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Inleiding 

Vandaag de dag hebben heel veel mensen het internet, en alle mogelijkheden die dit 

met zich meebrengt, bij wijze van spreken in hun broekzak zitten. Bijna 7 op 10 

Vlamingen heeft een smartphone en 34% van deze smartphonegebruikers geeft aan 

hun toestel minstens drie uur per dag te gebruiken. (iMinds, 2015) Met een simpele toets 

op het scherm kan je in contact treden met iemand. 

In het kader van mijn opleiding sociaal werk, met als afstudeerrichting maatschappelijk 

werk, kreeg ik de kans om drie maanden stage te lopen in het JAC. Een aantal van mijn 

taken binnen het JAC (Jeugd/Jongeren Advies Centrum) waren: het verzorgen van het 

onthaal, opvolgen van cliënten en het chatten met jongeren die via de site van het JAC 

een oproep deden. 

Zelf ben ik een grote fan van alles wat te maken heeft met computers, online gamen, 

sociale media en communicatie via het internet. Vanuit mijn persoonlijke interesse leek 

het mij dus logisch om te schrijven over iets waar ik zelf al voeling mee had; 

communiceren via het internet, maar blijkbaar toch nog niet zo veel over wist namelijk: 

chathulpverlening. 

De concrete beslissing om over dit onderwerp te schrijven kwam er na het meevolgen 

van een teamvergadering. In deze vergadering kwam het volgende agendapunt aan bod: 

“Hoe omgaan met veellijners op de chat”. Ikzelf had nog nooit gehoord over deze term 

en problematiek. Op aanraden van een van de medewerkers besloot ik, indertijd, om 

hierover mijn bachelorproef te schrijven. Veellijners op de chat is iets waar het JAC 

geregeld mee te maken krijgt en het leek hen dan ook interessant om hier eens dieper 

op in te gaan. 

Na een periode van wikken en wegen besloot ik echter om mijn bachelorproef wat 

“breder” te benaderen. Ik wou niet enkel meer focussen op wat de veellijners betekende 

binnen de chathulpverlening maar meer op hoe de chathulpverlening wordt 

georganiseerd binnen verschillende Vlaamse organisaties die dit aanbieden. Dit om, 

zowel voor mezelf als voor het werkveld, een beter zicht te krijgen op het aanbod, manier 

van werken en de sterktes en zwaktes van het medium.  
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Ik besliste toen dat mijn onderzoeksvraag, waar ik in het volgende hoofdstuk dieper op 

inga, zou gaan als volgt: Hoe wordt chathulpverlening georganiseerd binnen het 

Vlaamse hulpverleningslandschap? Verder tracht ik via enkele deelvragen nog wat meer 

duidelijkheid te scheppen over de invulling van het aanbod. 

Deelvragen: 

- Waarom werd er gekozen om chathulpverlening aan te bieden? 

- Wat zijn de sterktes en zwaktes van het medium? 

- Zijn veellijners een vaak voorkomend probleem? 

- Wat is de aanpak van een veellijner? 

Zelf vond ik het schrijven van deze bachelorproef een boeiend en leerrijk proces. Ik hoop 

u, de lezer, te kunnen boeien met de bevindingen van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: 
Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt de praktische kant van de bachelorproef belicht. Ik verduidelijk 

waarom ik dit onderwerp heb gekozen om te onderzoeken. In dit hoofdstuk geef ik meer 

uitleg over de aanleiding tot het onderzoek, de onderzoeksvraag/deelvragen, doel van 

en de manier waarop ik dit onderzoek heb aangepakt. 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek 

Zoals ik reeds kort in mijn inleiding heb aangehaald is de beslissing om over dit 

onderwerp te schrijven tweeledig. Ten eerste had ik voor mijzelf besloten om over een 

te schrijven over een onderwerp waarmee ik een zekere voeling had. Chatten is iets 

waar ik zelf mee ben opgegroeid en ik blijf me ook verwonderen over hoe gemakkelijk 

het internet ons leven heeft gemaakt.  

Vroeger moest je, bijvoorbeeld bij het schrijven van een bachelorproef, fysiek naar de 

bibliotheek gaan om boeken of scripties op te zoeken. Zonder te weten of er 

daadwerkelijk wel iets te vinden was. 

Vandaag de dag kan je vanop afstand de catalogus raadplegen, boeken reserveren en 

die dan op een gewenst tijdstip ophalen. De mogelijkheid om te chatten via het internet 

vind ik echter een van de beste ontwikkelingen in de communicatiemogelijkheden voor 

onze maatschappij. Indien gewenst kan je 24 uur op 7 bereikbaar zijn via WhatsApp, 

Messenger, Snapchat, …  

Natuurlijk zijn er ook negatieve gevolgen aan het internet verbonden. Denk daarbij aan 

cyberpesten, waarvan 1572 gevallen werden geregistreerd in 2013 (Demon, 2015), 

“catfishen”; je op het internet onder een vals profiel als iemand anders voordoen (Awel, 

2016) en internetverslaving op zich. Al is men er nog niet echt aan uit of het nu gaat om 

een verslaving of dwangmatig gedrag. (De Druglijn, 2016) 

Gelukkig blijft het sociaal werk niet stil zitten en begeven meer en meer organisaties zich 

op het world wide web. Op die manier wordt er een tegengewicht geboden aan de 

negatieve zaken die het internet soms met zich meebrengt. En dan komen we bij de 

tweede reden waarom ik over dit onderwerp heb geschreven. 

Zoals ik reeds schreef in mijn inleiding heb ik stage mogen lopen bij het JAC. Het JAC 

was een van de eerste organisaties, na Tele-Onthaal, die chathulpverlening aan hun 
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doelgroep aanbood. (Beelen & Van Den Meerschaute, Onlinehulpverlening - Nieuwe 

klanten, nieuwe uitdagingen, 2010) 

Bij mijn taken in het JAC hoorde dan uiteraard ook het beantwoorden van oproepers via 

de chat. Tijdens het meevolgen van een teamvergadering ging het plots over veellijners, 

een fenomeen waar ik tot dan toe nog niet van gehoord had. Mijn interesse was gewekt 

en het leek de medewerkers van het JAC wel interessant om hier misschien mijn 

bachelorproef over te schrijven. 

Na een tijdje besloot ik echter om het onderwerp van de scriptie breder te benaderen. 

Dit omdat het mij moeilijk leek om enkel en alleen maar over veellijners te schrijven en 

omdat ik eigenlijk nog niet zo’n goed zicht had op de werking van de chathulpverlening 

binnen ons Vlaams hulpverleningslandschap. Het leek me dus interessant, voor zowel 

mezelf als voor professionelen, om een overzicht te krijgen van welke organisaties 

chathulpverlening aanbieden, hoe ze dit organiseren, en wat de meerwaarde en 

valkuilen kunnen zijn van het medium.  

Om toch nog de link tussen de bachelorproef en de stageplaats te behouden, besloot ik 

om de vraag rond de veellijnerproblematiek van het JAC als een van mijn deelvragen op 

te nemen. Het leek me interessant om eens na te gaan bij andere organisaties of zij hier 

ook mee te maken kregen. Het kon, volgens mij, ook interessant zijn om eens te 

bevragen hoe dit probleem werd aangepakt. Zodoende kan ik eventueel een aantal 

aanbevelingen opstellen en het probleem wat in kaart proberen brengen. 

Concreet heb ik dus de beslissing gemaakt om over dit onderwerp te schrijven, dankzij 

de aanzet die het JAC mij heeft gegeven alsook vanuit persoonlijke interesse voor het 

medium. In het volgende deel ga ik verder in op de specifieke onderzoeksvraag en 

deelvragen. 
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1.2. Onderzoeksvraag & deelvragen 

Mij onderzoeksvraag gaat als volgt: 

“Hoe wordt chathulpverlening georganiseerd binnen het Vlaamse 

hulpverleningslandschap?” 

Met de bovenstaande vraag probeer ik een antwoord te vinden op wat het aanbod 

precies is, wat men tracht te bereiken via chathulpverlening en wat de praktische aanpak 

is voor het organiseren van deze manier van hulpverlening. 

Aan de hand van de volgende deelvragen ga ik wat dieper in op het kwalitatieve en 

praktijkgerichte gedeelte van dit onderzoek. Daarbij ook rekening houdend met de vraag 

van het JAC om de problematiek rond veellijners van dichterbij te bekijken. 

- Waarom werd er gekozen om chathulpverlening aan te bieden? 

- Wat zijn de sterktes en zwaktes van het medium? 

- Zijn veellijners een vaak voorkomend probleem? 

- Wat is de aanpak van een veellijner? 
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1.3. Doel van het onderzoek 

Zoals u reeds kon lezen was ik nog niet echt op de hoogte over het aanbod van 

chathulpverlening en hoe dit door de verschillende organisaties georganiseerd wordt. Ik 

hoop aan de hand van deze bachelorproef daarin verduidelijking te scheppen. Voor 

zowel mijzelf als anderen die met chathulpverlening in contact komen of aan de slag 

gaan in de toekomst. 

Een andere reden waarom ik dit onderzoek gevoerd heb komt door het feit dat er meer 

en meer gebruik wordt gemaakt van onlinehulpverlening. (Bocklandt, 2015) In Nederland 

bijvoorbeeld, werden de eerste stappen naar onlinehulpverlening reeds gezet in 1997. 

Daar begon de “Telefonische Hulpdienst Utrecht” met het aanbieden van chatten met 

vrijwilligers. (Schalken, et al., 2010) Vlaanderen hinkte dus wat achterop in vergelijking 

met onze noorderburen maar sinds 2006 heeft de onlinehulpverlening in Vlaanderen een 

serieuze stap vooruit genomen. (Beelen & Van Den Meerschaute, Onlinehulpverlening - 

Nieuwe klanten, nieuwe uitdagingen, 2010) 

Ook Vlaams Minister Jo Van Deurzen ziet de meerwaarde van onlinehulpverlening in. In 

2015 stuurde de minister een persbericht rond waarin hij aangeeft dat hij 

onlinehulpverlening complementair vindt naast andere hulpverleningsvormen. En dat het 

kan zorgen voor een opstapt naar de “klassieke” vorm van hulpverlening. (Vandeurzen, 

2015) 

Aan de hand van de voorgaande twee alinea’s probeer ik duidelijk te maken dat 

onlinehulpverlening en bijgevolg chathulpverlening meer en meer zijn plaats in het 

hulpverleningsaanbod voor onze maatschappij aan het innemen is. Het onderwerp is 

dus zeker en vast actueel. Aangezien ik binnenkort zelf in het werkveld stap vind ik het 

dan ook zeer interessant om de ontwikkelingen van deze methodiek van nabij te volgen 

en zelf te kunnen onderzoeken. 

Daarnaast wil ik in deze bachelorproef een antwoord bieden op een aantal inhoudelijke 

vragen. Zo ga ik na waarom er bijvoorbeeld in Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn, Awel en 

de Holebifoon ingezet wordt op een vrijwilligerswerking. Terwijl er in andere organisaties, 

zoals het JAC, het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), de Druglijn en Child 

Focus enkel gewerkt wordt met professionele medewerkers op de chat. 

Een andere vraag die mij ook belangrijk lijkt voor het onderzoek is waarom men 

begonnen is met chathulpverlening. Was dit, bijvoorbeeld, op eigen initiatief? Had het te 
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maken met de doelgroep? Of was het nog iets volkomen anders die gezorgd heeft voor 

deze manier van werken? 

Het is natuurlijk, zoals we geleerd hebben in de opleiding, belangrijk om als toekomstig 

sociaal werker met een kritisch oog te kijken naar ontwikkelingen binnen het werkveld. 

Daarom ga ik in deze scriptie ook dieper in op wat de eventuele valkuilen kunnen zijn 

van deze methodiek. Denk daarbij aan de problematiek van de veellijners. 

Het is echter niet de bedoeling om enkel te focussen op het negatieve, vandaar dat ik 

ook graag eens wil nagaan wat volgens de(staf)medewerkers een voordeel kan zijn van 

chathulpverlening. Uit het inventariseren van wat goed en minder goed loopt kan men 

conclusies trekken en, eventueel, de werking van de praktijk bijschaven waar nodig. 

Het is dus de bedoeling om met deze scriptie: 

1. Een duidelijk beeld te scheppen van het aanbod van chathulpeverlening voor 

mezelf als voor anderen. 

2. Een eventuele meerwaarde te bieden aan de verdere actuele ontwikkeling van 

het medium. 

3. Een antwoord te bieden op inhoudelijke vragen omtrent het medium. 

4. Een kritische analyse te maken van het medium en reflecteren over wat al dan 

niet beter kan en bijgevolg aanbevelingen voorzien. 
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1.4. Plan van aanpak 

Voor dit onderdeel geef ik graag een kleine synopsis van wat mijn plan van aanpak 

precies inhoudt. Een bachelorproef schrijven vergt nogal wat plannen en het lijkt me dan 

ook belangrijk om hiervan een duidelijk overzicht te geven. 

In dit specifieke onderdeel van de scriptie licht ik toe waarom ik gekozen heb voor een 

kwalitatieve onderzoeksbenadering. De vier fasen: oriëntatie, vraag- en doelstelling, 

onderzoeksontwerp en de keuze van de dataverzamelingstechniek komen ook nog aan 

bod. Verder leg licht ik kort mijn voorbereidend werk voor mijn literatuuronderzoek toe 

en leg ik uit hoe ik mijn onderzoek effectief in de praktijk heb toegepast. Tot slot ga  

1.4.1. Fasen van het onderzoeksopzet: 

1.4.1.1. Oriëntatiefase  

In deze fase heeft de onderzoeker al een vaag vermoeden over wat hij/zij graag wil 

onderzoeken. Er wordt nagedacht over een thema via het analyseren van probleem of 

situatie. Vooraleer ik kon beginnen werken aan de bachelorproef moest ik voor mezelf 

nagaan over wat ik mijn scriptie wou laten gaan. Ik moest dus op zoek gaan naar een 

probleem of situatie waarin ik mij wou verdiepen. (Migchelbrink, Onderzoeksactiviteiten, 

een overzicht, 2010) 

Zoals ik reeds heb aangehaald in deel 1.1: aanleiding tot het onderzoek, werd ik op de 

hoogte gebracht door het JAC over de problematiek van veellijners. Uiteindelijk gaf dit 

de aanzet om chathulpverlening, binnen Vlaanderen, te analyseren. 

1.4.1.2. Vraag- en doelstellingfase  

In deze fase werd stilgestaan bij de vraag- en doelstelling van het onderzoek. Er moest 

worden nagedacht over wat er precies geschreven zou worden. Wat was de bedoeling 

van het onderzoek en wat kon men allemaal aanvangen met de beoogde resultaten. 

(Migchelbrink, Onderzoeksactiviteiten, een overzicht, 2010) 

Zoals ik reeds schreef had ik wat tijd nodig om voor mezelf uit te maken waar ik het 

onderzoek precies over wou laten gaan. Moest ik de focus leggen op de 

veellijnerproblematiek of zou het interessanter zijn om een analyse te maken van het 

aanwezige chathulpverleningsaanbod? Deze fase zorgde voor veel stof tot nadenken. 

In deel 1.1, 1.2 en 1.3 ben ik hier echter al uitvoerig op ingegaan dus zal er hier niet meer 

verder over uitgeweid worden. 
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1.4.1.3. Onderzoeksontwerp 

In deze fase werd nagedacht over hoe het onderzoek precies zou uitgewerkt worden. Er 

moest beslist worden welke informatie gebruikt zou worden om dit onderzoek op een 

kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren. (Migchelbrink, Onderzoeksactiviteiten, een 

overzicht, 2010) 

Voor de voorbereidende literatuurstudie kon ik rekenen op heel wat informatie. 

Aangezien onlinehulpverlening een actueel thema is, ging het vlot om informatie te 

verzamelen. Een simpele google zoekopdracht leverde meteen een grote hoeveelheid 

aan resultaten op; zowel van de organisaties die chathulpverlening aanbieden als van 

va gerelateerde tijdschriften. 

Natuurlijk zijn er ook al een aantal boeken/bundels over het onderwerp geschreven. 

Bijvoorbeeld; Handboek online hulpverlening, Niet alle smileys lachen, Internet als 

methodiek in de jeugdzorg, ch@tlas, Ch@dvice reflector, … 

Het viel op dat het vaak dezelfde auteurs waren die opdoken bij het zoeken naar 

informatie. Philippe Bocklandt, Daniella Provost, Sandra Beelen en Stijn Tondeur zijn 

een aantal experts die zeer vertrouwd zijn met dit onderwerp. Hun werk is een grote 

meerwaarde om een beter inzicht te krijgen op de methodiek. 

Binnen de organisaties die chathulpverlening aanbieden zijn er ook al een aantal bundels 

opgesteld in verband met de manier van werken, deze literatuur is vooral gericht op de 

praktische aanpak van het medium binnen de organisatie zelf. 

Na de voorbereidende literatuurstudie moest nagegaan worden hoe de informatie uit het 

werkveld zou verzameld worden. Een aantal mogelijkheden daarvoor zijn bijvoorbeeld 

vragenlijsten, focus-groepen, diepte-interviews, … 

Aangezien ik een praktijkgericht onderzoek voer waarin er wordt nagegaan hoe een 

bepaalde methodiek, namelijk chathulpverlening, georganiseerd en ervaren wordt, 

besloot ik om dit aan de hand van interviews te bevragen. Dit leek mij de meest 

aangewezen manier omdat er tijdens het interview op bepaalde zaken dieper kon 

ingegaan worden. 
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Hieronder wordt beschreven waarom ik dit op een kwalitatieve onderzoeksmethode heb 

aangepakt bij het schrijven van deze bachelorproef. Ik baseerde mij hiervoor op de 

onderverdeling/criteria voor een kwalitatief onderzoek die aan bod komt in het boek: 

Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn: 

- Aangezien het uitvoeren/organiseren van chathulpverlening als 

beroepscompetentie gezien kan worden en kwalitatief onderzoek dit het best in 

beeld kan brengen. 

- Omdat chatten met een oproeper gezien kan worden als een 

(communicatie)proces. Ook hierbij krijgt kwalitatief onderzoek de voorkeur bij het 

onderzoeken van processen. 

- Kwalitatief onderzoek geniet ook weer de voorkeur als men wel na gaan hoe 

dienstverlening, in dit geval chathulpverlening, cliënten ondersteunt. 

(Migchelbrink, Praktijkgericht onderzoek en onderzoeksbenaderingen, 2010) 

Bij het afnemen van deze interviews werd er duidelijk gemaakt aan de respondenten dat 

de informatie die zij meegaven op een anonieme manier verwerkt zou worden. Meer 

uitleg kan u hierover vinden in de bijlage, met daarin een voorbeeld van informed 

consent, op het einde van deze scriptie. 

Ik wil wel nog graag vermelden dat ik niet enkel focus op een kwalitatieve 

onderzoeksaanpak in deze bachelorproef. Kwantitatief onderzoek wordt in deze scriptie 

niet volledig uitgesloten. 
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1.5. Opbouw van de bachelorproef 

De bedoeling van Hoofdstuk één is om u, de lezer, een beter inzicht te geven in het 

proces die doorlopen moest worden bij de aanvang van het onderzoek. Het tracht 

duidelijk te maken vanwaar de beslissing komt om precies over dit onderwerp te 

schrijven, hoe het onderzoek werd aangepakt en wat er kan aangevangen worden met 

de resultaten 

In Hoofdstuk twee gaat het over wat chathulpverlening inhoudt. Ik tracht ook te 

verduidelijken wanneer chathulpverlening voor het eerst aan bod kwam in ons Vlaams 

hulpverleningslandschap. De aanpak van de methodiek wordt ook onderzocht en 

geplaatst in het micro-, meso- en macroniveau. 

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk drie, ga ik in op de Vlaamse organisaties die 

werden geïnterviewd in functie van dit onderzoek. De missie en visie van de organisatie 

worden toegelicht. Er wordt nagegaan wie de doelgroep en waarmee je terecht kan bij 

de dienst. 

In Hoofdstuk vier komen de interviews, de werkveldanalyses, aan bod die ik heb 

afgenomen met verschillende (staf)medewerkers. Deze interviews waren zeer 

interessant en verschaffen een betere inkijk op de praktische manier van werken door 

de organisaties die chathulpverlening aanbieden. 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk vijf, wordt gebruikt om ruimte te bieden aan een 

kritische reflectie over dit onderzoek. Er wordt nagegaan wat goed en minder goed loopt. 

Een aantal aanbevelingen of opmerkingen naar het werkveld toe worden hier in zeker 

vermeld. 

1.6. Eindbesluit hoofdstuk 1 

Zoals in deel 1.5 reeds besproken werd, diende dit hoofdstuk om de lezer te informeren 

over de praktische aanpak van de bachelorproef. De bedoeling hiervan was om de lezer 

een beeld te geven waarom dit onderwerp op deze manier onderzocht is geweest. 
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Hoofdstuk 2: 
Wat is chathulpverlening? 

De bedoeling van dit hoofdstuk is om te verduidelijken wat chathulpverlening precies is. 

De twee belangrijkste actoren, oproeper en beantwoorder, worden besproken. Er wordt 

toegelicht wat chathulpverlening op micro-, meso- en macroniveau inhoudt en tenslotte 

wordt er nagegaan met welke uitdagingen chathulpverlening geconfronteerd wordt. 

2.1. Onlinehulpverlening 

Vooraleer de methodiek chathulpverlening uitgelegd kan worden is het belangrijk om de 

overkoepelende methodiek te belichten; onlinehulpverlening. Met onlinehulpverlening 

worden alle interventies bedoeld waarbij men, via het internet, probeert tegemoet te 

komen aan de vraag van de oproeper. Met de bedoeling om het algemeen welbevinden 

van de contactnemer te verbeteren. (Beelen, Wat is onlinehulpverlening?, 2011) 

Onder onlinehulpverlening vallen een aantal methodieken: 

2.1.1. Niet interactieve onlinehulpverlening: 

- Nieuwsberichten 

- Een doorverwijspagina naar andere diensten 

- Getuigenissen 

(Beelen, Wat is onlinehulpverlening?, 2011) 

2.1.2. Interactieve onlinehulpverlening 

- Een (discussie)Forum: een plaats waar bezoekers en medewerkers van 

gedachten kunnen wisselen. 

- E-mailhulpverlening 

- Chathulpverlening 

(Beelen, Wat is onlinehulpverlening?, 2011) 

Op basis van deze opsomming wordt het duidelijk dat chathulpverlening kan gezien 

worden als slechts één onderdeel van onlinehulpverlening. Verschillende methodieken 

kunnen natuurlijk wel tegelijkertijd door de organisatie gebruikt worden. 
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2.2. Chathulpverlening 

2.2.1. Het begrip chathulpverlening: 

Betekenis chatten volgens Van Dale: online teksten uitwisselen over alle mogelijke 

onderwerpen. (Van Dale, 2016) 

Kenmerkend voor chathulpverlening is dat het proces via computers, smartphones en 

tablets verloopt en waarbij de data van het gesprek via het internet verstuurd wordt. 

Omwille van het feit dat de communicatie elektronisch plaatsvindt, is men niet gebonden 

aan een plaats om het hulpverleningsproces op te starten. 

Er is ook sprake van kanalenreductie aangezien men zich enkel uitdrukt met 

geschreven/getypte woorden in chatgesprekken. Men kan dus niet rekenen op de non-

verbale communicatie zoals bij een face-to-face gesprek. 

De getypte woorden kunnen, na het versturen van de ene partij, direct gelezen worden 

door de ontvanger. Men kan dus zeggen dat er directe communicatie is tussen beide 

partijen. Een chatgesprek gaat ook telkens door in een virtuele gesprekskamer of 

Chatbox. 

(De Zitter, 2011) 

2.2.2. Actoren binnen de chathulpverlening 

Een chatgesprek wordt gevoerd tussen twee personen, in een virtuele ruimte. Enerzijds 

heb je de oproeper en anderzijds heb je de beantwoorder. 

2.2.2.1 De oproeper 

De oproeper is de persoon die de organisatie contacteert. Dit doet hij/zij, meestal, in 

functie om geholpen te worden bij een vraag of probleem die de persoon of iemand uit 

zijn/haar omgeving ervaart. Er zijn een aantal stellingen die gemaakt kunnen worden 

over de oproeper: 

- Zo kan men stellen dat de oproeper niet per se zijn/haar echte naam gebruikt en 

hij/zij hiertoe niet verplicht wordt. Er kan gekozen worden om een “nickname” te 

gebruiken. 

- De oproeper is ook niet verplicht om zijn/haar geslacht te vermelden. Men weet 

dus nooit zeker of de oproeper mannelijk of vrouwelijk is. 
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- Men is ook nooit zeker welke leeftijd de oproeper heeft. Indien hij/zij verkiest om 

dit niet te vermelden kan men daar geen uitspraak over doen. Er wordt wel 

vastgesteld dat chathulpverlening vandaag de dag vooral door jongeren gebruikt 

wordt. (De Zitter, 2011) 

- De oproeper kiest wat hij/zij wel of niet zegt aan de beantwoorder. De 

beantwoorder kan wel vragen stellen aan de oproeper om eventueel 

verduidelijking te krijgen over een aantal zaken. De oproeper verkiest echter of 

hij/zij hier een antwoord op geeft. 

- Oproepers behoren tot een doelgroep van de hulpverlening. Hiermee bedoelt 

men dat men via chathulpverlening mensen bereikt die buiten de 

onlinehulpverlening niet bereikt zouden worden. 

