misbruik wordt expliciet/impliciet 
benoemd 

0=nee 
1=ja 

 

Er is een meldmogelijkheid (knop of link) SM 
op de homepage 

0=nee 
1=ja 

 

Er is een ‘sluitknop’ (hide page) 0=nee 
1=ja 
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Item/vraag Antwoordcategorie 
numeriek 

Tekstveld 

Info over de beantwoorders   
Er is info over soort beantwoorders  0= geen 

1=beroepskracht 
2=vrijwilliger 
3=getrainde vrijwilliger 

4=peer 
5=geen info over ‘statuut’. 

Open tekstveld 

Er is info over leeftijd en/of geslacht 0=geen info 
1=over leeftijd 
2=over geslacht 

3=over leeftijd en geslacht 

Open tekstveld 

Extra (profiel)info omvat  Open tekstveld 

Er staan profielfoto’s van de beantwoorders 
op de site 

0=nee 
1=ja 

 

Info over de organisatie   
Er is een rubriek met info over organisatie 
zichtbaar op HP  

0=nee 
1=ja 

 

De info omvat info over   Tekstveld: bijv. Soort 
organisatie, Doel, 
Visie, Missie, 
samenwerking 

Andere opvallende info ‘about us’  Open tekstveld 

Over de positie van de chat   
Op de homepage is er expliciet melding van 
volgende interactieve 
hulpvormen/contactmogelijkheid 

 Opsomming in 
tekstveld (FTF, 
telefoon, forum, 
groepschat …) 

Op de homepage staat chat evenwaardig 
naast andere hulp- en contactmogelijkheden  

1=gelijkwaardig 
2= kleiner of niet opvallend 
3= groter of meer 

prominent aanwezig 

 

Over de chat als online(hulp)vorm   
Er wordt vermeld of chat gratis is 0=nee 

1=ja 
2= nee want betalend 

 

Openingsuren van de chat  Uren en dagen 
opnemen in 
tekstveld 

Totaal aantal uur open per week Aantal uren in vullen 
Wordt het maximaal aantal gesprekken 

vermeld? 
0=nee ofwel  
1, 2 of 3 … gesprekken 

 

De maximumduur of streefduur van een 

gesprek … 
In minuten of x indien niet 
vermeld 

 

Er is info over mogelijke chatonderwerpen 0=nee 
1=ja 
2=ja + voorbeeld voor guide 

 

Mogelijke chatonderwerpen zijn …  open tekstveld 
Er is info over het doel van de chat  open tekstveld 
34. In FAQ’s is info over chat te vinden 0=nee 

1=ja 
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Item/vraag Antwoordcategorie 
numeriek 

Tekstveld 

Over chatprocedure/verloop   
Er is een keuzemogelijkheid met wie de 
oproeper wil chatten 

0=nee 
1=ja 

 

Het is duidelijk op welke knop/link  de 
oproeper moet klikken om de chat te starten 

0=nee 
1=ja 

 

Er is info over wachttijden 0=nee 
1=ja 

 

Er zijn suggesties om de wachtijd te 
overbruggen 

0=nee 
1=ja 
2=ja + mooi voorbeeld van 
tekst voor chadviceguide 

 

Andere verhelderende info (open tekstveld)  
Het eerste scherm dat je ziet als je op 

chatoptie klikt is 
 Screenshots 

Het eerste scherm dat je ziet als je op 
chatoptie klikt bevat:  

 Info over …. (open 
tekstveld) 

Het is duidelijk voor wie de chat bedoeld is  0: nee, niet specifiek bepaald 
1= ja info over leeftijd, 
doelgroep jongeren of 
kinderen 

 

 Er is info over regels en afspraken 0=nee 
1=ja 

 

Er wordt info gegeven over hoe de sporen 
van gesprek te wissen 

0=nee 
1=ja 
2=ja + voorbeeld guide 

 

Er is info over anonimiteit/privacy 0=nee 
1=ja 
2=ja + voorbeeld guide 

 

Er is info over situaties waarin anonimiteit 
kan worden opgeheven 

0=nee 
1=ja 
2=ja + mooi voorbeeld van 
tekst voor chadviceguide 

 

Er is info over de registratie en bijhouden 

van gesprekken 
0=nee 
1=ja 
2=ja + voorbeeld guide 

 

Is registreren noodzakelijk? 0=nee 
1=ja  

 

Welke info wordt gevraagd bij het 
registreren? 

Tekstveld  

Welke boodschap krijg je als chat gesloten 
is? 
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Item/vraag Antwoordcategorie 
numeriek 

Tekstveld 

Als chat gesloten is worden er alternatieven 
gesuggereerd  

0=geen (terugkomen is 
geen) 
1= verwijzing naar andere 
chatsites 
2= verwijzing naar andere 

mogelijkheden op eigen site 

3=verwijzing naar andere 
hulp, bijv. politie, leerkracht 

4= openingsuren 
herhaald/vermeld? 