(Vlaeminck, 2011) 

Men kan ook stellen dat er verschillende soorten oproepers zijn: 

- De “shoppende chatter” is een oproeper die bij verschillende diensten “langsgaat” 

met zijn/haar vraag. 

- De oproeper die niet in functie van zichzelf chat: Dit is iemand die bijvoorbeeld 

een vraag stelt/iets meldt aan een dienst om die daarna kan de oproeper de 

verkregen informatie doorgeven aan de persoon voor wie hij/zij informatie zocht. 

- Chatters die oproepen doen met het doel om de beantwoorder te verwarren of 

verbaal aan te vallen. De chatter vertoont een aantal kenmerken die 

overeenkomen met pestgedrag. 

- Veellijners/veelchatters: Dit zijn oproepers die heel veel chatten, soms met 

verschillende organisaties. Dit gedrag kan ook voorkomen samen met 

pestgedrag. Vaak vertellen veelchatters hetzelfde verhaal en komen ze met 

dezelfde problematiek. Op dit type van oproeper wordt verder in dit hoofdstuk 

ingegaan. 

(Vlaeminck, 2011) 
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2.2.2.2. De beantwoorder 

De beantwoorder is lid van de organisatie die de taak op zich neemt om oproepers zo 

goed mogelijk bij te staan met hun vraag of probleem. Net als bij de oproeper kan er 

gesteld worden dat de beantwoorder ook een bepaald profiel heeft. Hieronder worden 

de kenmerken van dit profiel opgesomd. 

- De beantwoorder is een medewerker of vrijwilliger in de organisatie die voorziet 

in chathulpverlening. 

- De medewerker/vrijwilliger gebruikt een nickname. De organisaties kunnen zelf 

kiezen hoe deze nickname wordt ingevuld. 

- Het is niet noodzakelijk dat de beantwoorder een chat expert is. In een JAC kan 

men bijvoorbeeld: vormingsmedewerker én beantwoorder van de chat zijn. De 

persoonlijke vaardigheden van de beantwoorder spelen hier ook in mee. Denk 

daarbij aan vlot kunnen typen en vaardig zijn met de computer. 

(Vlaeminck, 2011) 
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2.2.3. Een voorbeeld 

Persoon X heeft een vraag in verband met zijn/haar persoonlijk welbevinden. Hier zou 

hij/zij graag eens over praten met iemand. Na wat googelen komt hij/zij terecht op de 

website van het JAC.  

Op de site van het JAC ziet persoon X een link naar de pagina om te chatten en klikt op 

het chat icoon. Er wordt een pop-up venster geopend waarin hij/zij een aantal 

basisgegevens, indien gewenst, kan invullen. Eén verplichting die ingevuld moet worden 

is een “nickname”. Dit is de “naam” die wordt weergegeven in het gesprek telkens 

iemand iets heeft geschreven. 

Na even wachten wordt persoon X verbonden met een chatmedewerker van het JAC. 

De manier waarop gecommuniceerd kan worden is door de vraag of het probleem in te 

typen in het voorziene tekst vak. De persoon waarmee men chat kan vaak ook zien of 

de gesprekspartner bezig is met typen.  

Na het typen van de boodschap drukt de persoon op enter of klikt hij zij op de knop 

verzenden. Door op enter te duwen of op verzenden te klikken wordt de boodschap 

leesbaar voor de chatmedewerker van het JAC en vice versa. 

2.2.3.1. Voorbeeld chatvenster 
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2.3. Niveaus van chathulpverlening 

2.3.1. Macroniveau 

Onlinehulpverlening verwerft meer en meer z’n plaats in onze maatschappij. Zoals reeds 

aan bod kwam in de inleiding zijn heel veel mensen vandaag de dag online. Zaken zoals 

online bankieren en het boeken van reizen getuigen van de mogelijkheden van het 

internet en de manier waarop internet onze visie op dienstverlening heeft veranderd. 

(Beelen & Van Den Meerschaute, Onlinehulpverlening - Nieuwe klanten, nieuwe 

uitdagingen, 2010) 

Het duurde echter even vooraleer het hulpverleningslandschap in Vlaanderen inspeelde 

op deze ontwikkelingen. Het was pas in 2002 dat Tele-Onthaal met een bescheiden 

aanbod van onlinehulpverlening begon. (Vanhuele & Vertommen, 2008) In vergelijking 

met Nederland is dit vijf jaar later aangezien een van de eerste projecten al in 1997 werd 

opgezet. (Schalken, et al., 2010) 

Aangezien onze noorderburen al even bezig waren met het ontwikkelen van deze 

methodiek moest men niet ver zoeken om te kijken hoe dit in onze samenleving kon 

worden toegepast. Organisaties zoals de stichting e-hulp en het Trimbosinstituut waren 

een bron van inspiratie voor de initiatiefnemers van onlinehulpverlening in Vlaanderen. 

(Beelen & Van Den Meerschaute, Onlinehulpverlening - Nieuwe klanten, nieuwe 

uitdagingen, 2010) 

Uit de literatuur blijkt dat men het startschot voor de ontwikkeling en implementatie van 

chathulpverlening in 2006 kan plaatsen. Sinds dan zijn organisaties zoals het JAC, het 

CPZ (centrum ter preventie van zelfdoding), de kinder- en jongerentelefoon op zoek 

gegaan naar de nodige informatie om zelf een aanbod te kunnen organiseren voor hun 

doelgroep. (Beelen & Van Den Meerschaute, Onlinehulpverlening - Nieuwe klanten, 

nieuwe uitdagingen, 2010) 

Sinds 2006 zijn er meer en meer organisaties die de stap naar online- en 

chathulpverlening hebben gezet. Uit een bevraging van het werkveld door Philippe 

Bocklandt blijkt dat er vandaag de dag 344 organisaties onlinehulp aanbieden. (Van den 

Broeck, 2015) Er kan dus gezegd worden dat online- en chathulpverlening vandaag de 

dag een vaste plaats heeft ingenomen in het hulpverleningsaanbod voor onze 

maatschappij. 
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2.3.1.1. Juridisch kader van de chathulpverlening 

Er zijn een aantal wetten waaraan organisaties en chatmedewerkers zich moeten 

houden bij het aanbieden van een chathulpverlening. Eerst en vooral is het belangrijk 

dat de oproeper geïnformeerd wordt over het feit dat organisaties systematisch 

gegevens opslaan van de chathulp. Alles wat verstuurd wordt via het internet staat 

ergens op een server. Men heeft als organisatie dus een informatieplicht. (Saelens, 

Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) De wet, van 8 december 1992, tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de 

persoonsgegevens reguleert dit. (Federale overheid België, 2016) 

Een tweede belangrijk juridisch aandachtspunt, in verband met chathulpverlening en 

hulpverlening in het algemeen, is artikel 458 uit het strafwetboek. (Federale overheid 

België, 2016) Dit artikel stelt dat informatie die verkregen is uit hoofde van een 

beroepsactiviteit niet mag worden meegedeeld aan anderen. (Saelens, Vanhove, 

Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 

Hulpverleners uit een bepaald team hebben een gezamenlijk beroepsgeheim. Informatie 

die relevant en noodzakelijk is voor hulpverlening kan vrij worden uitgewisseld tussen 

deze teamleden. (Steunpunt Jeugdhulp vzw, 2015) 

Het beroepsgeheim kan doorbroken worden in een noodtoestand. (Federale overheid 

België, 2016) Hierop staat dan geen straf. Er is sprake van een noodtoestand als men 

veronderstelt dat er een meer waarde moet gehecht worden aan de integriteit van de 

oproeper dan aan de waarde van het vertrouwen. Er moet een duidelijk aanwijzing zijn 

dat er een actueel en ernstig gevaar dreigt voor het welbevinden van de oproeper. 

Bijvoorbeeld: De bescherming van de fysieke of seksuele integriteit ligt hoger dan de 

bescherming van het beroepsgeheim. (Verbruggen, Tuteleers, Gryp, & Ponteur, 2012) 
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2.3.2. Mesoniveau 

Onlinehulpverlening heeft bij veel organisaties een vaste plaats ingenomen naast het 

reguliere hulpaanbod. Het is echter wel interessant om de manier waarop dit aanbod 

wordt ingevuld, in verschillende organisaties, eens van dichterbij te analyseren. 

Zo zijn er organisaties waarbij de focus van de chathulpverlening vooral over een 

specifiek onderwerp gaat. Dit vanwege het feit dat hun expertise voornamelijk te maken 

heeft met een zekere doelgroep of problematiek. Denk daarbij aan de Holebifoon, de 

Druglijn, Child Focus, …  

Andere organisaties hebben dan weer een meer generalistisch aanbod. Denk daarbij 

aan Tele-Onthaal of Awel. Men kan bij deze organisaties letterlijk met alles terecht. Het 

kan echter wel zijn dat de oproeper dan doorverwezen wordt naar een andere dienst. Dit 

gebeurt op aanraden van de beantwoorder als hij/zij het gevoel heeft dat de oproeper 

op een meer gepaste manier ondersteund kan worden bij een gespecialiseerdere 

organisatie. 

Organisaties maken dus wel gebruik van dezelfde methodiek, namelijk 

chathulpverlening, maar kunnen deze vorm van hulpverlening een andere invulling 

geven afhankelijk van hun doelstelling. Zo zijn er organisaties die vooral focussen op het 

verstrekken van informatie of het doorverwijzen naar andere diensten. Terwijl er bij 

andere organisaties een focus kan liggen op sociaal-emotionele ondersteuning. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de chathulp van de Zelfmoordlijn. 

Het blijft ook belangrijk voor organisaties om hun aanbod constant te evalueren. Er moet 

bijvoorbeeld nagegaan worden of men de doelen haalt die men tracht te bereiken met 

het aanbod. Een aantal aangeraden onderwerpen om te evalueren zijn de volgende: 

- De toegankelijkheid van het aanbod. 

- De bekendheid en promotie van het aanbod. 

- De tevredenheid van de gebruikers van het aanbod. 

- De verhouding van het onlinehulpaanbod in vergelijking met de andere manieren 

om contact op te nemen met de organisatie. 

Registratie van de oproepen, oproepers, problematiek/vragen, … leent zich ertoe om als 

organisatie een zicht te krijgen op hoe de werking loopt en bijgevolg wat er goed is en 

wat beter kan. 

(Beelen, Bocklandt, & Stas, Onlinehulp kwaliteitsvol opstarten - zes bouwstenen, 2011) 
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Het is, voor organisaties die chathulpverlening aanbieden/willen aanbieden ook 

belangrijk om rekening te houden met de volgende punten: 

- De globale planning van het aanbod: hoe wordt het aanbod geïmplementeerd 

naast het reeds aanwezige hulpverleningsaanbod? 

- De concrete inhoud van het aanbod: wat is de bedoeling van de 

chathulpverlening? Wat wil men hiermee bereiken? 

- De praktische uitwerking: welke medewerker/vrijwilliger neemt het beantwoorden 

van oproepen voor zijn/haar rekening en op welk moment zal dit door gaan? 

- Hoe zit het met het enthousiasme voor het medium? Zijn er bepaalde 

medewerkers/vrijwilligers die zeer gemotiveerd zijn en op welke manier kunnen 

zij ondersteund worden? 

- Is er weerstand jegens het medium? Wat kan er als organisatie gedaan worden 

ome medewerkers/vrijwilligers warm te maken om aan de slag te gaan met het 

chatten. 

- Bestaan er mogelijkheden tot het volgen van vormingen? Zowel ondersteunend: 

bijvoorbeeld een vorming volgen over een specifieke thematiek als medium-

gerelateerd. Bijvoorbeeld bepaalde schrijftechnieken die aangeleerd kunnen 

worden om aan de slag te gaan op de chat. Bepaalde onderwerpen die via een 

specifieke manier benaderd worden op de chat 

- Hoe zit het met de ontwikkelingen van het medium in andere organisaties? Kan 

er bijgeleerd worden van elkaar en kan men expertise delen in functie van het 

verbeteren van het aanbod. 

(Beelen, Bocklandt, & Stas, Onlinehulp kwaliteitsvol opstarten - zes bouwstenen, 2011) 

2.3.2.1. Intervisie en supervisie in de organisatie 

Een belangrijk aspect om aan kwaliteitsvolle chathulpeverlening te kunnen doen is om 

binnen het team/organisatie stil te staan bij de manier van werken. Dit kan men doen 

aan de hand van intervisie en supervisie. Vanuit deze reflectie kan er gewerkt worden 

aan deskundigheidsbevordering. (Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 

Intervisie kan op een aantal verschillende manieren aangepakt worden. Men kan 

intervisie individueel, in duo of in groep laten doorgaan. De focus bij individuele is vooral 

gericht op het individuele bijleren van de beantwoorder. In een groepsintervisie ligt de 

focus vooral op de dynamiek en interactie tussen de groepsleden. (Saelens, Vanhove, 

Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 
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Bij intervisie in groep kan het goed zijn om dit in een vaste groep te laten doorgaan. Dit 

ter versterking van de veiligheid en het vertrouwen binnen de groep. Veiligheid tijdens 

de intervisie is namelijk een basisbehoefte. (Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 

2011) 

Een laatste belangrijk aspect van supervisie is de frequentie. Er moet in de organisatie 

nagegaan worden wanneer men op een geregeld tijdstip kan samenzitten om het eigen 

functioneren onder de loep te nemen. Het wordt echter niet aangeraden om enkel op die 

momenten te reflecteren of vragen in verband met de methodiek tot dan te houden. 

Vrijblijvende tussentijdse ondersteuning kan zeker en vast helpen bij de verdere 

ontwikkeling van het functioneren. (Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 

De doelstellingen van intervisie/supervisie zijn de volgende: 

- Ontlading: beantwoorders zitten vaak alleen achter hun computer. De 

mogelijkheid om te ventileren na een chatgesprek is er niet altijd. Intervisie kan 

een goed moment zijn voor de medewerker om te ventileren. 

- Loslaten van de problematiek: een moeilijk chatgesprek kan een tijdje blijven 

hangen bij een beantwoorder. Het is dan ook belangrijk om dit te kunnen loslaten. 

- Stimulatie van het eigen leerproces: Het is interessant voor de beantwoorder om 

zich bewust te worden van eigen sterktes en zwaktes. 

- Het bijleren van anderen: Er kan altijd bijgeleerd worden van anderen. 

Intervisiemomenten zijn dan ook ideaal om te rade te gaan bij een mede 

beantwoorder. 

- Optimalisatie van de methodiek: Het onlinelandschap is voortdurend in beweging 

en ook de vragen van de oproepers evolueren. Het is dus belangrijk om in te 

spelen op de verdere ontwikkeling van de methodiek. 

2.3.2.2. Vormingsaanbod 

Naast intervisie mag ook het vormingsaanbod binnen de organisatie niet vergeten 

worden. Het is belangrijk dat nieuwe chatmedewerkers een basisvorming krijgen. 

Dankzij die vorming kan men vertrouwd geraken met de methodiek en hoe dit in de 

praktijk wordt aangepakt. 
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Hieronder staan de onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een basisvorming. 

In deel 2.3.3. Microniveau wordt er verder ingegaan op de praktische toepassing van de 

aangeleerde methodiek. (Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 

- Een inleiding tot de chathulp: wat is chathulpverlening? 

- De technische kant van het chatten: hoe werkt het programma waarmee gechat 

wordt? 

- De methodiek van chatten; hoe verloopt een gesprek. Welke technieken kunnen 

toegepast worden in een gesprek en wie zijn de actoren in dit gesprek? 

- Deontologie. 

- Kennis van de eigen organisatie en website. 

- Het doorverwijzen naar andere diensten. 

- Specifieke thema’s die aan bod kunnen komen in een gesprek: Zelfdoding, 

automutilatie en seksueel misbruik. (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2009) 

(Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 

Naast een basisvorming kan het natuurlijk ook interessant zijn voor een organisatie om 

bijkomende vormingsmomenten voor de medewerkers te organiseren. Indien men zelf 

de tijd/middelen/knowhow heeft om dit binnen de organisatie te organiseren kan men 

een beroep doen op een externe dienst. 

Bijkomende vormingen kunnen gaan over allerhande zaken. Zo kan men bijvoorbeeld 

leren hoe er over een bepaalde problematiek gepraat kan worden binnen de methodiek. 

Schrijfstijl, het gebruik van emoticons en specifieke hulpverleningsthema’s zijn zaken die 

in deze extra vormingen aan bod kunnen komen en een meerwaarde kunnen zijn voor 

het functioneren van de medewerker. 

Vormingen kunnen op een aantal verschillende manieren georganiseerd worden. Men 

kan via een rollenspel, het bespreken van transcripten of via zelfstandige studie een 

vorming geven aan medewerkers. In de praktijk is het vaak zo dat er een combinatie is 

van deze drie manieren. (Saelens, Vanhove, Vercaigne, & Vlaeminck, 2011) 
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2.3.2.3. Samenwerking tussen organisaties 

Zoals in deel 2.3.1. reeds aan bod kwam werd er bij het organiseren van 

chathulpverlening in Vlaanderen te rade gegaan bij een aantal Nederlandse organisaties 

die deze manier van werken reeds aanboden. Dit in functie om het opstarten van het 

chathulpaanbod in Vlaanderen te faciliteren. 

OnlineHulpUitwisselingsPlatform 

In 2006 ging men nog een stap verder en besloten een 

aantal organisaties om de handen in elkaar te slaan. Het 

resultaat hiervan werd het OHUP genoemd. Oftewel: het 

Online Hulp Uitwisseling Platform. 

Het OHUP heeft als doel om online hulpverlening binnen 

de sociale sector in Vlaanderen uit te breiden, de kwaliteit van het aanbod verbeteren en 

de bekendheid van de diensten te promoten. Het OHUP probeert dit te bereiken door 

onderling overleg van haar leden en het delen van expertise en ervaringen. (OHUP, 

2010) 

De uitwisseling van expertise heeft twee invullingen. Ten eerste wil de organisatie 

expertise leveren aan de leden van dit platform. Ten tweede verwacht het OHUP dat zij 

ook expertise en informatie terugkrijgt van de leden. De focus ligt op de praktische 

invulling van onlinehulpverlening en niet enkel en alleen maar op het verzamelen van 

kennis. (OHUP, 2010) 

De expertise die het OHUP wil verwerven kan zowel van interne als externe bronnen 

komen. De kennis van de leden/het OHUP zelf kan zich situeren binnen een aantal 

specifieke domeinen. Het is belangrijk om op te merken dat inhoudelijke intervisie buiten 

het OHUP georganiseerd wordt. 

Op de volgende pagina worden enkele domeinen van expertise, waar de organisatie en 

de leden zelf over beschikken, en de respectievelijke onderdelen van dit domein 

opgesomd. 
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- Hulpverlening: 

 Specifieke vaardigheden die nodig zijn voor onlinehulpverlening 

 Opleiding medewerkers 

 Omgaan met "moeilijke gesprekken" 

 Intervisie (op beleidsniveau) 

- Technische kennis: 

 Welke software bestaat er? Voor- en nadelen? Kost? 

 Hosting 

- Organisatorische kennis: 

 Hoe een onlinehulpproject opstarten? 

 Hoe een onlinehulp dienst operationeel houden? 

Het OHUP kan, in functie van het verruimen van de eigen kennis, beroep doen op 

externe actoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de methodiek. Dit kan eventueel 

gedaan worden via: 

- Het stimuleren en ondersteunen van onderzoek omtrent online hulpverlening 

- Het organiseren van studiedagen 

(OHUP, 2010) 

Om lid te mogen zijn van het OHUP moet men aan een aantal criteria voldoen. De criteria 

worden opgesomd en kort toegelicht: 

- De leden van het OHUP zijn organisaties. Er kan geen individueel persoon lid 

zijn van het platform.  

Het is wel zo dat men de voorkeur geeft aan een vaste vertegenwoordiger van de 

organisatie om efficiënt samen te werken en continuïteit te garanderen. Deze 

vertegenwoordiger geeft de expertise die gedeeld wordt in het OHUP door naar 

personen binnen de eigen organisatie voor wie dit relevant is. Indien deze 

vertegenwoordiger denkt dat het interessant kan zijn om iemand extra mee te nemen, in 

functie van het thema mag hij/zij dit uiteraard doen. 
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- De organisatie streeft geen winst na en is actief in de social profit sector. 

Privé-therapeuten kunnen bijgevolg geen lid worden. In ruil voor een vergoeding is het 

OHUP wel bereid om een consultancy dienst aan deze personen te bieden. 

- De organisatie ontwikkelt initiatieven in onlinehulp via het een-op-een model. 

Ofwel biedt de organisatie al actief onlinehulp aan, of heeft de organisatie de beslissing 

gemaakt om hier binnen het jaar mee aan de slag te gaan. Organisaties die nog geen 

actief aanbod hebben en nog niet meteen zullen voorzien in dit aanbod kunnen geen lid 

zijn. 

- De organisatie is ervan overtuigd dat onlinehulp waardevol kan zijn. 

De organisatie ziet het internet als een volwaardig medium om te voorzien in 

hulpverlening. Ook ziet men de meerwaarde in van onlinehulp naast de reeds bestaande 

hulpverleningsmogelijkheden. 

- Het lid van OHUP is bereid om actief bij te dragen aan het platform. 

Men doet dit aan de hand van het delen van expertise en het meewerken aan projecten 

die het OHUP opstart. 

- De organisatie heeft respect voor de eigenheid, visie en overtuiging van de 

contactnemers en vertrekt vanuit de basiswaarde. 

De leden van OHUP zien alle hulpvragers als evenwaardig, ongeacht afkomst, geslacht, 

politieke/levensbeschouwelijke overtuiging. 

- De organisatie onderschrijft de kwaliteitsnormen die gelden bij online 

hulpverlening. Het OHUP baseerde zich hiervoor op de richtlijnen en suggesties 

van de International Society for Mental Health Online. (OHUP, 2010) 

Kwaliteitsnormen: 

 De oproeper weet wie zijn hulpverlener is, wat zijn/haar kwalificaties zijn 

en waar hij/zij die gegevens kan vinden.  

 De oproeper weet hoe discretie en anonimiteit zijn verzekerd  

 De organisatie neemt de nodige veiligheidsmaatregelen waardoor een 

veilig 1-tot-1 gesprek mogelijk is en er geen sporen van het gesprek op 

de computer van de oproeper achterblijven  

 De oproeper is geïnformeerd over de wijze waarop het gesprek bewaard 

wordt en welke privacybescherming hierbij wordt toegepast.  
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 De oproeper is op de hoogte dat er nogal wat communicatieve 

misverstanden kunnen optreden door bijvoorbeeld de kanalenreductie.  

 De hulpverlener of organisatie informeert de oproeper over de voor- en 

nadelen van onlinehulp.  

 De hulpverlener of organisatie informeert de oproeper over mogelijke 

alternatieve vormen van hulp en crisishulp.  

 De organisatie en de hulpverlener zijn zich bewust van de grenzen van 

hun deskundigheid  

 De organisatie neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat 

de onlinedienst enkel toegankelijk is voor bevoegde medewerkers (beleid 

rond login en wachtwoorden) 

- De organisatie onderschrijft het OHUP mission statement. 

(OHUP, 2010) 

De leden van het OHUP volgens de website zijn: 

- Tele-Onthaal 

- De Zelfmoordlijn 

- Awel 

- JAC 

- Holebifoon 

- De Druglijn 

- Alcoholhulp 

- Teleblok 

- Child Focus* 

- Boysproject 

- Slachtofferchat** 

(OHUP, 2010) 

*Opmerking: Bij Child Focus wordt er nog gelinkt naar de website: nupraatikerover.be, 

deze website wordt echter niet meer door Child Focus georganiseerd. Sinds 2014 heeft 

het VK deze website en het hulpverleningsaanbod overgenomen. 

**Opmerking: Als men klikt op de link die naar de website van “slachtofferchat” zou komt 

men op een non-actieve pagina terecht. Het is niet direct duidelijk of dit aanbod nog 

actueel is. 

  



32 

Kennisplein.be 

Een tweede initiatief waarbij verschillende organisaties 

de handen in elkaar hebben geslagen is het kennisplein. 

Het kennisplein is een initiatief van het Steunpunt 

Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Expertise 

Netwerken (SEN vzw) en Steunpunt Jeugdhulp. 

Ondertussen is Mentalis ook al een volwaardig lid 

geworden van het kennisplein. (Kennisplein, 2016) 

Het kennisplein is een digitaal platform waarop men heel wat informatie kan vinden. Men 

kan bijvoorbeeld een antwoord zoeken op vragen uit de hulpverleningspraktijk, 

bijvoorbeeld over chathulpverlening. Dit kan men doen aan de hand van vakliteratuur, 

brochures en cijfermateriaal die vrij ter beschikking is en die onmiddellijk gedownload 

kan worden. (Kennisplein, 2016) 

Naast de publicaties, cijfergegevens en brochures kan men er ook voor kiezen om zich 

te registreren op deze website. Eenmaal geregistreerd kan men lid worden van een 

kenniskring. Dit is een open of gesloten groep die online verbonden is en waarin kennis, 

via de site van het kennisplein, kan worden uitgewisseld. (Kennisplein, 2016) 

Men is echter niet beperkt tot de virtuele ruimte om samen te zitten over bepaalde 

onderwerpen. Een voorbeeld van een initiatief waarbij er vanuit het Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk vertrokken wordt is de “leergroep online” en de “werkgroep online”. In deze 

groepen wordt samengezeten om na te denken over de invulling van het onlinehulp- en 

bijgevolg chataanbod van de CAW’s. 

In de leergroep online zit één verantwoordelijke per CAW/JAC-afdeling van de regio. Die 

verantwoordelijke krijgt dan het mandaat om onlinehulp op te volgen, te ondersteunen 

en aan te sturen. Vervolgens licht deze persoon de rest van zijn/haar team in over wat 

er besproken is in de leergroep. 

De verantwoordelijke van het team verzamelt binnen de eigen werking agendapunten 

die besproken kunnen worden in de leergroep. Bijvoorbeeld een thema die in de 

regionale intervisiemomenten aan bod kwam. Door het uitdiepen van die thema’s kunnen 

bepaalde tendensen zichtbaar worden in de gevoerde chatgespreken. Als laatste komt 

een bespreking van een casus aan bod in de vergadering van de leergroep. 

De reden waarom het interessant kan zijn om samen te zitten met andere diensten van 

dezelfde organisatie is dat men tot een eenduidig standpunt over een bepaald thema 

kan proberen te komen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van veelchatters. Die werkafspraken 

kunnen dan eventueel gebundeld worden in een draaiboek/kwaliteitskader die dan via 

het kennisplein ter beschikking gesteld wordt. 

(Van Hecke, De Man, & Michèle, 2015) 
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2.3.3. Microniveau 

Chathulpverlening is een relatief nieuwe vorm van hulpverlening die aangeboden wordt 

in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Zoals reeds vermeld bieden meer en meer 

organisaties de mogelijkheid aan om gecontacteerd te worden via een chatfunctie. Het 

is echter belangrijk, zowel voor de organisatie als voor de hulpvrager, dat dit aanbod op 

een kwalitatieve manier ingevuld wordt. 

Zo kunnen de 7B’s waaraan reguliere, kwaliteitsvolle, hulpverlening getoetst wordt van 

toepassing zijn op de chathulp:  

- Beschikbaar: Vooraleer er sprake kan zijn van chathulpverlening moet deze 

methodiek natuurlijk beschikbaar zijn bij de organisatie die men als oproeper wil 

contacteren. 

- Begrijpbaarheid: Het is voor de cliënt belangrijk dat hij/zij begrijpt wat er gezegd 

wordt in een chatgesprek. Aangezien er sprake is van kanalenreductie bij 

chathulpverlening moet men erop toe zien dat de boodschap op een duidelijke 

manier overkomt. Hier wordt later nog op ingegaan. 

- Bruikbaarheid: Is de chathulpverlening bruikbaar voor de cliënt? Met andere 

woorden kan hij/zij iets aanvangen met de geboden hulp? Dit kan op 

verschillende manieren ingevuld worden. Men kan bijvoorbeeld een 

ondersteunend gesprek aanbieden als de cliënt het wat moeilijk heeft of 

doorverwijzen naar een andere dienst. 

- Betaalbaar: Elk chataanbod van de Vlaamse hulpverlening wordt gratis ter 

beschikking gesteld. Het is echter wel zo dat men toegang moet hebben tot het 

internet. Hier moet natuurlijk wel betaald voor worden. Men kan als cliënt 

natuurlijk altijd terecht in een openbare plaats waar internet vrij ter beschikking 

gesteld wordt. Bijvoorbeeld in de bibliotheek van de plaats waar men woont. 

- Bereikbaar: Aangezien het aanbod virtueel is moet men zich in principe niet 

verplaatsen om gebruik te maken van het aanbod. Tenzij men, zoals in de vorige 

alinea vermeld, moet verplaatsen om toegang te krijgen tot het internet. 

- Bekendheid: Een belangrijke factor waar het schoentje nog soms wat wringt is 

de bekendheid van het aanbod. Men is als hulpvrager niet altijd goed op de 

hoogte van welke mogelijkheden er zich allemaal online bevinden. 
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- Betrouwbaarheid: Last but not least moet het aanbod betrouwbaar zijn. 

Chathulpverlening wordt vaak gebruikt door mensen die hun problematiek of 

vraag niet zouden aankaarten in een face to face gesprek. (Van Coillie, 2011) De 

sfeer van anonimiteit en vertrouwelijkheid is belangrijk voor deze mensen. 

Een tweede belangrijk aspect om een kwaliteitsvol chatgesprek aan te bieden is het 

aannemen van de juiste basishouding. 

- Als beantwoorder moet je heel aandachtig zijn voor de manier waarop de cliënt 

zich presenteert en praat over gevoelens, waar hij/zij aan denkt, en hoe hij/zij 

omgaat met bepaalde zaken. Zelfs al is de oproeper iemand die informatie vraagt 

voor een kennis. (Provost & Verbeeck, 2010) 

- De bedoeling van het gesprek is om samen met de cliënt te zoeken naar een 

oplossing voor zijn/haar hulpvraag. Men mag dus niet directief zijn in het gesprek 

en de leiding overnemen. Het is belangrijk dat je als hulpverlener focust op 

mogelijkheden en zelfredzaamheid van de oproeper. (Provost & Verbeeck, 2010) 

- Empathie is een must in het gesprek. In de hulpverlening gaat het over hoe de 

cliënt zich voelt en niet over hoe de hulpverlener zich in die situatie zou voelen. 

Het is natuurlijk niet zo dat je jezelf volledig aan de kant schuift. Een manier om 

inzicht te krijgen en “mee te zijn” is door in eigen woorden samen te vatten wat 

de cliënt aanbrengt en door stil te staan en na te denken over de aangebrachte 

situatie. (Provost & Verbeeck, 2010) 

- Als beantwoorder moet je eerlijk zijn en jezelf kunnen zijn in het gesprek. Mensen 

in het werkveld zeggen vaak dat de cliënt het “voelt” als je niet oprecht bent met 

hen. Het wordt de hulpverlener toegestaan om zijn gevoelens te uiten in een 

gesprek. (Provost & Verbeeck, 2010) 

- Een van de pijlers van hulpverlening is de onvoorwaardelijke aanvaarding van de 

cliënt. In een gesprek moet dit ook uitgedragen worden door de beantwoorder. 

Het is belangrijk om een positieve en respectvolle houding aan te nemen in het 

gesprek. Als hulpverlener is het ook de bedoeling om op het ritme van de cliënt 

te werken en enkel bezig te zijn met de vraag van de cliënt. (Provost & Verbeeck, 

2010) 
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Een chathulpverleningsgesprek kan door de beantwoorder via een 5-stappenplan 

worden aangepakt. (Tondeur, 2015) Dit is de praktische aanpak van de methodiek en 

wordt hier kort toegelicht. 

2.3.3.1. Contact leggen 

Zoals reeds geschreven is het belangrijk dat er vertrouwen geschept wordt met de 

oproeper. In eerste instantie leer je in het chatgesprek de oproeper wat kennen.  

Enkele tips: 

- De beantwoorder neemt het initiatief om te beginnen met het gesprek. 

- Schep een veilige sfeer. 

- Gebruik duidelijke en heldere taal bij het stellen van een vraag. 

- Vertel eventueel iets over je organisatie om het gesprek wat op gang te trekken. 

(Tondeur, 2015) 

2.3.3.2. Verduidelijking van de hulpvraag 

Met deze stap wordt er nagegaan waarom de oproeper contact heeft genomen met de 

dienst. Er kan geprobeerd worden om na te gaan of de oproeper enkel informatie nodig 

heeft of beter geholpen wordt met een ondersteunend gesprek. 

Soms is het voor de oproeper niet duidelijk waarom hij/zij precies chat. Misschien heeft 

de oproeper een gevoel dat hij/zij hulp nodig heeft maar weet niet precies waarmee. 

Verdere vraagverkenning kan gebruikt worden om dit verduidelijkt te krijgen. Dit vergt 

echter wel wat tijd. 

Enkele tips: 

- Meegaan op het tempo van de oproeper. 

- Actief luisteren 

- Tonen van empathie 

- Uitspreken van gevoelens 

- Parafraseren van de aangebrachte informatie. 

- Stel open en gesloten vragen 

- Bevraag de feiten en de beleving van de cliënt bij deze feiten. 

(Tondeur, 2015) 
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2.3.3.3. Verduidelijking van het doel 

Met deze stap tracht men duidelijk te krijgen wat het doel is van de oproep, wat de 

hulpvrager probeert te bereiken met het gesprek. Het is belangrijk om als hulpverlener 

het doel te bevragen en te benoemen. Op het einde van een gesprek kan je dan ook 

vragen of dit doel behaald is. 

Enkele tips: 

- Bevraag de verwachtingen van de cliënt. 

- Soms is het voor de oproeper enkel nodig om eens te ventileren, een luisterend 

oor hebben voor de oproeper kan soms al genoeg zijn. 

- Maak het doel werkbaar en haalbaar, niet alles wat de cliënt vraagt kan meteen 

opgelost worden. 

(Tondeur, 2015) 

2.3.3.4. Samen op zoek 

In dit onderdeel is het de bedoeling om samen met de cliënt op zoek te gaan naar wat 

mogelijk is. Indien van toepassing kan er perspectief geboden worden op een oplossing 

voor de hulpvraag. 

Enkele tips: 

- Verken de gevoelens van de oproeper. 

- Stel de cliënt gerust. 

- Stimuleren van reflectie bij de cliënt. 

- Benoem tegenstrijdigheden en verduidelijk hoe het gedrag van de cliënt ervaren 

wordt door jou als hulpverlener. 

- Verstrek informatie. 

- Adviseer. 

- Plaats aangebrachte zaken in een ander perspectief. 

- Verwijs door. 

(Tondeur, 2015) 
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2.3.3.5. Afronding van het gesprek 

Als de hulpvraag beantwoord is of als er geen nieuwe zaken meer aangebracht worden 

in het gesprek kan er afgerond worden. De cliënt moet de mogelijkheid hebben om het 

initiatief te nemen om af te ronden. Als beantwoorder is het goed om tijdig het einde van 

het gesprek aan te kondigen. 

Enkele tips: 

- Verwittig de oproeper op tijd wanneer het gesprek zal afgerond worden. 

- Vraag aan de oproeper of hij/zij nog vragen heeft. 

- Bevraag of het doel van de oproeper bereikt werd. 

(Tondeur, 2015) 

Problematische veelchatters 

Zoals u reeds kon lezen wordt er in deze bachelorproef ook stilgestaan bij het fenomeen 

van veelchatters. Indien er goede afspraken worden gemaakt tussen een veelchatter en 

de organisatie kan men de chathulpverlening aanpassen en ervaart men geen probleem.  

Een aantal voorbeelden van afspraken in de praktijk, tussen oproeper en veelchatter, 

komen in hoofdstuk 4 aan bod.  

Jammer genoeg zijn er ook veelchatters die de organisatie aan het lijntje houden en 

geen afspraken willen maken in verband met hun oproepen. Op de volgende pagina’s 

wordt het fenomeen belicht en worden een aantal aanpakmogelijkheden vermeld. 

Veelchatters vertonen vaak de volgende kenmerken: 

- Contacteren de dienst voor een lange periode aan een stuk 

- Ze zijn consistent in hun oproepen 

- Veelchatters stellen zichzelf vaak op dezelfde manier voor 

- Veelchatters zijn vaak niet in staat of bereid om te veranderen 

- Ze zijn vaak op de hoogte van de werking van anonieme laagdrempelige zorg 

- Ze nemen uit gewoonte contact op met de dienst 

- Vertellen soms een verhaal die voorbereid lijkt te zijn/gerepeteerd is. 

(CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 
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Veelchatters contacteren diensten omwille van een verschillend aantal redenen: 

- Ter overbrugging van hulpverleningsmomenten die ze reeds krijgen in face-to-

face hulpverlening. 

- Door de afbrokkeling van traditionele sociale weefsels. 

- Omdat ze zich vervelen. 

- Omdat ze weten dat iedereen, met een vraag, terecht kan bij de organisatie. 

(CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 

Meestal is er bij veelchatters sprake van een chronische problematiek. Ze hebben een 

hoge draaglast maar minder draagkracht waardoor de stap naar verdere hulpverlening 

moeilijk loopt en ze minder in staat zijn om hun probleem op te lossen.  

Ze zijn vaak overtuigd dat ze hun probleem niet kunnen oplossen en veralgemenen dit 

naar hun handelen toe. Daardoor zien ze het vaak niet zitten om hun probleem effectief 

aan te pakken. Ze leggen de oorsprong van hun probleem dus vaak buiten zichzelf maar 

erkennen wel dat er iets scheelt. 

Veelchatters ervaren dus een zekere vorm van machteloosheid. Ze zijn aan een kant 

bewust dat ze een probleem hebben maar hebben niet voldoende draagkracht om hier 

mee aan de slag te gaan. 

Na een tijdje worden veelchatters afhankelijk van de hulpverlening. Een aantal redenen 

hiervoor zij de volgende: 

- Ze krijgen begrip en ervaren empathie voor hun situatie. 

- De contacten met de hulpverleners zijn eerder een vluchtmethode in plaats van 

een methode om het probleem die ze ervaren aan te pakken. 

- De anonimiteit en toegankelijkheid is een onderdeel van de chathulp. Dit creëert 

een medium waar gemakkelijk naar terug wordt gegrepen door veelchatters. Die 

anonimiteit is bij andere vormen van hulpverlening ook wel aanwezig maar in 

mindere mate. 

- De gesprekken zijn voor de veelchatters een tijdelijke “fix”. Zolang het gesprek 

duurt voelen ze zich wat beter. Na het gesprek gaan ze echter niet aan de slag, 

met tips die gegeven werden door de beantwoorder, om iets te veranderen. 

(CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 
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Een aantal manieren waarop er met een veelchatter kan omgegaan zijn de volgende: 

 1. Nietsdoen: 

In deze manier wordt er wel erkend dat veelchatters bestaan maar wordt dit niet concreet 

aangepakt. Iedere oproeper wordt de kans gegeven om zijn/haar verhaal te doen en het 

hangt dan af van de beantwoorder wat hij/zij hiermee doet. Dit kan echter tot een 

inconsistentie van het aanbod leiden. In dit geval kan men bij sommige hulpverleners 

wel en bij andere hulpverleners niet terecht met hun verhaal. (CAW Zuid-West-

Vlaanderen, 2015) 

 2. Geen hulpverlening meer aanbieden als men geregistreerd is als veelchatter. 

Bij deze aanpak wordt verdere hulpverlening geweigerd aan de oproeper als hij/zij 

geregistreerd wordt als veelchatter. Hierbij komt wel het risico kijken dat iemand ten 

onrechte gezien wordt als veellijner. Ook kan men vragen stellen bij de eigen werking 

dan. Wat met de onvoorwaardelijke aanvaarding? (CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 

Aangezien men zich gemakkelijk als iemand anders kan voordoen op het internet is de 

registratie ook niet foolproof. Op basis IP-adressen zijn niet namelijk niet 

persoonsgebonden. (Amberhawk training, 2011) 

 3. Geen therapie = geen contact. 

Hiermee wordt bedoeld dat, zolang de veelchatter geen effectieve hulp/therapie zoekt 

voor zijn/haar problematiek er geen beroep gedaan mag worden op de chathulpverlening 

van de organisatie. Dit is praktisch ook niet te controleren en dus moeilijk toepasbaar in 

de praktijk. (CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 

 4. Overleggen en plannen met de oproeper. 

In deze aanpak wordt de oproeper betrokken bij de aanpak van de problematiek. Er 

wordt zowel ingezet op de noden van de oproeper als beantwoorder. In dit model erkent 

men dat de hulpvrager effectief hulp nodig heeft en tracht men in de mate van het 

mogelijke hierin te voorzien zoals blijkt is het echter niet mogelijk om dit enkel via de chat 

te doen. (CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 
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Men gaat dus samen op zoek naar eventuele verdere hulpverlening en kan de oproeper 

ondersteunen in de toeleiding naar een andere organisatie die verder aan de slag kan 

met de hulpvraag. Indien men reeds begeleiding is stelt men afspraken op in verband 

met de hoeveelheid van chatgesprekken die de oproeper mag voeren. Er wordt ook 

besproken met de cliënt dat de focus van de komende gesprekken op het heden moet 

liggen en wat de beleving van de cliënt daar van is. De beantwoorder is dus geen 

luisterpaal. (CAW Zuid-West-Vlaanderen, 2015) 

De vraag naar afspraken met de cliënt rond het gebruik van de chat komt er op vraag 

van de beantwoorders. Voor hen zijn deze gesprekken lastig omdat ze het gevoel 

hebben niet geslaagd te zijn in hun hulpverlening, omdat er machteloosheid wordt 

ervaren of het gevoel hebben gemanipuleerd te zijn door een veelchatter. (CAW Zuid-

West-Vlaanderen, 2015) 

Blended Hulp 

Chathulpverlening werkt maar tot een bepaald punt. In een eerste gesprek kan er wel 

ondersteuning geboden worden of kan er informatie verstrekt worden aan de oproeper. 

In vele gevallen is dit ook voldoende voor de oproeper. 

Indien er sprake is van een zwaardere, terugkerende, problematiek die de oproeper 

ervaart wordt het nog altijd aangeraden om via de “traditionele” hulpverlening geholpen 

te worden. Onlinehulpverlening, en bijgevolg chathulp, kunnen dan als het ware een 

ondersteunende functie hebben voor de traditionele hulpverlening. (Provost D. , 2016) 

Bij aanpak vier zoekt men eigenlijk een toenadering naar blended hulp. Met blended hulp 

wordt de combinatie tussen online- en offlinehulp bedoeld. (Provost D. , 2016) Zoals we 

bij aanpak 4 zagen is het maken van afspraken met de oproeper over zijn/haar 

chatgebruik positief voor beide partijen. 

Als men bijvoorbeeld kan afspreken met een oproeper om geregeld eens langs te gaan 

bij een hulpverleningsorganisatie is men al een stap verder in het vermijden van 

problematische veelchatters. 

2.4. Besluit hoofdstuk 2 

In dit hoofdstuk werd er dieper ingegaan op wat chathulpverlening precies inhoudt. Na 

het lezen van dit hoofdstuk is het de bedoeling dat de lezer een inzicht heeft gekregen 

op de verschillende actoren, posities, aanpak en problematieken die te maken hebben 

met chathulpverlening.  
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Hoofdstuk 3: Het Vlaamse 
chathulpverleningsaanbod 

In dit hoofdstuk worden de organisaties met een aanbod van chathulp, die in functie van 

deze scriptie werden geïnterviewd, kort besproken. Er wordt telkens beschreven wat de 

missie en visie is van de organisatie, waarvoor men terecht kan op de chat en wie de 

doelgroep is van de organisatie. 

3.1. Tele-Onthaal 

Tele-Onthaal is een organisatie die erkend wordt door de 

overheid als een Centrum Algemeen Welzijnswerk. De 

organisatie neemt een centrale plaats in, in het algemeen 

welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. Vanwege 

deze positie werkt Tele-Onthaal actief mee in een aantal 

samenwerkingsverbanden, een voorbeeld hiervan is het eerder besproken OHUP. (Tele-

Onthaal, 2016) 

De focus van de laagdrempelige hulpverlening ligt op het voeren van een gesprek. 

Mensen kunnen bij Tele-Onthaal terecht om te vertellen wat ze denken en voelen. Een 

gesprek kan afhankelijk van de hulpvraag een andere invulling krijgen. Soms wordt er 

gewoon informatie gegeven, andere keren biedt men opvang aan als de oproeper het 

moeilijk heeft en soms voert men een crisisgesprek. (Tele-Onthaal, 2016) 

3.1.1. Missie 

Tele-Onthaal heeft de opdracht om Nederlandstalige telefonische- en 

onlinehulpverlening aan te bieden aan oproepers die nood hebben aan een helpend 

gesprek. (Tele-Onthaal, 2016) 

3.1.2. Visie 

Tele-Onthaal beseft dat moeilijkheden en tegenslagen eigen zijn aan het leven. Iedereen 

kan op elk moment een tegenslag hebben. Indien men de nood daartoe voelt kan men 

in een persoonlijk gesprek en in een vertrouwelijke sfeer terecht bij een medewerker van 

de organisatie. Men gaat in deze visie uit van het zelfbeschikkingsrecht en de eigen 

verantwoordelijkheid van de oproeper. De organisatie heeft een sterk vertrouwen in de 
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positieve ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon in zijn/haar sociaal netwerk. (Tele-

Onthaal, 2016) 

3.1.3. Aanbod 

Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 telefonische bereikbaar via het nummer 

106. Het chataanbod is ook iedere dag beschikbaar maar enkel maar ’s avonds en op 

woensdagmiddag. (Tele-Onthaal, 2016) 

De uren van de chat zijn: 

zondag  18:00  - 22:00 

maandag  18:00  - 23:00 

dinsdag  18:00  - 23:00 

woensdag  15:00  - 23:00 

donderdag  18:00  - 23:00 

vrijdag  18:00  - 23:00 

zaterdag  18:00  - 22:00 

 

Tijdens de week kan een gesprek gestart worden tot 22u40. Gesprekken worden dan 

ten laatste afgerond om 23 uur men heeft dan dus een twintig tal minuten om in contact 

te treden met een beantwoorder. Op zaterdag en zondag kan een gesprek gestart 

worden tot 21u40 en worden gesprekken ten laatste afgerond om 22 uur. (Tele-Onthaal, 

2016) 

3.1.4. Doelgroep 

Aangezien Tele-Onthaal een algemene hulplijn is kunnen alle leeftijdsgroepen bij hen 

terecht. De meest uiteenlopende vragen die de doelgroep heeft gaan over relationele 

problemen, eenzaamheid, gezondheid, depressie en verslaving. (Tele-Onthaal, 2016) 

Indien de medewerker van Tele-Onthaal het gevoel heeft dat de oproeper beter 

geholpen kan worden bij een andere organisatie kan hij/zij de hulpvrager doorverwijzen 

naar een andere professionele hulpdienst. Op die manier wordt er een soort van 

brugfunctie voorzien naar andere professionele instanties. (Tele-Onthaal, 2016)  

Soms kan het gebeuren dat de oproeper reeds in begeleiding is. Men kan dan gebruik 

maken van Tele-Onthaal om de momenten waarop het moeilijk loopt, en er geen 

hulpverleningscontact beschikbaar is voor de oproeper, te overbruggen. (Tele-Onthaal, 

2016) 
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3.1.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De hulpverlening bij Tele-Onthaal wordt door anonieme vrijwilligers verzorgd. De 

oproeper heeft ook de keuze of hij/zij anoniem blijft of niet. Er wordt gegarandeerd aan 

de oproeper dat de inhoud van de gesprekken geheim blijft. Op die manier wil men een 

veilige ruimte creëren waarin de oproeper zijn/haar vraag kan stellen. (Tele-Onthaal, 

2016) 

De vrijwilligers die instaan voor het beantwoorden krijgen een vorming en worden tijdens 

de rest van hun vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal begeleid. Zo kan Tele-Onthaal blijven 

inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Tele-Onthaal focust op een aangename 

en collegiale werksfeer voor de medewerkers en zet heel hard in op vormingen. (Tele-

Onthaal, 2016) 

3.2. Awel 

Awel is de vroegere kinder- en jongerentelefoon. Deze 

organisatie kan eigenlijk een beetje gezien worden als de 

“Tele-Onthaal voor jongeren”. Ook hier kan men met een 

verscheidenheid aan vragen terecht, zowel via de 

telefoon, e-mails als chat. De beantwoorders zijn, net als 

bij Tele-Onthaal vrijwilligers. 

3.2.1. Missie 

Awel biedt de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om de organisatie op een 

anonieme manier te contacteren. De onderwerpen waarmee men terecht kan bij Awel 

zijn heel divers. De medewerkers van Awel bieden een luisterend oor aan kinderen en 

jongeren die met een vraag of probleem zitten. (Awel, 2016) 

3.2.2. Visie 

Het is de bedoeling van de organisatie om een aanspreekpunt voor kinderen en jongeren 

te zijn op wie men kan vertrouwen. Men wel zo toegankelijk mogelijk zijn en dit tracht 

men te bereiken door het contact vlot en gratis te laten verlopen. Awel werkt, net zoals 

Tele-Onthaal, volledig anoniem. De beantwoorders blijven anoniem en de oproeper kan, 

indien hij/zij dit wenst, ook anoniem blijven. De reden hiervoor is om een veilig en 

vertrouwelijk klimaat te scheppen waar de jongere met zijn vraag of probleem terecht 

kan. (Awel, 2016) 
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3.2.3. Aanbod 

Awel is gratis bereikbaar via telefoon op het nummer 102, de beantwoorders van de 

telefoon zijn elke dag beschikbaar tussen 16 uur en 22 uur. (Awel, 2016) Via mail kan er 

ook contact opgenomen worden met Awel. Het emailadres is: brievenbus@awel.be 

(Awel, 2016) 

Ten slotte kan er ook contact worden opgenomen via de chatfunctie op de site van Awel. 

Men kan iedere avond tussen 18u en 22u chatten met een beantwoorder van Awel. 

Belangrijk om te weten is de chathulp op feestdagen niet beschikbaar is. (Awel, 2016) 

3.2.4: Doelgroep 

De doelgroep van Awel is specifieker. Awel richt zich voornamelijk op kinderen en 

jongeren die met een (hulp)vraag of probleem zitten en die graag een gesprek zouden 

hebben om hier over te praten. (Awel, 2016) 

3.2.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De beantwoorders van Awel zijn wederom vrijwilligers die een basisvorming hebben 

gevolgd vooraleer de oproepen beantwoorden. De vrijwilligers worden verder 

ondersteund met intervisie en vormingen. Hier wordt verder uitleg over gegeven in 

hoofdstuk 4. 

3.3. De Zelfmoordlijn 

De Zelfmoordlijn 1813 is een onderdeel van het Centrum 

ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Het CPZ wordt door 

de Vlaamse overheid erkend als organisatie die belast is 

met suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg. 

(Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2016) 

3.3.1. Missie 

Het CPZ wil werken aan het voorkomen van zelfmoord en het organiseren van preventie. 