 

Als de chat gesloten is, welke  andere kanalen 
worden gesuggereerd,  

 Tekstveld 

Welke boodschap krijg je als chat open is?  Tekstveld 
Voorziet de site in een feedback of 

evaluatietool/vraag ivm chat? 
0=nee 
1= ja, met louter tekst 
2= ook andere (visuele)tools 

 

Wordt er vermeld wat er met FB-formulier 
gebeurd?  

0=nee 
1= ja 

 

Over de navigatie   
Zijn er duidelijke categorieën om informatie 
te vinden binnen de website? 

0=nee 
1= ja 

 

 Zijn de gebruikte “labels” duidelijk? 0=nee 
1= ja 

 

kan je info snel vinden zonder te veel te 
hoeven te klikken?  (= Niet te “diep”) 

0=nee 
1= ja 

 

Andere items ifv onderzoek   
Site niet gescreend omwille van …  tekstveld 
Online rapporten beschikbaar  tekstveld 
Andere opmerkingen  tekstveld 
Suggesties  tekstveld 
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8.5 Bijlage 5 - 0nline survey van 38 organisaties rond hun chathulpaanbod 
 

Mogen wij ook uw ervaring mee verwerken ? 

 
Deze vragenlijst is bedoeld om gegevens te verzamelen over uw ervaringen bij het gebruik van 
chathulp in communicatie met uw cliënten. Door deze vragelijst in te vullen kan u ons helpen om 
de werking van uw chathulpverlening beter te begrijpen en tegelijkertijd geeft u  ons de kans uw 
expertise en knowhow te delen met uw Europese collega's. 
Het is mogelijk om deze vragenlijst te beantwoorden tot 12 juni 2012. De resultaten zullen 
gebruikt worden om een unieke 'Ch@dvice gids' over chathulp rond seksueel misbruik te 

documenteren. De gids zal relevante methodiek, interessante goede praktijken en tips bevatten 
over het inzetten van chathulpverlening in eerstelijns welzijnswerk rond seksueel misbruik vanuit 
27 Europese landen. 
Vanzelfsprekend bezorgen we u als eerste het onderzoeksrapport en de 'Ch@dvice gids' op het 
einde van dit project in maart 2013. 
Bedankt alvast voor de tijd en de inspanning die u aan deze vraag wil besteden! 
 

Het onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool Gent en Child Focus België 
Philippe Bocklandt, Sara Botte, Martine De Zitter, Verónica Donoso, Ann Ryckaert en Tim Vanhove 

 

Achtergrondinformatie 
 

1. Naam van uw organisatie *  
 

2. E-mailadres van de contactpersoon *  

 

3. Website-adres waar uw chathulpapplicatie staat *  
 
Over uw chathulpapplicatie 
 
4. Hoeveel dagen en uren per week is uw chathulpverlening bereikbaar ? * 

 
 
5. Hoeveel chathulpgesprekken werden er in uw organisatie gevoerd in 2011 ? * Wanneer uw 
chathulpverlening pas in 2012 werd gestart: hoeveel chathulpgesprekken werden er in uw 

organisatie gevoerd tussen begin januari en eind mei 2012 ?  
 
6. Hoeveel chathulpgesprekken heb je - gemiddeld genomen - normaal met dezelfde cliënt ? *  

1 chathulpgesprek per cliënt  

2 tot 4 chathulpgesprekken met dezelfde cliënt  

5 gesprekken of meer met dezelfde cliënt  

dat verschilt van cliënt tot cliënt (er zit geen lijn in)  

weet ik niet  
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7. Hoeveel chathulpgesprekken in 2011 hadden als thema (online of offline) 'seksueel misbruik van 
kinderen en/of jongeren'? * Wanneer uw chathulpverlening pas in 2012 werd gestart: hoeveel 
chathulpgesprekken tussen begin januari en eind mei 2012 hadden als thema 'seksueel misbruik van 

kinderen en/of jongeren' ?  
 
8. Verwijs je cliënten rond het thema seksueel misbruik bij kinderen en/of jongeren door naar een 
ander (online of offline) hulpverleningsaanbod?  

  
nooit bijna nooit af en toe meestal altijd 

 

Naar online 
eerstelijnshulp        

Naar offline 
eerstelijnshulp        

Naar online 
psychosociale 
begeleiding 

       

Naar offline 
psychosociale 
begeleiding 

       

Naar online 
behandeling of therapie        

Naar offline 
behandeling of therapie        

Naar politie 
       

Naar 
schoolmaatschappelijk 
werk of centra voor 
leerlingenbegeleiding 

       

Naar andere 
       

 
Toelichting bij uw manier van werken bij doorverwijzing: 
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Over doelen en thema's van uw chathulpverlening 
 