Het is de bedoeling van het CPZ om suïcide bespreekbaar te maken. Men tracht mensen 

bij te staan die een suïcidale crisis ervaren. 
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Het CPZ wil hiervoor methodieken en vormingen ontwikkelen en deze uitvoeren in 

functie van de laagdrempelige zorg die ze aanbieden. Ook tracht men expertise te 

verzamelen over de aanpak van suïcidaliteit en wil men dit delen met de maatschappij. 

(Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2016) 

3.3.2. Visie 

Het CPZ is ervan overtuigd dat de preventie van zelfdoding een taak is van iedereen. 

Hiermee bedoelt men dat iedereen zelfmoord bespreekbaar moet maken en dat men 

daardoor sneller aandacht zal hebben voor eventuele signalen die wijzen op 

zelfmoordgedachten. 

Het CPZ gelooft in de zelfredzaamheid van de doelgroep. Zij zijn vrij om hun eigen leven 

te voeren. De vragen die zij stellen zijn bepalend voor het aanbod van het CPZ. 

(Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2016) 

3.3.3. Aanbod 

Het aanbod van de hulpverlening verloopt via telezorg, concreet is dit via telefoon, chat 

en email. De telefoonlijn is 24 op 7 bereikbaar. Het chataanbod gaat iedere avond door 

van 19u-21u30 door en mails worden binnen de 5 werkdagen beantwoord. 

3.3.4. Doelgroep 

De zelfmoordlijn is gericht op iedereen die met suïcide in contact komt. Dit kunnen 

mensen zijn die overwegen om zelfmoord te plegen, personen die reeds een poging 

ondernomen hebben, personen die verontrust zijn over iemand uit hun nabije omgeving 

en nabestaanden die nood hebben aan een gesprek. (OHUP, 2010) 

3.3.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De zelfmoordlijn biedt hulp aan op basis van vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een 

vorming over suïcide en kunnen dan als expert, maar zonder daarvoor professioneel te 

zijn, in gesprek gaan met oproepers. (Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2016) 
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3.4. De druglijn 

De druglijn is een organisatie die men kan contacteren 

met vragen over allerhande verslavingsproblematieken. 

De druglijn beperkt zich niet alleen tot middelenmisbruik 

maar verstrekt ook informatie en hulp bij gokproblemen 

of gameverslaving. 

(De Druglijn, 2016) 

3.4.1. Missie 

De druglijn heeft drie doelstellingen die centraal staan. Eerst en vooral wil men op een 

anonieme en laagdrempelige manier informatie en advies over alcohol- en andere 

drugproblemen beschikbaar stellen. 

Wie op zoek is naar drughulpverlening kan via de druglijn wegwijs gemaakt worden in 

het beschikbare aanbod van deze hulpverlening. De druglijn wil op die manier de eerste 

stap zijn naar verder hulpverlening. 

Ten slotte wil de druglijn trends en noden signaleren in verband met 

verslavingsproblematiek en dergelijke signaleren naar de overheid en het werkveld toe. 

Dit vanuit de expertise die ze opgebouwd hebben door middel van contact met de 

doelgroep. 

(De Druglijn, 2016) 

3.4.2. Visie 

De druglijn zal nooit iemand veroordelen omwille van middelengebruik. Objectiviteit, 

laagdrempeligheid en een aanbod op maat zijn de pijlers waarop de druglijn steunt. 

(De Druglijn, 2016) 

3.4.3. Aanbod 

Via de volgende kanalen kan er beroep gedaan worden op de hulpverlening van de 

druglijn. Op het nummer 078/15.10.20 kan men van maandag tot vrijdag tussen 10u en 

20u terecht. De kostprijs om te bellen naar de hulplijn is 5 cent per minuut in de piekuren 

en 2.5 cent in de daluren.  
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Het is ook mogelijk om de druglijn via skype op te bellen. Andere methodes om de 

druglijn te bereiken zijn via email, hiervoor moet je eerst een forumlier invullen op de site, 

en via chat. Men kan chatten op maandag en vrijdag van 15u tot 18u en op woensdag 

van 14u tot 17u. 

De druglijn is gesloten op de wettelijke feestdagen, 11 juli en 26 december. 

(De Druglijn, 2016) 

3.4.4. Doelgroep 

De druglijn is er voor iedereen die een vraag heeft in verband met drugs. Dat kunnen 

zowel de gebruiker zelf zijn, mensen uit de omgeving van een gebruiker of studenten die 

informatie nodig hebben voor  

3.4.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De beantwoorders van de druglijn bestaan uit zowel een vast aantal medewerkers als 

een aantal vrijwilligers. Deze beantwoorders volgen een vorming en doorlopen een 

uitgebreide stageperiode vooraleer ze beginnen met het beantwoorden van vragen. 

De druglijn blijft na deze vorming ook intensief inzetten op de opvolging en ondersteuning 

van de beantwoorders. Men blijft werken aan de kennis en expertise over allerhande 

verslavingsproblematiek en biedt via extra vormingen de kans om hier, als 

medewerker/vrijwilliger, meer over te weten te komen. 

(OHUP, 2010) 

3.5. Jongeren Advies Centrum 

Het JAC is een onderdeel van de CAW-werking. Zoals de 

naam van de organisatie reeds doet vermoeden werkt 

het JAC voornamelijk met jongeren. Ouders van jongeren 

worden natuurlijk niet uitgesloten en men kan als leraar of 

opvoeder ook terecht in het JAC voor allerhande 

informatie. 

3.5.1. Missie 

De bedoeling van het JAC is om jongeren bij te staan bij elke mogelijke hulpvraag die ze 

hebben. Een voorbeeld van een aantal vaak voorkomende vragen zijn: vragen over geld, 



48 

drugs, relaties, pesten, alleen gaan wonen, … Alles kan besproken worden in het JAC. 

(JAC, 2016) 

3.5.2. Visie 

Het JAC wil jongeren ondersteunen om zelf weer op weg te gaan. Dit door de 

mogelijkheden die jongeren hebben te versterken en te voorzien in rust wanneer de 

jongere daar behoefte aan heeft. Het JAC wil op basis van informatieverstrekking 

jongeren bijstaan in het benutten van hun rechten. Het JAC wil een menswaardig leven 

voor elke jongere. (JAC, 2016) 

3.5.3. Aanbod 

Alle hulp in het JAC is gratis. Behalve de reguliere telefoonkosten wordt er niets 

aangerekend als men beroep doet op het JAC. Een JAC kan gewoon binnengestapt 

worden. Indien men dit wenst kan er ook (anoniem) contact opgenomen worden via 

telefoon, mail of chat. 

De openingsuren verschillen van JAC tot JAC. Het chat aanbod is echter wel altijd op 

hetzelfde moment beschikbaar: van maandag tot vrijdag, telkens van 13u tot 19u. 

(JAC, 2016) 

3.5.4. Doelgroep 

De doelgroep van het JAC zijn jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ouders en personen die 

in vaak in contact komen met jongeren door hun (vrijwilligers-)werk kunnen natuurlijk ook 

een beroep doen op het JAC. (JAC, 2016) 

3.6.5. Vrijwilligers of professionelen? 

In het JAC werkt men met professionele medewerkers om jongeren te ondersteunen in 

hun hulpvraag. Vooraleer de medewerkers chatten volgen ze een vorming over de 

invulling van het hulpverleningsaanbod via de chat. 

Na deze basisvorming kunnen de medewerkers extra vormingen volgen over 

bijvoorbeeld suïcidepreventie, automutilatie en 
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3.6. Child Focus 

Child Focus is de naam voor de stichting voor vermiste 

en seksueel uitgebuite kinderen. Child Focus is een 

stichting van openbaar nut en is onafhankelijk t.a.v. de 

overheid. De organisatie stelt alles in het werk om 

vermiste kinderen op te sporen en seksuele uitbuiting 

tegen te gaan. (Child Focus, 2016) 

3.6.1. Missie 

Child Focus zet in op de preventie van verdwijningen van kinderen of hun seksuele 

uitbuiting. Aan de hand van studies over deze thematieken tracht Child Focus een te 

krijgen en wil men aan de hand van die expertise nog meer inzetten op preventie. 

(Child Focus, 2016) 

3.6.2. Visie 

Privacy is zeer belangrijk voor Child Focus, men wil op een vertrouwelijke manier een 

antwoord bieden op vragen of meldingen. Men wil de oproepers informeren en 

ondersteunen. 

3.6.3. Aanbod 

Er zijn heel wat thematieken waarvoor men terecht kan in de werking van Child Focus: 

- Weglopen 

- Internationale kinderontvoering 

- Seksuele uitbuiting (kinderpornografie, kinderprostitutie en kindersekstoerisme) 

- Getuigenissen over personen die gezocht worden door Child Focus 

- Vragen in verband met veilig internet gebruik 

- Algemene informatie. 

(Child Focus, sd) 

3.6.4. Doelgroep 

De doelgroep van Child Focus is niet leeftijdsgebonden. Iedereen die wil kan bij Child 

Focus terecht met een vraag over de reeds opgesomde thematieken. 
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3.6.5. Vrijwilligers of professionelen? 

Bij Child Focus werken zowel vrijwilligers als professionelen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

vrijwilligers die afficheren, inzetten op de bekendheid van de dienst en meehelpen met 

de logistieke organisatie van de dienst. (Child Focus, 2016) 

De effectieve meldingen en vragen komen terecht bij de professionele medewerkers. 

Deze medewerkers staan in voor het beantwoorden van de mails en 

telefoon/chatoproepen. 

3.7. De Holebifoon 

De holebifoon is een initiatief van çavaria. Bij de 

holebifoon kan je ook een melding doen als je het gevoel 

hebt gediscrimineerd te worden op basis van de seksuele 

geaardheid. Hiervoor wordt samengewerkt met het 

centrum voor gelijkheid van kansen en 

racismebestrijding. (De Holebifoon, 2016) 

3.7.1. Missie 

Çavaria wil verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele 

oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit inspireren, stimuleren en ondersteunen. 

Dit tracht men te bereiken door op te komen voor de rechten van holebi’s en 

transgenders. (çavaria, 2016) 

3.7.2. Visie 

Çavaria wil streven naar het fysieke en psychisch welzijn van holebi’s en transgenders 

en heeft extra aandacht voor kwetsbare deelgroepen binnen de doelgroep.  

3.7.3. Aanbod 

Men kan voor een onthaalgesprek of informatie terecht bij de holebifoon. Er kan zowel 

gebeld, gemaild als gechat worden met de holebifoon. Het gratis nummer van de 

holebifoon is: 0800 99-533. E-mails kunnen verstuurd worden naar 

vragen@holebifoon.be 

mailto:vragen@holebifoon.be


51 

De chat is geopend op maandag, woensdag en donderdag. De openingsuren op 

maandag en donderdag zijn van 18u30 tot 21u30. Op woensdag is de chat bereikbaar 

van 15u30 tot 21u30. 

3.7.4. Doelgroep 

De doelgroep van de holebifoon is iedereen die een vraag heeft over holebi’s of 

transgenders. Het is niet leeftijdsgebonden. 

3.7.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De beantwoorders van de holebifoon zijn vrijwilligers die binnen de organisatie gevormd 

en ondersteund worden. 

3.8. Nupraatikerover.be 

Nupraatikerover is een initiatief die opgestart werd door 

Child Focus en nu verder georganiseerd wordt door het 

VK van Brussel. De bedoeling van nupraatikerover is om 

een plaats te bieden waar jongeren terecht kunnen als ze 

in een situatie van geweld of seksueel misbruik. Mensen 

die een vermoeden hebben dat een jongere in zo’n situatie zit kunnen via 

nupraatikerover ook contact opnemen om dit te melden. 

3.8.1. Missie 

De missie van het VK is vierledig. De organisatie zet in op detectie en melding van (elk 

vermoeden van) een situatie van kindermishandeling. Het VK neemt stappen om geweld 

tegen kinderen te stoppen en wil veiligheid installeren voor de kinderen in een 

geweldsituatie. Naast het stoppen van geweld wil het VK verder geweld en eventuele 

herhaling hier van voorkomen. Ten slotte streeft men in het VK herstel na tussen de 

partijen. (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 2015) 

3.8.2. Visie 

De veiligheid van het kind staat centraal in de werking van het VK. De aangeboden 

hulpverlening vertrekt vanuit het kinderrechtenperspectief waarbij 3 P’s centraal staan: 

Participatierechten, Protectierechten en Provisierechten. Men gaat op een anonieme, 

procesgerichte, aanklampende en deskundige manier te werk met de hulpvraag van de 

oproeper. (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 2015) 
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3.8.3. Aanbod 

Het aanbod van nupraatikerover is gericht op chatten en mailen en is volledig gratis. 

Mensen kunnen Nupraatikerover contacteren als ze vragen hebben over seksueel 

misbruik, als ze seksueel lastig gevallen worden, ze gedwongen worden om dingen te 

doen die ze niet willen of als ze iemand kennen in een verontrustende situatie. 

De chathulp is beschikbaar op maandag van 19u tot 21u30, op dinsdag van 14u30 tot 

16u30 en op donderdag van 19u30 tot 22u. Mails kunnen op ieder moment gestuurd 

worden. (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 2016) 

3.8.4. Doelgroep 

De voornaamste doelgroep van nupraatikerover zijn jongeren. Onderzoek toont aan dat 

de drempel om over deze thematieken verlaagt wordt als men de kans krijgt om anoniem 

contact op te nemen. Aangezien nupraatikerover enkel via de website werkt is de 

anonimiteit van de oproeper verzekerd. (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 

2015) 

3.8.5. Vrijwilligers of professionelen? 

De medewerkers van nupraatikerover zijn professionele medewerkers van het VK. De 

beantwoorders hebben een vorming gevolgd in verband met chathulpverlening en 

specifieke thema’s die in de chatgesprekken aan bod kunnen komen. 

3.9. Eindbesluit hoofdstuk 3 

Aan de hand van dit overzicht kan men stellen dat de invulling van de chathulpverlening 

binnen Vlaanderen een ruime invulling heeft. Oproepers kunnen bij heel veel 

verschillende organisaties terecht met allerhande hulpvragen. Sommige 

hulpverleningsorganisaties richten zich op een specifieke doelgroep. Dit vanwege hun 

expertise over de hulpvragen/problematiek die bij hen aan bod komen. 
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Hoofdstuk 4: Interviews met het 
werkveld 

In dit hoofdstuk worden de interviews die gevoerd werden, met chat- en 

stafmedewerkers, besproken. Alle interviews kunnen in de bijlage gevonden worden. In 

dit onderdeel wordt er op een aantal specifieke zaken, die aan bod kwamen tijdens de 

gesprekken, gefocust. Concreet wordt de vraag vermeld die gesteld werd aan de 

geïnterviewde en volgt daarop het antwoord met daaronder een bedenking of 

opmerking. 

4.1. Interview: De Holebifoon 

Wanneer is de organisatie begonnen met chathulpverlening? 

“In 2005 was er het eerste chatproject en onze eerste chat is doorgegaan in 2007 dus 

dat betekent dat dat 2 jaar en 3 maand later was.” Ik denk dat dat was omdat ze dat 

allemaal nog een beetje moesten uitzoeken en dat het wat afhing van wie dit zou leiden, 

of eventueel vrijwilligers vinden die het dat wilden doen.” 

- Het duurde dus even vooraleer men effectief begon met het aanbieden van 

chathulpverlening. Uit het interview blijkt dat men niet zo maar begonnen is met 

het aanbod. Er werd eerst nagedacht over de specifieke invulling van het 

medium. 

Waarom is men begonnen met chathulpverlening? 

“Ik denk dat er een project uitgeschreven is, waarschijnlijk omdat een van de andere 

lijnen er al mee bezig was. Ik denk dat er toen nog veel weerstand geweest zal zijn tegen 

het idee. Men was nog meer bezig met de traditie van het hele telefoongebeuren.” 

- Uit dit antwoord kan men afleiden dat men als organisatie niet achter wou blijven 

in de manier waarop hulp kan worden aangeboden. Het is wel interessant dat 

men stelt dat er in het begin nog wat weerstand tegen de implementatie van het 

medium had. 
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Waarom was er dan weerstand tegen het opstarten van chathulpverlening? 

“Ik denk dat ten eerste, in 2005 wat 11 jaar geleden is, het ganse internetgebeuren nog 

niet zo geweldig was en dat mensen het misschien een povere manier van hulpverlening 

zouden kunnen vinden. Dit is wel puur speculatie hé van mij. Plus ik denk ook dat de 

manier waarop wij aan de telefoon werken niet helemaal identiek is met chatten.” 

- Het is belangrijk om op te merken dat dit speculatie is van de beantwoorder. Dit 

antwoord getuigt echter wel van de onzekerheid die een dienst kan ervaren bij 

het implementeren van nieuwe werkvormen. 

Krijgen de vrijwilligers een vorming voor ze mogen beginnen chatten? 

“Een specifieke chat-vorming? Wij geven de opleiding ja. Vroeger werd dit door iemand 

anders gegeven maar nu wordt dit door ons gedaan. We doen die samen en dan krijgen 

ze al een voorsmaakje van telefoneren en chatten en dan mogen ze kiezen wat zij leuker 

vinden, of ze doen het alle twee en mailen ook natuurlijk. Bij ons is het mailen nog altijd 

gekoppeld aan de telefoon. Dus dat stukje onlinehulp zit dan wel bij de telefonisten. Dat 

is vanuit praktische overweging omdat onze chatters drukker bezet zijn.” 

- In deze organisatie wordt de vorming dus binnenshuis georganiseerd. In 

vergelijking met andere organisaties is dit niet altijd zo. Het is ook interessant om 

te horen dat de chat meer bevraagd wordt dan het telefonisch aanbod. 

Is er geregeld intervisie? 

“Ja wij hebben maandelijks intervisie. Ze krijgen wel niet op elke chat die passeert 

feedback maar als ik iets opmerk dan wordt er wel iets over gezegd. Maar we werken 

ook individueel. Ik heb nu een collega, da’s superfijn want nu heb ik wat meer tijd, en in 

principe lees ik nu elke chat. Wij zijn een kleine dienst dus we kunnen dat wel doen.” 

- Uit dit antwoord blijkt dat de invulling van het chataanbod en de ondersteuning 

door de organisatie anders ingevuld wordt dan bij de meeste organisaties, dit 

vanwege het feit dat men een kleine dienst is. Elk chattranscript wordt ook 

nagelezen en er worden op die manier individuele tips gegeven aan de 

beantwoorder. 
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Krijgen de vrijwilligers dan soms de mogelijkheid om vormingen en dergelijke te 

volgen? 

“Ja ze krijgen wel de kans om vormingen te volgen maar met dat we ze met die 

anonimiteit zitten en aangezien we een kleine groep zijn wordt die vorming binnenshuis 

gehouden. Ze krijgen soms een vorming van het CPZ (Centrum ter Preventie van 

Zelfdoding). Dan is dat alleen voor hen. Met die anonimiteit willen we er voor zorgen dat 

het niet duidelijk is dat zij vrijwilliger zijn aan de lijn.” 

- Het is interessant om te zien hoe de anonimiteit van de vrijwilligers gegarandeerd 

wordt. Blijkbaar neemt men echt wel voorzorgen om dit op elke manier mogelijk 

te garanderen. 

Kan je een voorbeeld geven van een minpunt iets negatief aan het medium? 

“Wij hebben nog niet echt negatieve dingen meegemaakt, niet dat ik weet. Misschien 

iets negatief aan het medium is wel dan dat het op technisch vlak soms wat moeilijk is. 

Het gebeurt wel eens dat het gesprek afgebroken wordt of dat er iemand wegvalt of dat 

er van onze kant uit een probleem is met het programma of dat onze server weg valt. 

Vooral technische mankementen eigenlijk.” 

- Ondanks alle technologische ontwikkeling vandaag de dag blijft de techniek de 

diensten soms nog parten spelen. Dit is echter iets waar men als organisatie 

weinig aan kan doen. 

Zijn veellijners/oproepers en spammers eigenlijk een vaak voorkomend probleem 

bij jullie? 

“Wij hebben dat heel veel aan de telefoon. En we hebben dat veel minder bij de chat 

maar dat kan natuurlijk ook zijn dat we het minder gemakkelijk opmerken omdat we en 

meer gesprekken hebben en meer vrijwilligers hebben.” 

“in een chatgesprek is dat veel moeilijker om te zeggen van ik herken u. Want waaraan 

herken je hem? Als je bijvoorbeeld zegt van ik herken u aan uw nickname dan kan hij de 

volgende keer bijvoorbeeld iets anders gebruiken. In die zin is dat heel moeilijk en moet 

je heel voorzichtig zijn in het herkennen van iemand in een chatgesprek.” 
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“Wij hebben dan op intervisie hebben besproken hoe we veellijners en veelbellers gaan 

aanpakken. Dus afhankelijk van wie het is, wat het is. Of het iemand is die voor veel 

overlast zorgt. Of iemand die met fictieve verhalen komt. Het is bijvoorbeeld anders als 

er iemand altijd met hetzelfde verhaal komt en het evolueert. Dat noem ik dan geen 

veelbeller/chatter, als hij met een nieuwe insteek komt, dan is dat prima.” 

- Het is interessant om te zien dat men bij het ene medium veel meer last heeft 

van problematische oproepers dan bij het andere. De nuancering van de 

beantwoorder is echter wel belangrijk om op te merken. Het herkennen van 

veelchatters blijft voor veel organisaties moeilijk. Men is in de organisatie wel 

bezig met het opvolgen van veelchatters en het uitwerken van een aanpak. De 

persoon wordt aangesproken op zijn/haar gedrag in dien nodig. 

Merk je dat er vaak vanuit de tweede lijn, zoals psychiatrie bijvoorbeeld, oproepers 

jullie contacteren? 

“Ja dat is wel iets die wij soms als probleem ervaren. Vaak worden de hulpdiensten dan 

eigenlijk wat ingeschakeld als een soort van buffer. Je kan dat natuurlijk niet verbieden. 

Mensen zijn daarin vrij te kiezen. Mensen zeggen dan vaak van, we zijn doorverwezen. 

Voor vrijwilligers is dat vaak een frustrerend gegeven als je daar dan met iemand zit die 

al geholpen wordt want je kan die niet doorverwijzen naar iemand want ze krijgen al 

meer gespecialiseerde hulp.” 

- Hier wordt een interessante opmerking gemaakt over de doorverwijzing van 

tweedelijnsdiensten naar eerstelijnsdiensten. Deze doorverwijzing is zeker niet 

slecht bedoeld maar zorgt blijkbaar toch voor een zekere vorm van frustratie bij 

de beantwoorders. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling van het chatten? 

“Ja ik zie dat wel zeker groeien. Het telefoongebeuren is soms wel confronterend voor 

mensen, voor de vrijwilliger ook hé. Dus veel mensen kiezen voor het chatten omdat ze 

bang zijn van het telefoneren zelf. Er is een zekere vorm van anonimiteit en je hebt wat 

meer tijd om na te denken. 

- De evolutie van het aanbod van chathulpverlening is iets die bij veel organisaties 

onder de loep wordt genomen. Een van de redenen waarom men chat: de 

anonimiteit zorgt er voor dat mensen zich op hun gemak voelen bij het 

communiceren via het medium; 
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4.2. Interview: Tele-Onthaal 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Twaalf jaar geleden, in Antwerpen. Oost-Vlaanderen is daar dan bijna onmiddellijk mee 

gevolgd dus we zijn daar ook al twaalf jaar mee bezig. We zijn één van de pioniers op 

dat vlak, in Vlaanderen dan wel hé. Wat ik wel weet is dat wij al lang bezig zijn en dat in 

het begin, of dat het toch vaak gebeurt dat wij onze expertise delen met organisaties die 

nog niet zo lang bezig zijn. We mogen daar wel trots op zijn vind ik.” 

- Tele-Onthaal is inderdaad een van de pioniers in Vlaanderen als het komt op vlak 

van tele-hulpverlening. Ondertussen heeft men al heel wat expertise kunnen 

opbouwen in verband met de invulling van het medium. Het delen van die 

expertise is de verdere ontwikkeling van de chathulp binnen Vlaanderen zeker 

ten goede gekomen. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Dus wij doen telefonische hulpverlening en enkele kenmerken daarvan zijn is dat het 

bijvoorbeeld heel anoniem gebeurt. Wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat het 

kortstondig is en dat het bij een eenmalig contact blijft. Chatten is dan eigenlijk iets 

digitaal dat aansluit bij de manier van werken van onze telefoonhulpverlening. Het 

verloopt een beetje op dezelfde manier waardoor we ook dezelfde opleiding geven en 

dat enkel het technische verschilt. Plus doelgroep verschilt ook wel dus in onze opleiding 

kunnen we daar dan wel wat een onderscheid in maken. De keuze om mee te gaan in 

het chatten komt er eigenlijk ook omdat we wilden meegaan met de tijd en dat we niet 

wilden achterblijven.” 

- Ook bij Tele-Onthaal wou men meegaan met de ontwikkelingen en het aanbieden 

van nieuwe hulpverleningsmethodieken. Het feit dat chathulpverlening goed 

aansluit bij de manier van werken aan de telefoon speelt zeker ook mee in de 

beslissing om hier op in te zetten. Door chathulpverlening aan te bieden stelt men 

een extra kanaal ter beschikking die kan gebruikt worden om Tele-Onthaal te 

contacteren op een anonieme en laagdrempelige manier. 

Je sprak daarstraks over het feit dat ze eerst twee jaar moeten telefoneren 

vooraleer ze mogen chatten. Is dat dan eigenlijk de vorming die ze krijgen of is er 

daar nog een specifieke vorming bij? 
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“Dus bij ons beginnen wij met een algemene opleiding. Ze hebben zes maanden 

opleiding die bestaat uit twaalf avonden en drie of vier zaterdagen. De bedoeling is dan 

eigenlijk dat ze gevormd worden en dat ze leren wat luisteren bij Tele-Onthaal is, ze 

leren ook een aantal luistertechnieken onder de knie krijgen. Er worden dan ook een 

aantal algemene thema’s aangekaart. Hoe men moet leren omgaan met verlies, 

verwerking, zo van die zaken. Dat maakt ons dan niet uit of dat nu voor chatten of 

telefoneren is.” 

“En dan hebben ze ook nog stage met een mentor. Na de stage hebben ze dan een 

eindevaluatie en dan studeren ze zogezegd af. En dan hebben ze die twee jaar 

telefoneren en er wordt elk jaar een aanbod gedaan aan de mensen die in die poule 

zitten. Dan zeggen we hen van kijk, als je wil dan mag je beginnen chatten. Dan is er 

een korte opleiding, van vier sessies en dat gaat dan eigenlijk enkel over het technische 

op de chat. Omdat we er van uitgaan dat hun basis eigenlijk al aan de telefoon gelegd 

is.” 

- Het is belangrijk om te vermelden dat de centra voor Tele-Onthaal per 

werkingsgebied vrij zijn om de vormingen naar eigen wensen aan te passen. In 

een ander Tele-Onthaal hoeft men bijvoorbeeld niet eerst twee jaar aan de 

telefoon te zitten vooraleer men mag chatten. Het is wel interessant om op te 

merken dat het telefoneren gebruikt wordt om de kandidaat chatters vertrouwd 

te maken met het verlenen van hulp aangezien het toch wel een ander medium 

is. 

Ik hoorde je daarstraks al spreken over intervisie, supervisie en feedback. Hoe 

wordt dat dan georganiseerd bij jullie? 

“We zijn daar nu mee bezig, met de feedback. Wij printen dan die gesprekken af omdat 

dat heel bruikbaar en leerrijk is. Dan lezen we ze na en geven we feedback wanneer het 

nodig is. bij de chatgesprekken, zien we het letterlijk staan en vaak zijn er zaken waar 

medewerkers zelf niet doorhebben dat ze in de fout gaan, wat beter kan. Die mensen 

vinden dat echt zalig. Die transcripties van de chatgesprekken worden dan na drie 

maanden verwijderd. Er komt dan een ophaaldienst om gevoelige informatie te 

verwijderen enzo.” 
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“Dan hebben we de intervisies. Meestal zit dat rond de 15 à 16 personen en zijn er dan 

altijd wel minimum twaalf mensen aanwezig Dat is gans het jaar door dezelfde groep om 

eigenlijk een beetje vertrouwen te creëren. In die intervisies kunnen ze dan gesprekken 

naar voren brengen of moeilijkheden die ze hebben rond bepaalde oproepers. Ze 

kunnen dat dan in groep bespreken dus dat moment hebben ze dan ook.” 

- Tele-Onthaal zet blijkbaar zeer hard in op het ondersteunen van hun vrijwilligers. 

Dit is positief aangezien men toch met een grote groep vrijwilligers zit die moeten 

ondersteund worden en het niet altijd even makkelijk is om iedereen te bereiken. 

Je had het daarstraks ook al eens over vormingen. Hoeveel keer bieden jullie de 

kans om een vorming te volgen? En wordt dat dan door jullie zelf of door externen 

georganiseerd? 

“Dat zijn externen die die vormingen geven. We hebben vijf vormingen op een jaarbasis 

en dat zijn dan externen die uitgenodigd worden om over een bepaalde problematiek of 

organisatie te komen spreken. Bijvoorbeeld het JAC die zich eens komt voorstellen.” 

“En dan doen we ook één keer per jaar zowel een aparte chatvorming, dus dat is dan 

alleen maar voor de chatters en dat is eigenlijk de eerste keer dat we een onderscheid 

maken tussen het telefoon en chatgebeuren. De chatters krijgen dan een voormiddag 

van 9 tot 13u dat ze enkel oefenen op chattechnieken, onderwerpen.” 

- Het is goed om te zien dat Tele-Onthaal blijft inzetten op vormingen voor de 

vrijwilligers. Het feit dat externe organisaties, met expertise over een bepaalde 

doelgroep of thematiek, is zeker en vast een meerwaarde. De vrijwilligers krijgen 

ook de kans om specifieke vormingen over het medium te volgen wat hun kennis 

alleen maar ten goede kan komen. Deze vormingen zijn ook gratis. 

Kan je een positief en een negatief voorbeeld geven gelinkt aan het medium? 

“Thoh, we hebben bijvoorbeeld onze veelchatters, maar dat zijn nu vijf profielen. Dat zijn 

dus vijf mensen die we in verschillende diensten signaleren en waarvan we zeggen van: 

die persoon chat echt wel zo vaak en we moeten er echt wel aandacht aan geven omdat 

andere mensen daardoor soms niet meer online geraken. Omdat die dan wel echt de 

chat bezet houden of bijvoorbeeld die veel dramatische verhalen vertellen. Dan geven 

we tips over hoe ze zo’n soort gesprek dan kunnen aanpakken.” 
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Zijn dat dan specifieke richtlijnen die je geeft? Komt dat bijvoorbeeld in de 

vorming aan bod? 

“Dus we hebben een blad met profielen uithangen in de chatruimtes en daar staat dan 

bijvoorbeeld op: Er is reeds psychologische begeleiding voor de oproeper, onderlijn dat 

en verwijs daar zeker naar door of ondersteun dat. Dat is dan bijvoorbeeld een tip die 

we geven. Maar dat is niet echt een oplossing ofzo hé. Je moet nog altijd het gesprek 

voeren.” 

- Tele-Onthaal krijgt dus ook te maken met veelchatters en heeft wel een aantal 

richtlijnen voor de medewerkers als ze hiermee te maken krijgen. Vanwege de 

onvoorwaardelijke aanvaarding mogen de chatters wel blijven komen. 

Merk je dat er meer en meer chatoproepers zijn? 

“Wel het probleem een beetje, bij ons, is dat ons aanbod beperkt is. Dus wij zitten al heel 

lang op dezelfde uren. Er komen soms wel medewerkers bij, of als we merken dat onze 

poule groter wordt dan zetten wij gewoon meer medewerkers in op dezelfde uren. Omdat 

we gewoon merken, en dat zien we aan onze cijfers, want we hebben een achterpoortje 

waarin we kunnen zien hoeveel mensen er op de chat proberen te geraken maar die 

geen gesprek krijgen. Dat er gewoon heel veel mensen zijn die geen gesprek kunnen 

krijgen. Dus op het moment dat we meer medewerkers inzetten, stijgen onze cijfers.” 

- Er is dus een correlatie tussen het feit dat er meer chatgesprekken zijn als er 

meer beantwoorders ter beschikking zijn wat natuurlijk logisch is. Blijkbaar is er 

wel veel vraag naar het aanbod aangezien men soms moet wachten om een 

chatgesprek te voeren. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling dan van het chatten? 

“Het is alleszins de bedoeling om ons aanbod te vergroten. Op twee vlakken, zowel meer 

mensen die chatten als meer openingsuren waarin de chat bereikbaar is. Dat is sowieso 

ons doel maar ik denk dat we pas op het moment dat onze cijfers, bijvoorbeeld die van 

de telefoon ook echt duidelijk maken dat die verschuiving echt aan het gebeuren is, dat 

dat er nog meer zal komen.” 

- Tele-Onthaal blijft de ontwikkelingen en de vraag naar het aanbod volgen. Het is 

goed dat men hier in de toekomst verder op zal inzetten. 
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Om kort nog eens terug te keren op de veelchatters, is dat iets die een groot 

probleem is? 

“Al bij al is dat nog ca va. Voor onze medewerkers is de kans dat ze twee keer dezelfde 

chatter hebben niet zo groot. Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak en ze hebben het ook 

niet altijd door. Maar het is wel een probleem omdat het er voor zorgt dat bepaalde 

mensen er niet door kunnen chatten omdat er mensen zoveel chatten en er misbruik van 

maken. Dus we hopen wel dat er in de toekomst manieren zullen zijn, technische 

oplossingen, omdat beter aan te pakken.” 

- Vanwege de technische invulling van het aanbod krijgen vrijwilligers niet veel te 

maken met veelchatters of hebben ze het niet vaak door. Qua aanbod is het 

natuurlijk wel beperkend aangezien de veellijners plaatsen innemen van mensen 

die sneller geholpen kunnen worden. 

Hebben jullie veel mensen, die al op de tweede lijn geholpen worden, die jullie 

contacteren? 

“Ja eigenlijk wel. Er zijn best wel veel mensen die doorverwezen worden, als een 

psychiater bijvoorbeeld met vakantie is probeert die zo het wat op te lossen. Die doen 

dat dan zo. Zij hebben dan elke week wel een gesprek maar wat dan met de andere 

dagen? Dan verwijzen ze hen door naar ons om te bellen of te chatten. Mensen die 

bijvoorbeeld in een instelling zitten en hun tijd opvullen door te chatten. Ik weet daar 

eigenlijk geen cijfers van en of we er daar eigenlijk van hebben. Maar ja, sowieso zijn er 

echt wel heel veel.” 

- Ook hier komen er weer veel oproepers op de chat terecht vanuit de tweede lijn. 

Sommige worden zelfs actief doorverwezen door een hulpverlener uit de tweede 

lijn. Tele-Onthaal heeft hier geen probleem mee zolang er niet te veel gebeld of 

gechat wordt door dezelfde persoon. 

Wat zou je graag nog zien gebeuren naar de toekomst toe? 

“Het zou volgens mij super interessant zijn om met de verschillende organisaties wat 

nauwer samen te werken zodat we allemaal aan dezelfde kant staan en een eenduidig 

signaal kunnen geven. Maar iedereen is zo beperkt in middelen en tijd dat dat niet altijd 

zo evident is om dat te doen. Maar ik ben daar echt een grote voorstander van.” 
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- Een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten om afspraken te 

maken binnen de sector is volgens mij zeker iets die een meerwaarde zou 

kunnen bieden bij het organiseren van de hulpverlening. 

4.3. Interview: De Druglijn 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Dat is nog niet zo heel lang. Ik schat 2012” 

- 2012 is inderdaad nog niet zo lang. Gelukkig kan men ondertussen al rekenen 

op veel verschillende organisaties die expertise hebben opgebouwd in verband 

met de methodiek. 

Waarom is jullie organisatie begonnen met chathulpverlening? 

“Dat is iets wat we zelf al heel lang wilden doen. Als het aan ons had gelegen hadden 

we dit al jaren en jaren eerder gedaan maar we kregen er geen middelen voor door de 

overheid. Je krijgt je werkingsmiddelen en daar moet je het mee doen. Als je dan iets 

extra wil doen is dat niet evident. Nu ook met het hele online verhaal, zoals bij onze 

online testen en online zelfhulp, is het niet altijd gemakkelijk om dat iedere keer 

gefinancierd te krijgen” 

- Deze uitspraak getuigt van het feit dat sommige organisaties wel een extra vorm 

van hulpverlening willen aanbieden maar soms beperkt worden door het gebrek 

aan middelen. Daardoor vallen sommige mensen wat uit de boot en maken ze 

geen gebruik van de hulpverlening, simpelweg omdat deze niet beschikbaar is. 

Moeten jullie een vorming volgen vooraleer jullie mogen chatten? 

“Wij voorzien sowieso een chatopleiding.” 

Is dat dan binnenshuis dat jullie dat organiseren? 

“Ja. We geven die zelf. Initieel hebben we daar zelf een vorming voor gevolgd bij 

Artevelde hogeschool. En we zijn ook gaan luisteren bij de collega’s. Als we begonnen 

zijn met het proefproject rond chatten zijn we bij heel veel andere lijnen eens gaan 

luisteren hoe zij het organiseren, hoe ze het aanpakken, …” 
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“Van de vorming die we zelf als medewerker hebben gevolgd geven we dan een verkorte 

versie aan de vrijwilligers of aan de collega’s die willen starten met chathulpverlening.” 

“Ik denk dat die vorming ongeveer een 2-3 tal uur in beslag neemt. Daarin komt dan 

vooral de theorie aan bod en daarna gaan we ofwel wat rollenspelen doen, ofwel gaan 

we samen met de nieuwe medewerkers/vrijwilligers samen een echt chatgesprek 

beantwoorden.” 

- De druglijn kiest er voor om zelf de vormingen te voorzien voor nieuwe 

medewerkers en potentiele vrijwilligers. Dit doen ze op basis van de eigen 

vormingen die ze gevolgd hebben. Er wordt dus verder aan de slag gegaan op 

basis van de reeds aanwezige expertise van andere organisaties. Hier kan men 

wel zien dat de tijd die besteed wordt aan de vorming beduidend korter is dan bij 

Tele-Onthaal. Waarschijnlijk weer door de beperktheid van de middelen. 

Je sprak van intervisie in het begin en zelfs van één keer in de maand, is dat nu 

nog zo? 

“Dat is nu wat stilgevallen. We hebben het een half jaar geleden nog eens gedaan met 

de nieuwe mensen maar het is zodanig druk dat zo’n soort dingen vaak als eerste aan 

de kant worden geschoven.” 

- In de interviews en bevragingen van de medewerkers heb ik gemerkt dat 

intervisie vaak als een van de eerste zaken aan de kant wordt geschoven als de 

organisatie tijdsgebrek ervaart. De focus ligt in deze organisaties dan meer op 

het aanbod van de hulp en in mindere mate op de ondersteuning en uitwerking 

er van. Onder de collega’s wordt er wel op een informele manier afgestemd en 

overlegd met elkaar. Het is dus niet zo dat er nooit wordt stilgestaan bij het 

functioneren. 
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Zijn er richtlijnen die uitgaan van de organisatie over hoe er moet worden 

omgegaan met veelchatters? 

“Thoh dat gaat dan meer vanuit het gevoel. We hebben wel een aantal richtlijnen bij het 

telefoneren, dat zal dan wel een beetje hetzelfde zijn bij het chatten maar dan wel 

rekening houdend met de eigenheden van het medium. We hebben dus wel een aantal 

richtlijnen maar iedereen doet ook wel een beetje zijn/haar eigen ding. Iedereen heeft 

z’n eigen stijl maar dan probeer je natuurlijk ook de stijl van de organisatie te behouden 

maar de een is losser dan de andere daarin. Als mensen echt 10 keer per uur proberen 

te chatten zonder dat ze echt een vraag hebben dan gaan we dat wel communiceren 

naar hen toe. Als ze het dan nog niet laten kunnen we ze wel blokkeren.” 

- Binnen de organisatie zijn er niet echt concrete richtlijnen om hiermee om te 

gaan. Het is wel belangrijk om te vermelden dat de druglijn niet veel 

geconfronteerd wordt met veelchatters. 

Hoe zien jullie dan de toekomstige invulling van het chatmedium in? 

“Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we er wel meer op willen inzetten en dat wel onze 

ambitie is. Ik verwacht aan de andere kant ook niet, bijvoorbeeld bij de telefoonoproepen 

die de laatste tijd stagneren, dat dat zal verdwijnen. Want er wordt best ook wel nog veel 

gebeld en voor schoolwerkjes zijn mails dan weer het gemakkelijkst. Ik veronderstel dat 

de chatoproepen wel nog kunnen stijgen maar dat de rest ook wel nog zal standhouden. 

we zijn wel met vanalles bezig online. Maar het gaat soms traag want in de sociale sector 

ben je wel vaak gebonden en dat gaat trager dan in de privé.” 

- Ook hier wordt het tekort aan middelen weer duidelijk gemaakt. 

Wat ik ook nog wou vragen: merken jullie dat er veel vanuit de tweede lijn 

oproepen naar jullie toe komen? 

“Als mensen bijvoorbeeld al in de tweede lijn zitten vind ik het soms moeilijk om te weten 

wat men verwacht van de organisatie. We kunnen wel eens luisteren maar het is niet zo 

dat we iets structureel kunnen bieden om hen te helpen.” 

- Voor de eerstelijnsorganisaties die chathulpverlening aanbieden blijft het moeilijk 

een structureel aan de slag te gaan met een oproeper van de tweede lijn. Er 

wordt wel geluisterd maar vaak blijft het daar bij als de oproeper al ergens in 

behandeling is. 
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4.4. Interview: Child Focus 

Wanneer zijn jullie begonnen met Chathulpverlening? 

“Wij zijn gestart in mei 2014 met het oprichten van onze chatlijn. Nu daarvoor hadden 

we wel nupraatikerover. Dat is onder andere hier opgericht en daarna hebben we dat 

doorverwezen naar het VK omdat zij eigenlijk meer bevoegd waren voor problemen rond 

bijvoorbeeld seksueel misbruik en daar waren wij niet voor competent.” 

“We wilden eigenlijk gewoon nog een extra toegangspoort waardoor de mensen ons 

konden bereiken. Het staat op zich ook open voor iedereen. Met een beetje in het 

achterhoofd het idee dat jongeren minder snel contact opnemen via de telefoon of een 

mailtje sturen. Chatten is nu ook echt in en toen dachten we dat we daardoor misschien 

meer jongeren konden aanlokken of trekken.” 

- Er was vroeger dus al een aanbod maar dat werd overgeheveld naar het VK 

omwille van de problematiek die vaak aan bod kwam. Daarna is men in functie 

van het creëren van een extra toegangspoort aan de slag gegaan met een nieuw 

chathulpverleningsaanbod. Een tweede zaak die een klein beetje meespeelde in 

die beslissing kwam er door het feit dat jongeren sneller zullen chatten dan 

bellen. 

Moet je vooraleer je begint te chatten een vorming volgen? Zo ja, kan je daar wat 

meer uitleg over geven? 

“Toen de chat indertijd begon is daar wel een vorming over geweest. Als ik me niet vergis 

was dat iemand van Awel die die vorming is komen geven. Dat was verspreid over een 

twee à drie tal dagen. Waar eerst een theoretisch gedeelte aan bod kwam: tips and 

tricks, wat je moet doen en wat je niet moet doen.” 

“De nieuwkomers nu leren het eigenlijk via de collega’s. Het is niet zo dat er voor elke 

nieuwkomer een specifieke opleiding wordt georganiseerd. Het is dan via de collega’s 

dat je de informatie meekrijgt.” 

- Net als bij de andere organisaties is men eerst te rade gegaan bij een andere 

organisatie in functie van de opstart van het hulpverleningsaanbod. Het 

uitwisselen van expertise is blijkbaar iets die vaak gebeurt bij het organiseren van 

een nieuw aanbod. 
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Wordt er ruimte gemaakt voor supervisie? 

“Intern hebben we altijd een debriefing. Als er chat is wordt dat wel besproken. Dus het 

komt wel aan bod en wordt wel besproken. Eventueel komen er bijkomende vragen door 

collega’s of suggesties of er iets anders had voorgesteld kunnen worden. Maar het is 

niet dat we inplannen dat we bijvoorbeeld volgende week eens samenzitten rond het 

chatten.” 

- Er is dus geen vast moment voor intervisie maar men heeft wel dagelijks een 

debriefing waarbij de chatgesprekken sowieso besproken worden. 

Krijgen jullie soms de mogelijkheid om vorming mee te volgen over chatten? 

“Nee, dat is ook nog nooit echt naar voren gekomen. Ik heb nog nergens gelezen dat er 

bijvoorbeeld een vorming is over chat en ik heb dat dus ook nog nooit doorgegeven aan 

de organisatie dat we dat eventueel kunnen volgen. Bij de organisatie is er ook nog nooit 

een aanbod geweest over dergelijke vormingen. Maar ik denk wel dat ons management 

daar voor zou openstaan, zeker en vast. Vormingen worden niet systematisch 

aangeboden maar als er iets interessant lijkt wordt er wel gevraagd of er iemand wil/kan 

gaan.” 

- De organisatie staat open voor eventuele extra vormingen in verband met de 

methodiek maar is niet altijd op de hoogte van eventuele mogelijkheden.  

Merken jullie dat er veel veelchatters/spammers zijn? 

“Vaak zou ik het niet noemen. In welke mate maak je een onderscheid tussen 

veeloproepers die slechte bedoelingen hebben en tussen de veeloproepers die vaak op 

de chat komen maar waarvan je weet dat je eigenlijk niet echt verder kan maar waarvan 

je voelt dat die persoon het toch wel nodig heeft om een gesprek te hebben. Het is 

moeilijk om dat evenwicht te zoeken.” 

“We laten het wel open, dus ze mogen terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld dan een collega 

die doorgeeft aan die mensen van kijk, maandag chat ik niet maar woensdag weer wel 

dus dan mag je terugkomen. Omdat sommigen dat ook echt vragen om telkens met 

dezelfde persoon te chatten. Dus dan kunnen er wel afspraken gemaakt worden.” 

- Uit dit antwoord blijkt dat Child Focus niet zoveel geconfronteerd wordt met 

veelchatters. Indien nodig worden er afspraken gemaakt en wordt er van daaruit 

verder gewerkt. 
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Hoe zien jullie dan de toekomstige invulling van het chatten in? Bijvoorbeeld 

meer consulenten die chatten op hetzelfde moment, meer middelen, …? 

“Op dit moment hebben we wel voldoende met één iemand die de chat bemant. Als wij 

chatten, stel van maandag van 17u-21u, dan heb ik soms geen gesprekken en soms 

heb ik er meer. Maar praktisch nooit meer dan vier of vijf gesprekken. Neem dat we 

ongeveer met een gemiddelde zitten van drie gesprekken per sessie.” 

- Het aanbod van de chathulp is op dit moment niet overbevraagd en het lijkt de 

organisatie niet nodig om hier extra middelen aan toe te wijden. 

4.5. Interviews: JAC 

Wanneer is het JAC begonnen met chathulpverlening? 

1: “Ik denk dat we in daarmee in 2006 zijn gestart, jullie in de andere vestiging, zijn daar 

later mee begonnen denk ik.” 

- Het aanbieden van chathulpverlening in het JAC is iets die geleidelijk aan werd 

ingevoerd afhankelijk van de organisatie. 

Waarom is men begonnen met chathulpverlening? 

1: “er waren een aantal JAC’s in Vlaanderen die dat als pilootproject hadden in 2006. Er 

wordt altijd eerst gekeken of er genoeg vraag naar is. Hoe dat praktisch aangepakt kan 

worden. Welke programma je daar voor kan gebruiken want het moet ook ergens veilig 

genoeg zijn voor de privacy en voor de gesprekken te kunnen opslaan. We voelden dat 

wel aankomen dat we dat sowieso zouden moeten opnemen in ons aanbod als JAC.” 

- Het JAC deed dus eerst een proefproject om te kijken hoe de invulling van de 

hulpverlening praktisch georganiseerd kon worden. Na dat project is dat dan 

geleidelijk aan ingevoerd geweest in de verschillende vestigingen van de 

organisatie. 
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Hoe wordt de vorming georganiseerd? 

1: “Ja de basisopleiding chathulpverlening kwam vanuit het steunpunt. En dat zijn dan 

eigenlijk JAC collega’s van een ander JAC die dat geven. Het wordt georganiseerd door 

het steunpunt maar de vormingsmedewerkers zijn collega’s van het JAC.” 

- Het JAC maakt gebruik van het aanbod van het Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk om de medewerkers op te leiden. Ook hier wordt dus weer ingezet 

op het zo goed mogelijk delen van de reeds aanwezige expertise. 

Zijn er nog andere thema’s waar vormingen over gegeven worden? 

3: “Verontrustende situaties eigenlijk. Hoe je daar mee moet omgaan.” 

En die thematiek en vormingen waren dan echt gericht op hoe je daar via het chat 

medium mee moest omgaan? 

1: “Ja inderdaad. Dat was echt specifiek voor de chat.” 

- Bij extra vormingen die men kan volgen wordt er rekening gehouden met de 

manier waarop de hulpverlening wordt aangeboden, in dit geval dus chathulp. De 

respondenten geven aan dat deze ook vaak vanuit het steunpunt worden 

gegeven maar dat deze evenwel door andere organisaties zoals het CGG 

kunnen gegeven worden. 

Zijn er momenten waarin wordt nagegaan wat goed loopt binnen de werking en 

wat beter kan? 

1: “Als je intervisie wil moet je het zelf organiseren. Wij hebben met ons CAW gezegd 

van kijk: die intervisiegroep op Vlaams niveau is weggevallen. Maar ja, we zitten hier 

met mensen die sinds 2007 chatten maar er zijn er ook die nog maar van vorig jaar bezig 

zijn. Dus die ervaring, die kennis, die goesting is van iedereen verschillend. Dus toen 

hebben we besloten om dat zelf op poten te zetten voor ons CAW. We proberen nu om 

de drie maanden eens samen te komen. Maar dat is dus enkel met ons CAW dat we dat 

doen, niet met andere partners erbij.” 

- In het interview kwam er ter sprake dat er vroeger veel meer met verschillende 

regio’s werd samengezeten rond de invulling van chathulp. Dit is echter 

weggevallen en wordt als zeer jammer ervaren door de respondenten. 
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Zijn veelchatters en spammers een vaak voorkomend probleem bij jullie? 

3: Ik heb wel de indruk dat dat toch nog een vaak voorkomend probleem is ja. Zelfs in 

ons team keren er dingen terug waarvan we het vermoeden hebben. 