9. Is 'seksueel misbruik bij kinderen en/of jongeren' een hoofdthema van uw chathulpverlening? *  

ja, het is het hoofdthema  

het is één van de thema's, maar niet het hoofdthema  

het is een thema dat zelden wordt besproken  

weet ik niet  
 
10. Wat zijn de hoofddoelen van uw chathulpgesprekken over seksueel misbruik bij kinderen en/of 
jongeren ? * Meerdere antwoorden zijn mogelijk  

informatie geven  

advies geven  

luisteren naar cliënten die hun verhaal willen vertellen  

ondersteuning geven  

de cliënt doorverwijzen naar andere organisaties  

psycho-sociale begeleiding bieden  

behandeling bieden  

weet ik niet  

Anders:  
 
Over de vorming van de chathulpverleners in uw organisatie 
 
11. Hoeveel chathulpverleners zijn beroepskracht in uw organisatie ? * 

 
 
12. Hoeveel chathulpverleners zijn vrijwilliger in uw organisatie ? * 
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13. Welke (basis- en voortgezette) vorming en training organiseert u voor uw chathulpverleners ? 
Wie verzorgt deze vorming en training ? Hoe dikwijls heeft deze vorming en training plaats ? * 

 
 
Over de communicatiekanalen van uw organisatie 
 
14. Welke communicatiekanalen zijn beschikbaar voor de cliënten in uw organisatie (face-to-face, 
telefoon, e-mail, sms, forum, ...) ? Hoe verhouden die zich ten aanzien van elkaar (onafhankelijk, het 
ene kanaal leidt toe naar het andere, een mix van online en offline hulp, ...) ? * 

 
 
15. Hoe en waar promoot je de chathulpverlening van uw organisatie ? * 

 
 
 

Uw ervaringen en adviezen in verband met chathulpverlening over seksueel misbruik 
 
We willen graag uw ervaring leren kennen die bruikbaar kan zijn voor andere organisaties die het 
opstarten van chathulpverlening overwegen. De vragen gaan over uw belangrijkste overwegingen bij de 
opstart van uw chathulpverlening (rond seksueel misbruik). 
 
16. Welk advies zou u geven aan eerstelijns welzijnsorganisaties die overwegen om een nieuw 
chathulpaanbod rond seksueel misbruik van kinderen en/of jongeren op te zetten ? * 
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17. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste succesfactoren voor chathulpverlening rond seksueel 
misbruikbij kinderen en/of jongeren ? * 

 
 
18. Wat zijn de drie grootste problemen die u en uw organisatie dienden te overwinnen bij het opzetten 
van chathulpverlening rond seksueel misbruik bij kinderen en/of jongeren ? * 

 
 
19. Kan u - tot slot - enkele belangrijke deontologische, ethische en/of juridische kwesties bij het gebruik 
van chathulp rond seksueel misbruik bij kinderen en/of jongeren formuleren ? * 

 
 

Bedankt ... 
 
We willen u als onderzoekers van harte bedanken voor de tijd die u aan deze bevraging besteedde. U mag 
er op rekenen dat we deze informatie met zorg en vertrouwelijk zullen behandelen in functie van het 
formuleren van praktijken en aanbevelingen voor (nog) betere chathulpverlening rond seksueel misbruik 
van kinderen en jongeren in Europa.  
DRUK OP 'SUBMIT' of 'INSTUREN' OM UW ANTWOORDEN DOOR TE STUREN.  
 
Het Ch@dvice-onderzoeksteam 
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Deliverables van het Ch@dviceproject 
 

 
Volgende publicaties werden ontwikkeld in dit Ch@dvide-project: 
 

Bocklandt, P., Botte, S., De Zitter, M., Donoso, V., Ryckaert, A. en Vanhove, T., (2012), 

Ch@dvice Inventory – verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond 
seksueel misbruik in Europa.  
Gent: Arteveldehogeschool 
 
Bocklandt, P. (2012), 

Ch@dvice Reflector – hulpmiddel voor het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening 
rond seksueel misbruik.  
Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Bocklandt, P.,  De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T., (2012), 

Ch@dvice Gidsvoor 1-op-1-chathulpverlening in eersgtelijnswelzijnswerk met focus op 
seksueel misbruik.  
Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Buchegger, B.,  Amann-Hechenberger, Gerö, S., Schwarz, S., (2012), 

Seks en geweld in digitale media: preventie, hulp en advise.  
Vienna: OIAT 
 
 

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

en zijn te downloaden op www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze publicaties kwamen tot stand dankzij de financiële ondersteuning  
van het Daphne III programma van de Europese Commissie.  
De inhoud van de publicaties is de verantwoordelijkheid van de auteurs  
en kan op generlei wijze beschouwd worden als de visie van de Europese Commissie. 
 
Het ‘Ch@dvice’ project kwam tot stand in samenwerking met: 
 

 
 
 

mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/