- In vergelijking met de andere bevraagde organisaties heeft het JAC precies wel 

meer last van veelchatters. Dit zorgt voor zodanige frustratie dat sommige 

medewerkers niet meer graag chatten. Het blijft wel moeilijk om er een specifiek 

zicht op te krijgen. Mede door het feit dat het chathulpaanbod door alle JAC’s van 

heel Vlaanderen gelijktijdig bemand wordt. 

Hebben jullie dan een specifieke aanpak voor veellijners? Zijn er daar afspraken 

over binnen het team? 

3: “Sommige mensen gaan dat sneller afblokken dan andere mensen.” 

1: “Dat is eigenlijk iets waar het in ons team nog niet echt over gehad hebben.” 

- Via de leergroep en werkgroep online worden er wel een aantal afspraken op 

papier gezet maar vaak blijft het moeilijk om deze in de verschillende werkingen 

van de organisatie toe te passen. 

Zijn er dingen die je zelf nog wil aanbrengen? 

Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat de resultaten niet helemaal representatief 

kunnen zijn voor wat hulpverleners nu eigenlijk denken van chatten. Want hier merken 

we zelf al een beetje een verdeeldheid binnen ons eigen team over hoe we aankijken 

tegenover het chatten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk zou moeten gedaan 

worden, het chatten, door mensen die er echt zelf voor kiezen en niet omdat het 

opgelegd is door iemand van bovenhand. Dus ik zou dat niet slecht vinden, dat idee die 

je naar voorbracht, dat er één vaste medewerker is binnen het team, of een paar, die dat 

echt graag doen. Want dan ga je al sneller ook een zicht krijgen bijvoorbeeld op de 

veeloproepers. Ik sta daar wel achter ja. 

- Er wordt dus aangegeven dat men het belangrijk vindt om als hulpverlener 

voldoende gemotiveerd te zijn en volledig achter de methodiek te staan. 
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4.6. Interview: Awel 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“De chathulpverlening is begonnen in 2005. Ja we doen dat wel al een aantal jaar, we 

zijn één van de pioniers op dat vlak.” 

- Awel was vroeger bekend onder naam: kinder- en jongerentelefoon en is 

inderdaad een organisatie die al lang meedraait op vlak van tele-hulpverlening. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Wij zijn gewoon gaan kijken naar wat de nood was bij kinderen en jongeren. Hoe zij 

contact wilden opnemen met ons en van daaruit zijn we dan eigenlijk begonnen met de 

chat.” 

- Men is dus in functie van de doelgroep gestart met het aanbieden van 

chathulpverlening. Dit vanuit de kerngedachte van sociaal-werk dat men moet 

zijn waar de cliënten zich begeven. 

Wat houdt die basisopleiding dan precies in? 

“Dus dan hebben we de basisopleiding zelf en die duurt toch wel een vier tot zes tal 

maanden. Ze beginnen dus met een kennismakingsavond en dan begint de periode 

waarin ze dus een deel les krijgen en een ander deel waarin ze stage lopen eigenlijk. 

Dus zij krijgen een aantal opleidingsdagen. Er zijn zeker een viertal van die dagen 

voorbehouden voor gesprekstechnieken, voor chat is dat dan schrijftechnieken. De 

opleiding wordt volledig vastgelegd door ons maar we werken wel met externe opleiders 

die de opleiding geven.” 

- Awel voorziet voor alle vrijwilligers een aantal momenten waarin de 

basisopleiding gevolgd kan worden. Ook zijn de kandidaat-vrijwilligers verplicht 

om een stage te lopen. Deze manier van vorming is gelijkaardig met het 

vormingsaanbod die Tele-Onthaal ter beschikking stelt. De inhoud van de 

vorming wordt vastgelegd door Awel maar de effectieve vorming zelf wordt 

verzorgd door een externe partner 
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Wat zijn volgens jou dan valkuilen en meerwaarde van het medium? 

“Wel ik denk dan vooral aan de technische kant. Ik heb een tijdje een probleem gehad 

met mijn internetlijn thuis en op een bepaald moment viel het chatgesprek dan ineens 

weg. Op den duur ben ik dan met mijn netwerkkabel beginnen werken om dat te 

voorkomen. Dus ja vooral wel technisch eigenlijk. Naar de jongere toe ook, als ze dan 

niet weten waarom het gesprek plots stopt dan is dat niet fijn. Maar vooral op technisch 

vlak.” 

“De meerwaarde is dan zoals ik al zei dat het heel toegankelijk is, moeilijkere gesprekken 

komen gemakkelijker aan bod. Tegenwoordig zijn er ook veel jongeren bezig met hun 

smartphone/tablet/computer en er kan dus via al die kanalen contact worden gezocht.” 

- Ook hier wordt de technische invulling van het medium als valkuil benoemd. Dit 

zijn echter zaken waar men niet veel aan kan doen. De meerwaarde is in de 

voorgaande interviews ook al eens vermeld geweest. Namelijk dat het een heel 

toegankelijk medium is. 

Zijn veelchatters een probleem waar jullie veel mee te maken krijgen? 

“Nee dat valt eigenlijk heel goed mee. Via de chat hebben we daar niet veel last van. We 

hebben wel een aantal veelchatters maar die worden heel goed opgevolgd. Mijn collega 

van de studiedienst als vanuit het chatbestuur volgen dat heel goed op en daar wordt 

dan altijd een profiel van opgemaakt. De veelchatters worden dan begrensd tot 

maximum een half uur chatten. We zeggen hen dat ook in het begin van het gesprek: 

we merken dat je hier al vaak bent geweest, je weet dat voor jou een half uur de chat ter 

beschikking is.” 

- Bij Awel worden de veellijners goed opgevolgd en wordt er met hen in dialoog 

getreden over het feit dat ze veel oproepen. Het bijhouden van een profiel en het 

duidelijk maken aan de oproeper dat hij/zij beperkt is in tijd getuigen van het 

duidelijk opstellen van grenzen maar wel met de gedachte om steeds te luisteren 

naar de oproeper. 
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Merk je dan dat er veel mensen jullie contacteren vanuit de tweede lijn? 

“Ja dat merken we echt wel. Begeleiders daar zeggen dan tegen die mensen van: als je 

met iets zit neem eens contact op met Awel. Dat is goedbedoeld maar soms heb je er 

dan, afhankelijk van de problematiek, die daar misbruik van maken en die dan constant 

met verhalen enzo afkomen. We houden dat ook allemaal bij en dat staat allemaal in het 

profiel.” 

- Ook Awel merkt op dat er veel oproepen vanuit de tweede lijn komen. Het is 

inderdaad goedbedoeld van de hulpverleners daar maar als er misbruik gemaakt 

wordt van het aanbod en er weinig constructieve en structurele oplossingen 

kunnen geboden worden aan de oproepers moet men toch de effectiviteit van die 

doorverwijzing in vraag stellen. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling van jullie chatten dan? 

“Nog meer vrijwilligers, op al onze contactkanalen en zeker ons onlinegedeelte willen we 

echt specifiek dat de openingsuren van de chat gelijklopen met die van de telefoon.” 

- De organisatie wil, net als veel andere organisaties, het aanbod breder maken. 

Concreet wil men dit doen door nog meer in te zetten op vrijwilligerswerving en 

het meer beschikbaar stellen van de chathulp. 

4.7. Interview: De Zelfmoordlijn 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Wij zijn bij het CPZ gestart in juli 2005. We waren toen twee avonden per week 

beschikbaar en sinds juli 2008 zijn we vijf dagen per week beschikbaar en sinds 

november 2013 zijn we iedere avond beschikbaar. Maar dus enkel ’s avonds van 19u tot 

21u30.” 

- De zelfmoordlijn is ook een van de spelers die al zeer lang actief is in tele-

hulpverlening. Doorheen de jaren is men het aanbod meer en meer beginnen uit 

te breiden. 
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Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Omdat we zagen dat we heel wat jongeren misten via de telefonische zelfmoordlijn die 

er toen enkel was en eigenlijk om vooral op hen in te spelen. Echt wel om jongeren te 

bereiken eigenlijk.”  

“Enerzijds met jongeren maar anderzijds dan ook om mensen met spraak- of 

gehoorproblemen gemakkelijker te bereiken zodat zij ook bij ons terecht kunnen. Omdat 

we hen ook niet echt bereikten daarvoor.” 

- De opstart van de chathulp is ook hier weer te danken aan de noden van de 

doelgroep. Het is interessant om op te merken dat het CPZ expliciet vermeld dat 

ze ook mensen met spraak- of gehoorproblemen willen bereiken. In geen enkel 

ander interview is dit ter sprake gekomen. 

Krijgen de vrijwilligers een vorming vooraleer ze mogen chatten? 

“dan start er een vorming met één theoretische zaterdag en acht praktische sessies 

waarbij er geoefend wordt aan de hand van rollenspelen. Als die vorming goed verloopt 

dan kom je eigenlijk in een peter/meter-periode waarin je je eerste gesprekken aan de 

lijn samen met iemand anders volgt. En daarna wordt je eigenlijk pas effectief vrijwilliger. 

Dus dat is toch wel +/- een half jaar dat dat proces duurt.” 

- De vorming van de vrijwilligers van de zelfmoordlijn is ook redelijk uitgebreid. Na 

de effectieve vormingsmomenten krijgt men ook nog een peter of meter 

toegewezen. Er wordt hard ingezet om de hulpverlening door de vrijwilligers zo 

kwaliteitsvol mogelijk te maken. 

Kunnen er nog extra vormingen gevolgd worden? 

“Één keer per jaar krijgen ze een externe lezing. Ze zijn niet verplicht om hier aan deel 

te nemen. Bijvoorbeeld vorig jaar is Cavaria bij ons geweest om uitleg te doen bij Holebis 

en transgenders.” 

- Het is mogelijk om als vrijwilliger extra vormingen te volgen over bepaalde 

thematieken of onderwerpen. Op die manier blijft men werken aan het uitbouwen 

van de expertise bij de vrijwilligers en het nog beter maken van de kwaliteit van 

de gesprekken. 
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Wat is volgens jullie de meerwaarde van chathulpverlening? 

“Het idee erachter is wel om de doelgroep wat beter te bereiken. Wat is nog een 

voordeel wel het is veel drempelverlagender dan de telefoon te nemen.” 

Wat zijn volgens jullie dan een aantal valkuilen van het medium? 

“Je kan aan een kant ook een beetje de anonimiteit als een valkuil zien hé. Wat vaak 

een vraag is als ik bijvoorbeeld vorming ga gaan geven of je hoort die vraag ook bij 

andere onlinehulpverleners is dan van ja, is het nu echt of niet echt. Je hebt de emotie 

niet hé. Je hebt geen non-verbale communicatie. Voor beide kanten is dat soms wel 

lastig.” 

- Net als in de andere interviews komt het drempelverlagende ook hier weer te 

sprake als meerwaarde van de chathulp. Als valkuil wordt wederom de 

anonimiteit en de onzekerheid die dit met zich meebrengt aangebracht. 

Zijn veellijners een vaak voorkomend probleem bij jullie dienst? 

“Bij de chat valt dat heel goed mee. er is één iemand die dat opvolgt voor de chat van 

onze vrijwilligers. Vanaf dat er iemand van de chatters het gevoel heeft van tiens, ik heb 

die persoon precies al eens langs gehad, dan wordt die persoon gecontacteerd. Dan 

schrijft die daar een klein verslag van en wordt dat wel opgevolgd of die oproeper vroeger 

al eens is gepasseerd. En dan wordt er ook gekeken of het al dan niet problematisch is.” 

- De zelfmoordlijn heeft net als Awel een verantwoordelijke die dit opvolgt. En ook 

hier wordt er in contact getreden met de veelchattter. Een belangrijke nuancering 

bij de zelfmoordlijn is dat men periodes heeft waarin men veel dezelfde mensen 

via de chat binnenkrijgt aangezien ze in een crisismoment zitten. 
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Hoe zien jullie de toekomstige invulling in van het chatten? 

“Nu zit ons “wachtblad” al heel goed vol maar we zien wel dat we nog een aantal 

gesprekken missen op de chat. En dat is heel spijtig maar we gaan ze nooit allemaal 

kunnen hebben. Maar hoe minder we er missen hoe beter. Dat is dan beter voor de 

jongeren en de andere mensen die via die weg contact opnemen. Dat onderzoek komt 

er nu dus eerst en dan is het de bedoeling dat we vanaf voor-najaar 2017 toch wel gaan 

specifiek werven op chatvrijwilligers” 

- De zelfmoordlijn wil dus naar de toekomst toe meer inzetten op het chat- en 

onlinehulpaanbod. Dit wil men doen aan de hand van het vergroten van het 

aanbod chathulpvrijwillgers. 

4.8. Interview: Nupraatikerover 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

“Wij zijn begonnen in september 2014. Dan zijn we echt van start gegaan, de 

voorbereiding liep al een paar maanden daarvoor. Onze chatbox: nupraatikerover, 

hebben wij overgenomen van Child Focus. En zij zijn in 2012 begonnen.” 

- Het is interessant om op te merken dat het VK niet zelf begonnen is met het 

aanbieden van chathulp. Zoals blijkt hebben zij het reeds aanwezige aanbod die 

georganiseerd werd door Child Focus overgenomen. 

Moet er een vorming gevolgd worden vooraleer je mag beginnen chatten? 

“Moeten niet nee, want ik weet dat dat wel verplicht is bij het CAW. We hebben wel 

iemand die bij het JAC gewerkt heeft, Stijn Tondeur, die aan Awel en aan het JAC 

vormingen geeft op zelfstandige basis en we hebben hem dan ook gevraagd om een 

vorming te geven op voorhand. Dan konden we een paar oefensessies doen. Maar het 

was zeker geen vereiste. Achteraf pas hebben we gezien dat het bij een CAW verplicht 

is en dan hebben we via Daniëlla gevraagd of het mogelijk was om een vorming op maat 

te krijgen.” 

- Ook hier wordt weer duidelijk dat men bij de opstartmomenten gebruik maakt van 

de reeds beschikbare expertise. In het interview drukt men ook uit dat men het 

gevoel heeft dat er op vlak van uitwisseling van informatie tussen diensten die 

chathulp soms zelfs vlotter wordt samengewerkt in vergelijking met de 

traditionele hulpverlening. 
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Zijn er mogelijkheden om extra vormingen bij te volgen rond het medium? 

“Ja, dus in september zijn we gestart met Stijn en dan hebben we vorig jaar ondervonden 

dat we veel rond zelfmoord binnenkregen dus dan zijn we bij 1813 een algemene 

vorming gaan volgen.” 

- Het is dus mogelijk voor de medewerkers van nupraatikerover om extra 

vormingen te volgen rond bepaalde methodieken en thematieken. Met als doel 

het verbeteren van de geboden hulp. 

Wat is volgens jou de meerwaarde van chatten? 

“De meerwaarde is dat we jongeren bereiken die anders niet tot in het VK geraken. Ik 

ben daar echt van overtuigd dat de chat ook met zijn valkuilen echt een absolute 

meerwaarde is. Je moet zijn waar de jongeren zijn. Jongeren zijn online, die komen niet 

direct binnen.” 

- Wederom wordt de toegankelijkheid van het medium als een echte meerwaarde 

gezien. 

Hoe wordt er omgegaan met problematische veelchatters? 

“We hebben toen ook gezegd tegen die persoon dat hij/zij hier al vier keer is gekomen. 

Je ontneemt de tijd van andere chatters, hiervoor hebben wij de chatbox niet open gezet 

dus gaan wij hier ook afronden.” 

- In het voorbeeld die aangehaald wordt in het interview communiceerde men dat 

het veelchatten echt niet meer kon en dat de hulpverlening werd stopgezet. 

Zijn er dan veel mensen die vanuit de tweede lijn jullie contacteren? 

“Ook ja. Ik snap dat, want dat is vanuit geen mogelijkheden zien. Maar dat is meer op 

korte termijn gedacht want dat is niet handig. Dat gebeurt niet zo vaak. Wat mij wel helpt 

bij zo van die veelchatters is iets dat Stijn zei in het begin. Je helpt die persoon niet, je 

bent niet aan het helpen door nog eens helemaal mee te gaan in dat verhaal want 

eigenlijk ben je een problematiek in stand aan het houden.” 

-  Net als bij de andere organisaties wordt het chatten vanuit de tweede lijn niet 

altijd als constructief ervaren. 
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Heb je het gevoel dat er naar de toekomst toe meer op chathulp zal ingezet 

worden? 

“Ja, tenzij wij er de middelen er plots niet meer voor krijgen. Het is altijd een 

middelenkwestie. Maar wij hebben een 0,4 equivalent van middelen. We hebben dat 

eens berekend en we steken daar een voltijdse invulling op. Maar dat is echt omdat we 

het willen doen werken. We zijn nog volop bezig om dat wat aan te tonen aan het beleid 

dat er nog veel in zit en we geloven ook heel sterk in het product. Als je dat niet doet dan 

kan je beter stoppen.” 

- Net als bij de druglijn is er hier ook weer sprake van een middelenkwestie. Men 

probeert als organisatie echt aan te tonen dat de chathulp opbrengt en dat meer 

middelen zeker voor een nog beter aanbod kunnen zorgen. 

4.9. Eindbesluit hoofdstuk 4 

Het staat als een paal boven water dat vorming in functie van het medium een absolute 

must is voor de organisaties en de medewerkers. De mogelijkheid om extra vormingen 

te volgen over allerhande thematieken is uiteraard een meerwaarde voor de expertise 

van de hulpverleners. 

In dit hoofdstuk werd het ook duidelijk dat de problematiek rond veelchatters al bij al 

goed meevalt en niet als overdreven storend wordt ervaren door de organisaties. Indien 

men geconfronteerd werd met veelchatters had men in de meeste gevallen een aantal 

methoden waarmee men aan de slag ging en in dialoog trad met de veelchatter. 

Er kan ook besloten worden dat de organisaties, in het algemeen, nog meer willen 

inzetten op het aanbieden en verbeteren van chathulp. Dit aan de hand van het werven 

van extra vrijwilligers en het uitvoeren van onderzoek. 

Er kan gesteld worden dat de meerwaarde van de chathulp vooral ligt bij de 

toegankelijkheid van het aanbod. Men hoeft zich niet te verplaatsen en kan in alle 

anonimiteit contact opnemen met de dienst. De anonimiteit is echter dubbel. In sommige 

gevallen zorgt dit ervoor dat hulpverleners sceptisch staan en de eerlijkheid van de 

oproepers in twijfel trekken. 

Ten slotte, maar niet onbelangrijk, is de middelenkwestie die sommige diensten 

aankaarten. Het is aan de diensten om te signaleren dat er effectief meer middelen nodig 

zijn om verder in te zetten op een kwaliteitsvol aanbod van chathulp. 
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Hoofdstuk 5: Eindreflectie 

Ik hoop met deze scriptie een beter zicht te hebben gegeven op de invulling van het 

chataanbod binnen het Vlaamse hulpverleningslandschap. Het is echter belangrijk om 

te vermelden dat dit onderzoek slechts een deelopname is van het brede aanbod van 

chathulpverlening. Er kan dus niet gegeneraliseerd worden. Een generalisatie was 

echter nooit de bedoeling van dit onderzoek en er werd gefocust op het organisatorisch 

aspect en de praktische aanpak van de methodiek. 

Via de plaatsing van de methodiek binnen het micro-, meso- en macroniveau werd er 

geprobeerd om duidelijk te maken wat de methodiek van plaats heeft in de maatschappij, 

organisatie en individuele hulpverleningsprocessen. 

Men kan niet ontkennen dat de technologische ontwikkelingen de dag van vandaag een 

grote impact hebben op de structuur en organisatie van onze maatschappij. Zoals reeds 

vermeld is “het online zijn een” deel geworden van het functioneren van mensen binnen 

onze huidige kennismaatschappij. Van zodra men iets niet weet kan men met een 

simpele zoekopdracht op het internet een antwoord proberen vinden op een (hulp)vraag. 

Deze zoekopdracht brengt ons bij de organisaties die het chataanbod ter beschikking 

stellen voor de potentiële hulpvragers. In het begin bleek het niet evident om de 

methodiek op poten te zetten en moest men de mosterd halen in Nederland, waar men 

wel al wat vertrouwder en onderlegd was met het medium. Gelukkig zijn we ondertussen 

al een kleine tien jaar verder sinds de eerste grootschalige implementatie van 

chathulpverlening en kan er bijgevolg gerekend worden op een groot aanbod van 

expertise die vlot uitgewisseld wordt tussen de verschillende diensten. 

Bij het afnemen van de interviews werd het ook duidelijk dat iedere organisatie zijn eigen 

manier van aanpakken heeft als het gaat over het verder uitwerken en ondersteunen van 

het beleid en toepassing van chathulpverlening. Bij de opstart wordt er wel gekeken naar 

andere organisaties en hoe zij het aanpakken maar eenmaal men vertrokken is verkiest 

men z’n eigen weg. Een voorbeeld hiervan is het aanbod van de chathulp die men kan 

bieden; gelinkt aan de missie en visie van de organisatie, de vormingen die gevolgd 

kunnen worden, het invullen van de permanentie door professionelen of vrijwilligers, het 

al dan niet houden van intervisies, enzovoort. 
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Toch zijn er een aantal organisaties die graag zouden hebben dat er nog meer ingezet 

wordt op samenwerking tussen de verschillende diensten. Organisaties zoals het OHUP 

en het aanbod van het kennisplein blijken dus wel zeker een meerwaarde te bieden aan 

het verder organiseren en uitwerken van de methodiek. 

Op vlak van de individuele chathulpverlening is er ook al een evolutie te merken. In de 

jaren na de opstart van de chathulp in Vlaanderen heeft men verschillende 

schrijftechnieken ontwikkeld om in gesprek te treden met een hulpvrager via dit 

specifieke medium. Er zijn zelfs stappenplannen ontwikkeld en ter beschikking gesteld 

waarmee men het gesprek zo kwaliteitsvol mogelijk probeert te organiseren en aan te 

bieden aan de hulpvragers. De kwaliteit van de chathulpverlening staat dus centraal. 

Bij veel organisaties is men specifiek gaan kijken naar wie de doelgroep was die men 

nog niet zo goed kon bereiken. Bij het bereiken van jongeren blijkt dat chathulpverlening 

een van de meest aangewezen manieren is om hen te bereiken. Het sociaal werk 

begeeft zich dus waar de doelgroep is, in dit geval is dit online. Het “al chattend 

opgroeien” van de doelgroep speelt hier zeker in mee. Ook zorgt de anonimiteit en 

toegankelijkheid van het medium er voor dat oproepers vertrouwen krijgen in het aanbod 

van de hulpverlening. Ze hebben het gevoel in een veilige ruimte hun verhaal te kunnen 

doen. 

De problematieken waarmee chathulpverlening te maken krijgt, zoals veelchatters, blijkt 

ook op een zo adequaat mogelijk manier aangepakt te worden. Binnen de organisaties 

die hiermee te maken krijgen worden verschillende afspraken gemaakt en het probleem 

wordt niet als overdreven storend ervaren. 

Met hoofdstuk 3 werd er geprobeerd een overzicht te scheppen van de verschillende 

organisaties die chathulp aanbieden. Zo wordt het duidelijk dat elk lid van onze 

samenleving wel zeker bij een of meerdere organisaties via het internet terecht kan. Ook 

de thematieken en problematiek waar hulpvragers mee te maken krijgen zijn voldoende 

vertegenwoordigd in het hulpaanbod. 

Er zijn echter natuurlijk altijd een aantal zaken die verbeterd kunnen worden. Denk 

daarbij aan het tekort aan middelen om de werking verder uit te bouwen of te 

ondersteunen of de frustraties van sommige chatmedewerkers bij de keuzes van het 

beleid. De vragen rond het bijhouden van gegevens, het al dan niet gebruiken van 

transcripties in intervisies en de invulling van het beroepsgeheim zijn zaken waar de 

overheid toch nog wel wat meer op kan inzetten. 
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Een aantal andere zaken die aan de ene kant als positief ervaren worden zorgen aan de 

andere kant ook voor een aantal moeilijkheden. Een voorbeeld hiervan is dat de 

anonimiteit die voor vertrouwen zorgt er ook voor kan zorgen dat hulpverleners sceptisch 

staan tegenover de hulpvrager. Dit vanwege het feit dat flauwe grappenmakers zich 

verschuilen achter de anonimiteit van het internet. Ook het feit dat er sprake is van 

kanalenreductie bemoeilijkt de manier van hulpverlening. 

Chathulpverlening is zeker en vast een meerwaarde maar bij de aanpak van zwaardere 

problematieken blijkt het wel nog altijd aangewezen om terug te vallen op de traditionele 

manier van hulpverlening. Uit de interviews blijkt wel dat veel organisaties/hulpverlening 

vanuit de tweede lijn doorverwijzen naar chathulp. In de chathulpverlening kan men 

echter weinig concrete en structurele oplossingen bieden voor deze oproepers. Het is 

misschien een idee om de tweedelijnshulpverlening uit te leggen wat men poogt te 

bereiken met chathulpverlening. 

Er kan dus gesteld worden dat de praktijk van Blended hulp de dag van vandaag meer 

en meer zijn positie als methodiek in onze maatschappij zal innemen aangezien veel 

organisaties zowel een online- als offlinehulpverleningsaanbod beginnen aanbieden. 

De interviews die werden afgenomen met (chat)medewerkers van een aantal 

verschillende organisaties geven een duidelijk beeld hoe het chatten ervaren wordt. Ik 

raad dan ook ten stelligste aan om deze eens door te nemen. Misschien kan u, de lezer, 

een aantal ideeën op doen bij het verder organiseren van de chathulp of krijgt u een 

beter inzicht op de praktische aanpak van de methodiek. 

Persoonlijk denk ik dat chathulpverlening niet meer uit onze maatschappij zal weg te 

denken zijn. De organisaties geven dit ook aan als men bevraagd wordt naar de 

toekomstplannen met betrekking tot het medium. Veel organisaties willen in de nabije 

toekomst nog meer inzetten op chathulpverlening en het uitbreiden van hun 

onlinehulpverlening.  

Dit is volgens mij zeer positief aangezien men op die manier nog meer mensen zal 

bereiken die het vandaag de dag nog moeilijk hebben om hun weg te vinden naar de 

hulpverlening. 

Ik hoop dat deze scriptie u toch in zekere mate een beter inzicht heeft gegeven op de 

werking en aanpak van chathulpverlening in de praktijk. Ik vond het alvast een boeiend 

onderzoek waarbij ik mijn bevindingen zekere zal meedragen als ik zelf in het werkveld 

sta. Hartelijk bedankt voor uw interesse in deze scriptie! 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Informed consent 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ik, Bernard Benoot, ben student in de opleiding Sociaal Werk aan de faculteit Mens en 
Welzijn van de Hogeschool Gent, en voer in het kader van mijn bachelorproef een 
onderzoek uit naar een analyse van chathulpverlening binnen het Vlaamse 
hulpverleningslandschap 
 
Dit onderzoek loopt van 8/2/2016 tot en met 16/8/2016 
De promotor van mijn bachelorproef is : Bart Ryckewaert, (Bart.Ryckewaert@hogent.be) 
 
De bedoeling van deze bachelorproef is om een zicht te krijgen op hoe de 
chathulpverlening wordt georganiseerd binnen verschillende Vlaamse organisaties die 
dit aanbieden. Dit om, zowel voor mezelf als voor het werkveld, een beter zicht te krijgen 
op het aanbod, manier van werken en de sterktes en zwaktes van het medium. 
 
Om een beter zicht te krijgen op de werking van de chathulpverlening zou ik graag een 
aantal interviews afnemen met chat/stafmedewerkers die dit aanbod verzorgen binnen 
hun organisatie. In dit interview zou ik graag verkennen waarom de organisatie met 
chathulpverlening is begonnen, hoe het aanbod georganiseerd wordt en wat de sterktes 
en zwaktes van het medium volgens de organisatie is. 
 
Dit gesprek duurt ongeveer een half uur tot een uur. 
Ik zou, indien mogelijk, langskomen bij jullie op de dienst 
 
De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Dit houdt in dat de naam of andere 
herkenbare gegevens in geen geval in het onderzoek vernoemd worden. De bevindingen 
die voortvloeien uit het onderzoek kunnen enkel voor wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt, opnieuw enkel indien ze volledig anoniem en met inachtneming van 
het beroepsgeheim worden gerapporteerd. 
 
Overeenkomstig de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 
1992) heeft u het recht om ten allen tijde inzage te krijgen in de – bij u – verzamelde 
onderzoeksgegevens. U heeft ook het recht om ten allen tijde, en zonder hiervoor een 
reden op te geven, uw deelname aan het onderzoek stop te zetten. We hopen dat u 
bereid bent deel te nemen aan het onderzoek. Indien u vragen heeft over het onderzoek 
kan u steeds contact opnemen met de onderzoekers op onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bernard Benoot 
  

mailto:Bart.Ryckewaert@hogent.be
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GEINFORMEERDE TOESTEMMING – INFORMED CONSENT 

 
Ondergetekende, …………………………………………… verleent zijn / haar 
toestemming voor 
deelname aan de studie: analyse van het chathulpverleningsaanbod binnen het Vlaamse 
hulpverleningslandschap. 
 
Ik verklaar hierbij dat ik, 
 
(1) de uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gelezen en dat me de 
mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen 
 
(2) totaal uit vrije wil deelneem aan het onderzoek 
 
(3) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op een vertrouwelijke 
en 
anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren 
 
(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 
moment stop te zetten 
 
(5) ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 
onderzoeksbevindingen kan krijgen. 
 
Voor akkoord, 
 
Plaats en datum Naam + handtekening van de geïnterviewde 
 
 
 
 
……………..…………………………………………………………………………. 
 
 
Plaats en datum Naam + handtekening van de student/onderzoeker 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………..... 
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Bijlage 2: Vragenlijst semigestructureerd interview 

- Wanneer zijn jullie begonnen met het aanbieden van chathulpverlening? 

- Waarom zijn jullie hiermee (chatten) begonnen? Was er een specifieke reden hiervoor? 

Werd dit opgedragen? 

- Hoe wordt de permanentie ingevuld voor het chatten? Is dit met 

vrijwilligers/professionals/beiden. 

- Aansluitend op de voorgaande vraag: moet er eerst een vorming gevolgd worden 

vooraleer er gechat mag worden? Indien ja, hoe gaat deze vorming in z'n werk? 

- Is er intervisie binnen het team omtrent het chatten? Wordt er tijd genomen om na te 

gaan wat goed en minder goed ging? 

- Mogelijkheid om deel te nemen aan vormingen/leergroepen i.v.m. chathulpverlening? 

- Samenwerking met andere diensten? 

- Positieve ervaringen? 

- Negatieve ervaringen?  

- En dan iets concreter: Zijn veellijners/spammers een vaak voorkomend probleem? Hoe 

wordt hiermee omgegaan, hebben jullie een bepaalde aanpak hiervoor? 

- Registreren jullie de chatgesprekken om de tendensen wat te volgen? Merken jullie 

een toename in oproepers doorheen de jaren? 

- Aansluitend op de voorgaande vraag: Hoe zien jullie de toekomstige invulling van 

chathulpverlening? Is dit iets waar er meer op zal moeten ingezet worden? 

- Worden jullie goed ondersteund in het organiseren van het chatten of moeten jullie dit 

vooral op jullie zelf doen? 
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Bijlage 3: Transcriptie van de interviews 

Interview – Tele-Onthaal 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Twaalf jaar geleden, in Antwerpen. Oost-Vlaanderen is daar dan bijna onmiddellijk mee gevolgd 

dus we zijn daar ook al twaalf jaar mee bezig. We zijn één van de pioniers op dat vlak, in 

Vlaanderen dan wel hé. Ik heb enkel een zicht op de werking in Vlaanderen. Er is ook Télé-Accueil 

maar we hebben daar weinig tot geen contact mee. Dat is eigenlijk een aparte werking en ik 

weet zelfs niet welk aanbod ze hebben in verband met chathulpverlening. 

Wat ik wel weet is dat wij al lang bezig zijn en dat in het begin, of dat het toch vaak gebeurt dat 

wij onze expertise delen met organisaties die nog niet zo lang bezig zijn. We mogen daar wel 

trots op zijn vind ik. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Dus wij doen telefonische hulpverlening en enkele kenmerken daarvan zijn is dat het 

bijvoorbeeld heel anoniem gebeurt. Wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat het kortstondig 

is en dat het bij een eenmalig contact blijft. Dus voor ons zorgt dat ervoor dat er bepaalde 

mensen bij ons komen die niet direct andere hulpverlening zouden opzoeken of die juist op dat 

moment daar nood aan hebben. Dus op het moment dat wij proberen uit te breiden proberen 

wij dat dan in dezelfde lijn/manier van werken van het telefoneren te doen. Je hebt bijvoorbeeld 

e-mailhulpverlening en we hebben beslist om daar niet op in te zetten omdat dat dan met 

antwoorden is, je gaat dan eigenlijk een bepaalde relatie aan met die persoon. Ook een forum 

doen we niet omdat dat dan ook weer met opvolging is en dat is eigenlijk geen onderdeel van 

onze winkel. Wij zetten in op eenmalige contacten. Mensen kunnen altijd wel terugbellen maar 

de kans is heel groot dat ze dan een andere vrijwilliger aan de lijn hebben en op de chat is dat 

eigenlijk net hetzelfde. 

Chatten is dan eigenlijk iets digitaal dat aansluit bij de manier van werken van onze 

telefoonhulpverlening. Het verloopt een beetje op dezelfde manier waardoor we ook dezelfde 

opleiding geven en dat enkel het technische verschilt. Plus doelgroep verschilt ook wel dus in 

onze opleiding kunnen we daar dan wel wat een onderscheid in maken. 

De keuze om mee te gaan in het chatten komt er eigenlijk ook omdat we wilden meegaan met 

de tijd en dat we niet wilden achterblijven. En zoals ik al zei omdat het wel aansluit bij de manier 

van werken van telefonische hulpverlening. 

Hoe wordt de permanentie van het chatten ingevuld? 

Wij werken met vrijwilligers. 

Hoe bereik je die vrijwilligers dan? 

Als ik heel eerlijk mag zijn? Euhm, sinds een jaar en half hebben we een nieuwe collega voor de 

federatie. Dus je hebt per provincie een Tele-Onthaal dienst en dan heb je daarboven de 

overkoepelende federatie van Tele-Onthaal die hier ook zit. En die federatie heeft er eigenlijk 

voor gezorgd dat we terug wat meer in de picture kwamen te staan. 
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In het begin hadden we héél veel oproepen en we waren ook één van de weinigen die chat 

aanboden. Nu zijn er heel veel organisaties die dat aanbieden. Wij zijn ook redelijk algemeen, 

andere organisaties zijn wat specifieker zoals de zelfmoordlijn, of het JAC die zich richt op 

jongeren. Aan die organisaties hebben we wel een aantal oproepers verloren. Terwijl onze 

chatoproepen toch wel in stijgende lijn blijft gaan alsook de hoeveelheid. Onze nieuwe 

medewerkster heeft er voor gezorgd dat we weer wat meer in de media aanwezig zijn. Ik denk 

dat dat ook wel duidelijk is, als bijvoorbeeld een programma is geweest en het heeft 

bijvoorbeeld met depressie te maken dan gaat er na het programma een boodschap staan die 

zegt: wil je praten, contacteer dan Tele-Onthaal. 

Dus op die manier maken we reclame voor de oproepers maar eigenlijk ook wel voor nieuwe 

vrijwilligers want we willen onze dienst wel bekend maken. Euhm, verder vind ik sowieso dat we 

daar nog een groot stuk in tekort schieten maar het is gewoon niet zo evident omdat het 

engagement bij ons heel groot is: één keer per maand moet je als vrijwilliger de nacht doen. Dus 

we hebben eigenlijk vier beurten per maand. Drie keer overdag en dan één keer de nacht. Ze 

moeten ook één keer naar intervisie komen per maand, één keer naar een vorming komen en 

twee keer per jaar naar een supervisie. Dus het is eigenlijk echt wel een groot engagement en 

het is niet vrijblijvend dus ze kunnen niet zeggen van: ik ga niet komen, ik heb er geen goesting 

in. Zo werkt het niet. 

Dat zorgt er wel voor dat het moeilijk is om mensen te zoeken. Jonge mensen hebben 

bijvoorbeeld vaak een drukke agenda. Vroeger zaten we dan in de vijver te vissen van mensen 

die op pensioen zijn terwijl die nu overbevraagd worden om voor de kleinkinderen te zorgen. 

Dus we moeten echt wel ons best doen om die mensen te vinden. En dat verloopt niet altijd 

even makkelijk. 

Bij ons, hier in Oost-Vlaanderen en dat verschilt van dienst tot dienst, is het zo dat je eerst twee 

jaar aan de telefoon moet meewerken voor dat je op de chat mag zitten. Het is niet dat we 

zeggen dat die mensen dat in principe niet zouden kunnen. Ze worden eerst begeleid aan de 

telefoon en krijgen op die manier wat ook voeling met de hulpverlening. Dan zetten we ze op 

de chat en dan zijn ze zeker vertrokken. We merken dat chatgesprekken echt wel nog iets anders 

zijn dan telefoongesprekken. 

Een telefoongesprek is nog net iets vluchtiger en op de chat staat het zwart op wit. Het is veel 

vermoeiender voor onze mensen om drie uur op de chat te zitten dan drie uur te telefoneren. 

Dus op die manier maken we daar een beetje een onderscheid in. Maar dan bijvoorbeeld bij 

Tele-Onthaal West-Vlaanderen kan je onmiddellijk starten als chatter. 

Dus het is niet zo dat er algemene richtlijnen zijn vanuit de federatie omtrent de organisatie van 

de chat? 

Nee, dat verschilt wel een beetje van provincie tot provincie. 

Van waar is de beslissing dan gekomen om mensen eerst twee jaar aan de telefoon te laten zitten 

vooraleer ze mogen chatten? 

Wel in het begin moesten we een keuze maken. We begonnen met het organiseren van de chat 

en we hadden heel veel mensen, 130 vrijwilligers, en dan vroegen we hen wie dat zou willen 

doen. Dus ja we hadden er heel veel. In het begin hadden we gezegd van: iedereen mag chatten 

maar dat was niet zo’n goed idee want we hadden dan mensen die heel goede bedoelingen 

hadden maar die maar met twee vingers konden typen. Terwijl het chatten eigenlijk echt wel 



91 

vlot moet gaan. Dus dat was dan wel een beetje een pijnlijke situatie want dan moesten we hen 

zeggen dat ze daar niet echt voor geschikt waren. En dan waren er ook andere mensen, die door 

dat ze begonnen te chatten, pas zagen dat hun telefoonwerk wellicht ook niet zo goed was 

omdat het dan letterlijk op papier stond. Terwijl bij de telefoongesprekken weten we niet altijd 

hoe de gesprekken zijn. 

Dus hebben we de beslissing gemaakt omdat we dat (het telefoneren) wel een goede leerschool 

vonden om ervaring op te doen. We gaan ook af en toe meeluisteren. Dat was op dat moment 

een keuze maar dat kan bijvoorbeeld volgend jaar anders zijn. 

Dus als ik het goed begrijp werkt jullie dienst enkel met vrijwilligers? 

Ja dat is juist, met uitzondering als er eens een gaatje moet opgevuld worden in het schema 

maar de basis zijn de vrijwilligers. De reden daarvoor is dat het gewoon niet haalbaar is om zo’n 

permanentie, ook ’s nachts, met werkkrachten in te vullen. 

Je sprak daarstraks over het feit dat ze eerst twee jaar moeten telefoneren vooraleer ze mogen 

chatten. Is dat dan eigenlijk de vorming die ze krijgen of is er daar nog een specifieke vorming 

bij? 

Dus bij ons beginnen wij met een algemene opleiding. Ze hebben zes maanden opleiding die 

bestaat uit twaalf avonden en drie of vier zaterdagen. De bedoeling is dan eigenlijk dat ze 

gevormd worden en dat ze leren wat luisteren bij Tele-Onthaal is, ze leren ook een aantal 

luistertechnieken onder de knie krijgen. Er worden dan ook een aantal algemene thema’s 

aangekaart. Hoe men moet leren omgaan met verlies, verwerking, zo van die zaken. 

Dat maakt ons dan niet uit of dat nu voor chatten of telefoneren is. Dat is voor iedereen 

hetzelfde. Empatisch luisteren, relationeel verbindend werken, dat is voor iedereen hetzelfde 

dus dat hoort dan bij het algemeen gegeven. En dan hebben ze ook nog stage met een mentor. 

Na de stage hebben ze dan een eindevaluatie en dan studeren ze zogezegd af. En dan hebben 

ze die twee jaar telefoneren en er wordt elk jaar een aanbod gedaan aan de mensen die in die 

poule zitten. Dan zeggen we hen van kijk, als je wil dan mag je beginnen chatten. Dan is er een 

korte opleiding, van vier sessies en dat gaat dan eigenlijk enkel over het technische op de chat. 

Omdat we er van uitgaan dat hun basis eigenlijk al aan de telefoon gelegd is. 

In die technische opleiding leren ze dan het programma kennen. Dan komt er ook wel nog een 

klein deeltje rond jongeren aanbod omdat onze doelgroep bij het chatten wel veel verschilt. Bij 

het chatten zit 60% van de oproepers onder de 24 jaar. Terwijl er aan de telefoon 60% tussen 

de 40 en de 60 jaar is. Dus dat is wel een groot verschil. Sommige mensen vinden dat juist heel 

fijn en andere mensen willen daarom juist niet chatten. Soms is het voor hen moeilijk om zich in 

te leven bij die doelgroep bijvoorbeeld. Dus dat komt ook aan bod binnen die vier sessies. 

Je sprak over een mentorschap, is dat dan een stafmedewerker of een vrijwilliger die die rol op 

zich neemt? 

Ja het is een vrijwilliger en we kiezen die héél doordacht uit. Dus we hebben hier 130 vrijwilligers 

en dan kijken we een beetje om hetzelfde genre van personen samen te zetten ook hebben ze 

dezelfde uren. Sommige mensen doen bijvoorbeeld liever het weekend, anderen dan weer ’s 

avonds of overdag. Euhm en dat is dus iemand die hier al vrijwilligers is en die de kneepjes van 

het vak ook al goed kent en die leidt dan eigenlijk een stukje de nieuwe vrijwilliger mee op. Ze 

moeten, denk ik, zes beurten meeluisteren. Dus effectief naast de vrijwilliger zitten en dan 

maken ze een verslag. Dat is zes keer drie uur, dus dat is al best veel. En daarna moeten ze zes 



92 

keer zelf aan de telefoon zitten, ook weer zes keer drie uur. En dan zijn ze, als alles goed loopt, 

afgestudeerd. 

Hoe lang duurt zo’n periode van opleiding dan? 

Die periode duurt in totaal zo’n zes maanden. Dat is niet elke dag maar per week wel zeker één 

iets. Met werkmensen is dat anders niet haalbaar Het is dan ook altijd ’s avonds dat het doorgaat 

en zaterdag overdag. 

Ik hoorde je daarstraks al spreken over intervisie, supervisie en feedback. Hoe wordt dat dan 

georganiseerd bij jullie? 

We zijn daar nu mee bezig, met de feedback. Wij zeggen aan de oproepers dat het anoniem is 

maar dan ook wel als in hulpverlening. Wij printen dan die gesprekken af omdat dat heel 

bruikbaar en leerrijk is. Dan lezen we ze na en geven we feedback wanneer het nodig is. Wat het 

leuke daar aan is, voor de medewerkers, is dat ze bij het telefoneren na een gesprek dan een 

soort van verslag/reflectie maken hoe zij het gesprek ervaren hebben. Hier, bij de 

chatgesprekken, zien we het letterlijk staan en vaak zijn er zaken waar medewerkers zelf niet 

doorhebben dat ze in de fout gaan, wat beter kan. Die mensen vinden dat echt zalig. Die 

transcripties van de chatgesprekken worden dan na drie maanden verwijderd. Er komt dan een 

ophaaldienst om gevoelige informatie te verwijderen enzo. 

Dan hebben we de intervisies. Dat is gans het jaar door dezelfde groep om eigenlijk een beetje 

vertrouwen te creëren. In die intervisies kunnen ze dan gesprekken naar voren brengen of 

moeilijkheden die ze hebben rond bepaalde oproepers. Ze kunnen dat dan in groep bespreken 

dus dat moment hebben ze dan ook. 

Één keer per jaar hebben ze gesprekken rond hun werk hier in Tele-Onthaal, hun functioneren 

eigenlijk en dan gaat het in dat ander gesprek over hun persoonlijk functioneren. Hoe voelen ze 

zich, kunnen wij nog iets voor hen betekenen, kunnen we hen helpen met iets zodat het werk 

lichter wordt. Dus dat zijn twee soorten supervisies. Onze visie is eigenlijk een beetje dat zij, de 

vrijwilligers, zorgen voor de oproepers en dat wij, de staf, zorgen voor de vrijwilligers. 

Hoe groot zijn die intervisiegroepen dan? 

Meestal zit dat rond de 15 à 16 personen en zijn er dan altijd wel minimum twaalf mensen 

aanwezig dus dat zijn eigenlijk best wel nog grote groepen. Dat is bijna niet anders haalbaar. Wij 

doen één keer per maand intervisie en dat is altijd de maandag, dinsdag, woensdag- en 

donderdagavond. En dan nog eens vier voor- of namiddagen. 130 vrijwilligers is best veel dus 

om dat in te plannen is dat wel niet altijd makkelijk. 

Je had het daarstraks ook al eens over vormingen. Hoeveel keer bieden jullie de kans om een 

vorming te volgen? En wordt dat dan door jullie zelf of door externen georganiseerd? 

Dat zijn externen die die vormingen geven. We hebben vijf vormingen op een jaarbasis en dat 

zijn dan externen die uitgenodigd worden om over een bepaalde problematiek of organisatie te 

komen spreken. Bijvoorbeeld het JAC die zich eens komt voorstellen. Dat is wel al lang geleden 

want we hadden het nog eens gevraagd maar ze doen dat niet meer blijkbaar. Er is daar wellicht 

soms ook wat tijd te kort. 

De laatste voorstelling was een professor die kwam vertellen over dementie. Dus vaak is dat ook 

wel dubbel. Onze vrijwilligers hebben daar wel iets aan aan de telefoon en ook persoonlijk. En 
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we vinden dat ook wel belangrijk. Hun engagement is zo groot, ze doen zo veel voor Tele-

Onthaal, voor de mensen. Dat we ook vinden dat ze daar wel iets voor moeten terugkrijgen. 

En dan doen we ook één keer per jaar zowel een aparte chatvorming, dus dat is dan alleen maar 

voor de chatters en dat is eigenlijk de eerste keer dat we een onderscheid maken tussen het 

telefoon en chatgebeuren. De chatters krijgen dan een voormiddag van 9 tot 13u dat ze enkel 

oefenen op chattechnieken, onderwerpen. Nu ging het de laatste keer bijvoorbeeld specifiek 

over jongeren en misbruik. Want dat is een thema die heel vaak terugkomt op de chat. Maar dat 

is dan ook wel het enigste verschil met het telefoneren maar zij krijgen dat dan wel extra. Dat is 

vrijblijvend en toch komt iedereen daar naartoe dus dat is wel leuk. 

Bieden jullie dat dan gratis aan of moeten ze daar dan voor betalen? 

Dat is allemaal gratis. 

Aansluiten op de vorming die externe diensten aanbieden: hebben jullie een vlotte samenwerking 

met andere diensten die ook (chat)hulpverlening aanbieden? 

Thoh, wie was er hier weer overlaatst? Ah juist, het Rode Kruis was hier met een groep om Tele-

Onthaal voor te stellen want zij verwijzen heel vaak door naar ons blijkbaar. Die mevrouw 

vertelde dat en die groep vrijwilligers die hier dan zat vertelden achteraf dat ze, nu ze weten wat 

Tele-Onthaal echt inhoudt, met meer bezieling daar naar doorverwijzen en ga je echt zeggen 

van; oké dat heeft nut. 

Het is heel vaak, en dat merken we ook bij andere organisaties, dat we elkaar niet goed genoeg 

kennen om met veel vertrouwen door te verwijzen. Het is eigenlijk vaak dat iedereen op z’n 

eigen eilandje zit. Bijvoorbeeld met het JAC, hebben we al problemen gehad met een bepaalde 

chatter en dan achteraf bleek dat dezelfde chatter met dezelfde problemen naar het JAC ging. 

Mochten we dat gedeeld hebben of mocht er daar ergens een forum voor hebben dan zouden 

we dat al veel sneller opgemerkt hebben wat nu niet het geval was en dat was wel spijtig. Er 

kruipt daar dan heel veel tijd in en om dan achteraf te merken dat die chatter het overal bont 

aan het maken was is dat niet zo aangenaam. 

Was dat dan een veelchatter? 

Ja dat was een veelchatter, dus het is nog maar één keer gebeurd in die twaalf jaar, dat de politie 

is moeten ingeschakeld worden. Omdat het er dan echt wel over ging en op het moment dat we 

klacht wilden indienen werd er ons gemeld dat het JAC ook al klacht had ingediend. Maar dat 

wil dus wel zeggen dat die zowel bij ons als het JAC bezig was en dat die ook wel bij andere 

organisaties kwam. 

Vaak zijn er wel dingen die niet ok zijn maar dan kunnen we dat wel zelf oplossen of dan kunnen 

we ook wel vragen om contact opnemen omdat we zeggen van op deze manier wordt er niet 

gechat bij ons en dan verdwijnen die ook wel. Of die blijven redelijk lang door doen maar dan is 

het toch nog net aanvaardbaar maar waar ik het net over had was het echt wel met 

pornografische foto’s en naaktfoto’s en die stuurde dat dan door. We ondernamen die actie dan 

ook ter bescherming van onze vrijwilligers. Er is daar dus niet echt een forum voor. 

We hebben bijvoorbeeld wel het OHUP maar dat is er eigenlijk vooral gekomen voor de opstart 

van de chat en zo wat de eerste tips geven aan elkaar. Zeggen wat er beter kan en bevragen hoe 

andere diensten dat organiseren. En eigenlijk ben ik wel voorstaander dat dat zou blijven 

bestaan maar dan eerder als een soort van opvolging en dat ze dan af en toe vragen hoe het bij 
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de organisaties loopt. Een beetje ter finetuning van de chat. Maar op dit moment wordt dat niet 

zo ingevuld. Het is bijvoorbeeld ook niet altijd gemakkelijk om informatie uit te wisselen als je 

met dat beroepsgeheim zit. 

Hebben jullie daardoor al problemen mee gehad? 

Ja, wel het probleem voor ons met dat beroepsgeheim dan is dat het niet zo duidelijk is. Dus wij 

hebben wel binnen Tele-Onthaal enkele afspraken gemaakt maar datgene wat ik altijd verstaan 

heb is dat als er een zaak bij de ene rechter terechtkomt, als er ooit een situatie is, gaat die 

rechter misschien op een bepaalde manier beslissen terwijl als het bij een andere rechter 

voorkomt kan die daar misschien een andere beslissing in treffen. Dus het is iets die wel voor 

interpretatie open staat. Dus ja dat is niet zo evident. 

Wij, de stafmedewerkers, zitten bijvoorbeeld ook met een wachtsysteem. Dan kan je opgebeld 

worden om een interventie te doen naar aanleiding van een gesprek. Maar het is dan niet altijd 

duidelijk wat wel of niet kan. Maar daar zijn ze nu wel mee bezig. Ze willen verduidelijking in de 

privacy wetgeving. Dat geeft ons dan ook een beetje meer vertrouwen omdat soms moeten we 

wat handelen in het duister en dat is niet altijd even leuk. Ook naar onze medewerkers toe, ik 

bedoel we gaan ook niet liegen, als zij ons daar een vraag over stellen en we weten het zelf niet 

gaan we daar ook niet over liegen. Omdat we zelf niet altijd even goed weten wat wel en niet 

mag. 

Kan je een positief en een negatief voorbeeld geven van een chatgesprek? 

Thoh, we hebben bijvoorbeeld onze veelchatters, maar dat zijn nu vijf profielen. Dat zijn dus vijf 

mensen die we in verschillende diensten signaleren en waarvan we zeggen van: die persoon 

chat echt wel zo vaak en we moeten er echt wel aandacht aan geven omdat andere mensen 

daardoor soms niet meer online geraken. Omdat die dan wel echt de chat bezet houden of 

bijvoorbeeld die veel dramatische verhalen vertellen maar dat het echt zo dramatisch is dat het 

bijna zo is dat elke medewerker die met die persoon chat bij ons komt al huilend en bijvoorbeeld 

zegt van: dat is echt verschrikkelijk wat ik daar gehoord heb. Euhm, en dat is dan geen beperking 

naar die oproepers toe maar eerder richtlijnen naar onze medewerkers, dan geven we tips over 

hoe ze zo’n soort gesprek dan kunnen aanpakken. Op die manier proberen we een beetje die 

veelchatters wat aan te pakken. 

Zijn dat dan specifieke richtlijnen die je geeft? Komt dat bijvoorbeeld in de vorming aan bod? 

Dus we hebben een blad met profielen uithangen in de chatruimtes en daar staat dan 

bijvoorbeeld op: Er is reeds psychologische begeleiding voor de oproeper, onderlijn dat en 

verwijs daar zeker naar door of ondersteun dat. Dat is dan bijvoorbeeld een tip die we geven. 

Maar dat is niet echt een oplossing ofzo hé. Je moet nog altijd het gesprek voeren. 

We hebben ook één keer om de drie vier maanden een werkgroep die samenkomt rond chatten. 

Dat is dan eigenlijk vanuit de staf van verschillende provincies waarbij we dan samenkomen en 

dat we dan overleggen. Want we zitten eigenlijk een beetje met een verbrokkeling. Als er hier 

iemand heel vaak chat, dan is de kans heel groot dat die nog veel meer chat dan dat we door 

hebben omdat die ook nog bij andere diensten terechtkomt. Dus we moeten dat wel een beetje 

in het oog houden. Dus zo’n zaken worden dan ook wel op die werkgroep besproken. 

Dus er wordt ook een soort van logboek bijgehouden als ik het goed begrijp over de verschillende 

chatters. 
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Ja. We hebben een logboeksysteem en we proberen dat bij te houden volgens cookienummer. 

Maar dat verandert regelmatig dus daarin zijn we wel een beetje beperkt in onze middelen. 

Hoe lang houden jullie al een logboek bij? 

Wij zijn daar vorig jaar, januari 2015, met de nieuwe registratie begonnen en daar zit dan ook 

het logboek in. We hadden bijvoorbeeld daarnet een medewerker die zei van: ja ik ben zeker 

dat ik die persoon al eens op de chat heb gehad. Dat die al eens op de chat is gekomen, op basis 

van de nickname. En Ik kijk naar die nickname en de nickname is “anoniem”. Dus toen heb ik als 

feedback gegeven dat er echt wel heel veel mensen zijn die met de nickname 

anoniem/anoniempje online komen. 

Om dus op basis daarvan op te volgen is het al heel moeilijk want de IP-nummers veranderen, 

de cookienummers veranderen om de zoveel tijd. Dus het is heel moeilijk, en je hebt het 

waarschijnlijk wel al ondervonden en gehoord dat het niet gemakkelijk is om veelchatters op te 

volgen. Terwijl dat dat aan de telefoon wel een stukje makkelijker is. De medewerkers 

herkennen bijvoorbeeld de stem, we hebben ook een achterpoort zodat we het nummer kunnen 

vinden. Als we bijvoorbeeld een interventie moeten doen. Dus daardoor kunnen we ook wel 

achterhalen of het nu effectief dezelfde is of niet. 

We gebruiken dat registratiesysteem ook om zelf onze cijfers bij te houden. We moeten elk jaar 

een jaarverslag voorleggen en moeten we kunnen aantonen welke doelgroep chat en wie je 

allemaal bereikt. Het is wel anoniem maar ik denk dat sommige oproepers, moesten ze weten 

hoeveel informatie we bijhouden, het niet zouden appreciëren maar dat is natuurlijk allemaal 

voor het goede doel. Er zijn soms wel chatters die daar naar vragen. “Houden jullie iets bij” en 

dat is dan soms moeilijk voor onze medewerkers. We zeggen dan tegen hen van je hoeft daar 

niet over te liegen want dat heeft geen nut. Maar probeer het misschien toch een beetje te 

verbloemen. 

De jaarverslagen staan ook allemaal online dus die kan je gemakkelijk terugvinden. De cijfers 

van 2015 gaan er nog niet op staan. Ik denk dat ze daar nu mee bezig zijn. Het duurt altijd wel 

even vooraleer die klaar zijn. Want we moeten controleren of we zeker geen fouten gemaakt 

hebben en dan moeten de nodige conclusies daar ook uit getrokken worden. 

Merk je dat er meer en meer chatoproepers zijn? 

Wel het probleem een beetje, bij ons, is dat ons aanbod beperkt is. Dus wij zitten al heel lang op 

dezelfde uren. Dus we chatten, behalve de woensdag van drie tot elf, de andere dagen altijd van 

zes tot elf. Dus altijd ’s avonds. Euhm, als wij uitbreiden. Er komen dus soms wel medewerkers 

bij, of we merken dat onze poule groter wordt dan zetten wij gewoon meer medewerkers in op 

dezelfde uren. Omdat we gewoon merken, en dat zien we aan onze cijfers, want we hebben een 

achterpoortje waarin we kunnen zien hoeveel mensen er op de chat proberen te geraken maar 

die geen gesprek krijgen. Dat er gewoon heel veel mensen zijn die geen gesprek kunnen krijgen. 

Dus op het moment dat we meer medewerkers inzetten, stijgen onze cijfers. Op het moment 

dat we wat minder medewerkers hebben door omstandigheden, dalen onze cijfers. Dus dat 

geeft een beetje een vertekend beeld. 

Vorige jaar heeft West-Vlaanderen tien nieuwe chatmedewerkers ingezet en zijn die allemaal er 

op de maandag bijgekomen. Dus er is niet bijvoorbeeld een uur extra gekomen bij het chatten 

dus gewoon op de uren dat ze al aanwezig waren. 
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Maar sowieso, los daarvan, ben ik 100% zeker dat dat in stijgende lijn zit. Ik denk gewoon dat 

het stagneert bij ons omdat we ons aanbod niet uitbreiden. Maar de vraag is alleszins veel groter 

dan het aanbod. 

Merk je dan telefoonoproepen in een dalende lijn zit? 

Op dit moment weten we dat eigenlijk niet echt. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld in de 

toekomst, maar dat is maar een vermoeden, dat dat een beetje minder zal zijn. Maar dat is nu 

zeker nog niet het geval. Onze doelgroep van 50+’ers bijvoorbeeld gaat nog altijd niet de keuze 

maken om te chatten. Dus die bellen nog altijd. Ik vermoed dat dat wel nog zal verschuiven met 

de tijd. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling dan van het chatten? 

Het is alleszins de bedoeling om ons aanbod te vergroten. Op twee vlakken, zowel meer mensen 

die chatten als meer openingsuren waarin de chat bereikbaar is. Dat is sowieso ons doel maar 

ik denk dat we pas op het moment dat onze cijfers, bijvoorbeeld die van de telefoon ook echt 

duidelijk maken dat die verschuiving echt aan het gebeuren is, dat dat er nog meer zal komen. 

Nu is Tele-Onthaal nog altijd een stuk telefoon en chatten. Ik ga niet zeggen dat telefoon op 

nummer één staat want ze staan evenwaardig naast elkaar. Maar toch telefoon is 24u/24u, chat 

is geen 24u/24u beschikbaar. Eigenlijk zouden we de keuze kunnen maken om het chatten 

24u/24u beschikbaar te stellen en dat voor het telefoneren niet meer te doen. Dus vanuit de 

geschiedenis van Tele-Onthaal wordt er dus wel nog een bepaalde keuze gemaakt om daarop in 

te zetten. Maar ik denk dat je er niet onderuit kan dat dat op termijn wel zal verschuiven en dat 

we daar veel meer mensen en veel meer uren voor vrij zullen moeten maken. Maar wat die 

termijn zal zijn weet ik niet. 

Om kort nog eens terug te keren op de veelchatters, is dat iets die een groot probleem is? 

Al bij al is dat nog ca va, bijvoorbeeld voor onze vrijwilligers is het geen probleem omdat zij het 

niet door hebben. Het is eigenlijk doordat wij het zien in onze cijfers en gegevens dat we zoiets 

hebben van dit is eigenlijk echt niet ok. Euhm, maar voor onze medewerkers is de kans dat ze 

twee keer dezelfde chatter hebben is niet zo groot. Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak en ze 

hebben het ook niet altijd door. Maar het is wel een probleem omdat het er voor zorgt dat 

bepaalde mensen er niet door kunnen chatten omdat er mensen zoveel chatten en er misbruik 

van maken. Dus we hopen wel dat er in de toekomst manieren zullen zijn, technische 

oplossingen, omdat beter aan te pakken. 

Dus als ik het goed begrijp is het zo dat als je een chatgesprek start met iemand van Tele-Onthaal, 

kan het zijn dat dat met eender welke vrijwilliger is, los afhankelijk van de regio waarin je woont? 

Ja, dat is zo. We hebben bijvoorbeeld ook mensen van Nederland die bij ons op de chat komen. 

Wat doen jullie dan met die Nederlandse oproepers? 

Wij hebben niet echt een sociale kaart van de Nederlandse instanties dus is het niet altijd zo 

gemakkelijk om iemand door te verwijzen. We hebben wel de visie dat mensen die willen 

chatten, vaak online een stuk verder willen geholpen worden. Dus daar kan je dan wel grens 

overstijgend werken. Als in een: een Nederlander kan perfect ook gaan naar een website van 

het JAC als hij daar mee verder wordt geholpen. Euhm, maar het wordt wel meegegeven dat ze 

bij een Belgische dienst zitten. Ze zijn zeker welkom voor een gesprek maar als het gaat over 
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doorverwijzing dan kan dat wel een probleem vormen maar dan kunnen ze wel nog op andere 

websites terecht. 

Hebben jullie veel mensen, die al op de tweede lijn geholpen worden, die jullie contacteren? 

Ja eigenlijk wel. Er zijn best wel veel mensen die doorverwezen worden, als een psychiater 

bijvoorbeeld met vakantie is probeert die zo het wat op te lossen. Die doen dat dan zo. Zij 

hebben dan elke week wel een gesprek maar wat dan met de andere dagen? Dan verwijzen ze 

hen door naar ons om te bellen of te chatten. Mensen die bijvoorbeeld in een instelling zitten 

en hun tijd opvullen door te chatten. Ik weet daar eigenlijk geen cijfers van en of we er daar 

eigenlijk van hebben. Maar ja, sowieso zijn er echt wel heel veel. 

Hoe staan jullie daar dan tegenover? 

Ik denk dat de mensen die hier nieuw toekomen dat echt niet leuk vinden. Die verwachten ook 

dat de gesprekken altijd heel boeiend zullen zijn en dat zijn nu eenmaal niet zo’n boeiende 

gesprekken. Dat zijn vaak heel eenzame mensen en ze doen dat dan om hun tijd wat door te 

brengen. Er zitten bijvoorbeeld soms mensen tussen die bellen om te vragen hoe laat het is. Hoe 

langer je hier zit, hoe beter je daar mee leert omgaan. Want je ziet dat je daar wel een bepaalde 

functie in hebt en dat je daar ook wel helpend in bent. Voor die mensen is dat echt deugddoend, 

dat ze weten dat ze ’s nachts naar iemand kunnen bellen als het nodig is. Maar ik begrijp wel dat 

dat voor onze vrijwilligers niet altijd zo even leuk is om dan de persoon te zijn die op dat moment 

dan moet luisteren. Gelukkig zijn er dan ook nog de gesprekken die dan wel heel intens en heel 

boeiend zijn en die compenseren dan de minde leuke gesprekken. Want dat lees je dan ook in 

hun gespreksverslagen. Ze schrijven dan bijvoorbeeld: dit is een gesprek waarvoor ik het doe, of 

lang geleden dat ik zo’n deugddoend gesprek heb gehad. Dat geeft dan een boost en dan zijn ze 

op die manier weer wat gemotiveerd om aan de slag te gaan met de minder interessante 

gesprekken. 

Maar als ik het dus goed begrijp houden jullie niet echt bij of iemand al geholpen wordt door de 

2e lijn? 

Nee, ik denk het niet. Je zou eens moeten kijken in ons jaarverslag maar ik denk niet dat dat er 

tussen staat. We houden wel bij of het een nieuwe oproeper is of een heroproeper. En dat is 

een beetje inschatten. Zou die persoon nu voor de eerste keer chatten/bellen of zou hij/zij dat 

al meerdere keren gedaan hebben. We hebben meer heroproepers dan nieuwe oproepers dat 

wel. 

Om kort nog eens terug te keren op de vraag rond de 2e lijnsoproepers, staan jullie daar positief 

of negatief tegenover? 

Mijn persoonlijke mening is dat ik dat zeker ok vindt. Iedereen is welkom, er zijn bijvoorbeeld 

mensen die voldoende mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld een dure psycholoog te betalen 

maar dat wil niet zeggen dat ze bij ons niet mogen komen. We maken daar geen probleem van. 

Het enige waar we op hameren. Als mensen echt te veel of niet correct bellen hebben we daar 

wel een probleem mee. 

Spreek je de mensen dan aan op hun gedrag? 

Wel dat is een beetje moeilijk want Tele-Onthaal maakt geen reclame als in: je mag maar vijf 

keer per week bellen en dan is het genoeg geweest. Dus oproepers weten dat ook niet altijd. Als 

we bijvoorbeeld een telefoongesprek ’s nachts krijgen doen we alleen maar crisisoproepen. Wat 
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verstaan we daar onder: Ze krijgen een kwartier – twintig minuten een gesprek maar daarna 

rond je af en zeg je dat ze overdag nog eens kunnen terugbellen. Bijvoorbeeld als er iemand belt 

die niet kan slapen, geef je ze wel die tijd maar dan rond je af en dan zij het eigenlijk enkel de 

crisisgesprekken die wat meer tijd in beslag mogen nemen. 

Er zijn oproepers die beperkt zijn en op de chat is dat ook zo maar dat is wel iets moeilijker 

omdat we beperkt zijn omdat we daar moeilijker contact mee kunnen leggen. Er wordt dan aan 

hen gevraagd, via de vrijwilliger, dat ze contact moeten opnemen met iemand van de staf en 

vanaf dat je contact hebt opgenomen met iemand van de staf krijg je weer de kans om een 

gesprek aan te gaan. Dan nemen zij contact met ons op, wat niet altijd gebeurt want soms 

verdwijnen die oproepers jammer genoeg, en dan zeggen wij van: tuurlijk mag je bellen maar 

we willen er voor zorgen dat iedereen een kans krijgt op een gesprek mag je maar één keer per 

dag bellen. Of: we zouden liever hebben dat je ’s nacht niet meer belt. 90% van de tijd begrijpen 

die mensen dat wel. 

Dat is voor hen te helpen en ook om onze vrijwilligers te beschermen. Want soms hebben de 

vrijwilligers wel zoiets van, zijn ze daar nu weer? Dan weten ze dat er duidelijke afspraken 

gemaakt zijn en dan kijken ze of het inderdaad zo is bijvoorbeeld dat het nog maar het eerste 

gesprek van de dag is door die bepaalde oproeper. Ze, de oproepers, weten het dan en dat 

maakt het ook wel gemakkelijker. Moesten we dat bijvoorbeeld achter hun rug bespreken dan 

zou dat moeilijker te verstaan zijn voor hen. Maar als ze eerst eens contact moeten opnemen 

met iemand van de staf weten ze dat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. En dan kan 

je hen daar dan ook op wijzen. 

Dus de vrijwilligers op de chat kunnen dat ook duidelijk maken aan die mensen? 

Ja op de chat kan dat zeker. Iemand van de vrijwilligers had bijvoorbeeld een gesprek waarin ze 

zei van: ik herken u, kan het zijn dat ik vorige week al eens een gesprek heb gehad met jou? Ik 

vind dat goed dat ze dat doet. Wij moeten ook niet doen alsof. Op dat moment kan die oproeper 

dan eigenlijk al verder aan de slag en hoeft hij/zij dan een deel van zijn verhaal niet meer volledig 

opnieuw te zeggen. Onze medewerkers mogen de oproepers daar zeker op aanspreken. Het 

enige dat we bijvoorbeeld hebben, bijvoorbeeld bij een oproeper die heel vaak chat (5/6 keer 

per dag) in ons vier uur dat we open zijn. Is dat we op een gegeven moment zeggen van: dit kan 

niet meer. Maar hoe krijg je die dan te pakken. Want we vragen dan aan onze vrijwilliger om die 

oproeper ons te doen bellen maar die bellen niet. Die chatten ten eerste dus die gaan al zeker 

niet direct willen bellen. En als ze terugkomen veranderen ze van nickname of cookienummer 

en dan zijn we ze al lang weer kwijt. 

Dus het is eigenlijk veel moeilijker om op te volgen en echt duidelijke afspraken te maken met 

die mensen. Ik denk in die vijf jaar dat ik hier werk er twee chatoproepers contact hebben 

opgenomen met ons. Dan hadden we even het idee om zelf, als stafmedewerker, achter de 

computer te gaan zitten maar dan doorbreek je aan een kant een stuk de veiligheid. We worden 

echt wel een beetje beperkt door de techniek op dat vlak. En er kan ook wel een beetje van 

geprofiteerd worden door bepaalde mensen. Vaak niet vanuit slechte bedoelingen maar het is 

wel hinderlijk. Ik denk dat dat wel zal evolueren maar het heeft allemaal nog wat tijd nodig. 

Krijgen jullie veel ondersteuning in het organiseren van jullie chathulpverlening door bijvoorbeeld 

de overheid? 

Wij moeten het eigenlijk vooral uitzoeken, en ook het signaleren naar de overheid toe moet 

vanuit de organisaties komen. Bijvoorbeeld rond die privacy hebben wij zelf aan de alarmbel 
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moeten trekken. We hadden ergens het signaal gekregen dat er ergens op een vorming iemand 

zei van: jullie server staat in Amerika. Dat kan niet, dat is niet ok voor de privacy wet. Dus dan 

zijn we beginnen rondvragen en niemand die daar iets van weet. Zo is dat dan begonnen met 

die cookies en die geheimhouding enzo. Dus dat komt eigenlijk vanuit het werkveld zelf, dat er 

signalen worden gestuurd naar hogerop. Want hogerop weten ze vaak zelf niet hoe het in elkaar 

zit. 

Als jullie dan iets signaleren, heb je dan het gevoel dat er iets mee gedaan wordt of wordt het 

vaak op de lange baan geschoven? 

We moeten er voor zorgen dat we een heel duidelijk standpunt innemen en dat we voldoende 

informatie en bewijzen hebben. En als we een goed dossier hebben dan wordt er wel naar 

geluisterd. We hebben nu bijvoorbeeld al een dossier waaraan we al werken sinds september 

en dat is nog altijd niet bij de overheid terechtgekomen omdat we dat echt zo grondig mogelijk 

willen doen. 

We doen ook vaak suggesties, en dat is iets die we heel belangrijk vinden. We zeggen heel 

duidelijk dat iets op een bepaalde manier kan of we doen een voorstel of iets dergelijks. Maar 

het is niet zo dat we aan hen vragen wat zij er over denken. Met dat wij in het werkveld staan 

hebben we meer voeling met de materie waardoor we zelf wel dus suggesties doen. 

Wat zou je graag nog zien gebeuren naar de toekomst toe? 

Het zou volgens mij super interessant zijn om met de verschillende organisaties wat nauwer 

samen te werken zodat we allemaal aan dezelfde kant staan en een eenduidig signaal kunnen 

geven. Maar iedereen is zo beperkt in middelen en tijd dat dat niet altijd zo evident is om dat te 

doen. Maar ik ben daar echt een grote voorstander van. Het zou kunnen dat de overheid dat 

misschien op termijn verplicht, om daar wat meer eenduidige afspraken in te maken en er voor 

te zorgen dat dat overal een beetje op dezelfde manier verloopt. Bijvoorbeeld dat er één lijn 

komt in de regeling van de privacygegevens. 

Wij moeten het eigenlijk vooral uitzoeken, en ook het signaleren naar de overheid toe moet 

vanuit de organisaties komen. Bijvoorbeeld rond die privacy hebben wij zelf aan de alarmbel 

moeten trekken. We hadden ergens het signaal gekregen dat er ergens op een vorming iemand 

zei van: jullie server staat in Amerika. Dat kan niet, dat is niet ok voor de privacy wet. Dus dan 

zijn we beginnen rondvragen en niemand die daar iets van weet. Zo is dat dan begonnen met 

die cookies en die geheimhouding enzo. Dus dat komt eigenlijk vanuit het werkveld zelf, dat er 

signalen worden gestuurd naar hogerop. Want hogerop weten ze vaak zelf niet hoe het in elkaar 

zit. 

Als jullie dan iets signaleren, heb je dan het gevoel dat er iets mee gedaan wordt of wordt het 

vaak op de lange baan geschoven? 

We moeten er voor zorgen dat we een heel duidelijk standpunt innemen en dat we voldoende 

informatie en bewijzen hebben. En als we een goed dossier hebben dan wordt er wel naar 

geluisterd. We hebben nu bijvoorbeeld al een dossier waaraan we al werken sinds september 

en dat is nog altijd niet bij de overheid terechtgekomen omdat we dat echt zo grondig mogelijk 

willen doen. 

We doen ook vaak suggesties, en dat is iets die we heel belangrijk vinden. We zeggen heel 

duidelijk dat iets op een bepaalde manier kan of we doen een voorstel of iets dergelijks. Maar 
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het is niet zo dat we aan hen vragen wat zij er over denken. Met dat wij in het werkveld staan 

hebben we meer voeling met de materie waardoor we zelf wel dus suggesties doen. 

Wat zou je graag nog zien gebeuren naar de toekomst toe? 

Het zou volgens mij super interessant zijn om met de verschillende organisaties wat nauwer 

samen te werken zodat we allemaal aan dezelfde kant staan en een eenduidig signaal kunnen 

geven. Maar iedereen is zo beperkt in middelen en tijd dat dat niet altijd zo evident is om dat te 

doen. Maar ik ben daar echt een grote voorstander van. Het zou kunnen dat de overheid dat 

misschien op termijn verplicht, om daar wat meer eenduidige afspraken in te maken en er voor 

te zorgen dat dat overal een beetje op dezelfde manier verloopt. Bijvoorbeeld dat er één lijn 

komt in de regeling van de privacygegevens. 
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Interview – De Druglijn 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Euhm, dat zou ik moeten opzoeken. Ik weet het niet meer, dat is nog niet zo heel lang. Ik schat 

2012, ik kan u dan de exacte data wel bezorgen. Daar is wel een rapportje van gemaakt. 

Waarom is jullie organisatie begonnen met chathulpverlening? 

Dat is iets wat we zelf al heel lang wilden doen. Als het aan ons had gelegen hadden we dit al 

jaren en jaren eerder gedaan maar we kregen er geen middelen voor door de overheid. En wij 

doen ook e-mail en telefoon permanentie dus er moest ook iemand vrij zijn hiervoor. We doen 

nu soms wel telefoon en chatten tegelijkertijd maar het is soms wel wat druk. 

Op een bepaald moment kwam er vanuit de overheid het signaal dat we dit moesten doen met 

de bestaande middelen en dan moest het er ineens zijn. En dat was niet zo evident. 

Met het chatten lopen we wat achter, ten opzichte van Tele-Onthaal en Awel bijvoorbeeld. Die 

zijn al veel langer bezig. Maar zoals ik al zei als het aan ons had gelegen hadden we al enkele 

jaren vroeger gestart hiermee. We zijn wel al heel lang met e-mail bezig, met die hulpverlening 

zijn we eigenlijk wel een beetje de pioniers in Vlaanderen geweest. 

Zorgt het tekort aan middelen er dan vaak voor dat er bepaalde initiatieven niet kunnen 

genomen worden? 

Ja, zeker. Je bent beperkt hé. Je krijgt je werkingsmiddelen en daar moet je het mee doen. Als je 

dan iets extra wil doen is dat niet evident. Nu ook met het hele online verhaal, zoals bij onze 

online testen en online zelfhulp, is het niet altijd gemakkelijk om dat iedere keer gefinancierd te 

krijgen. Die testen hebben we wel nu, dankzij projectsubsidies dus dat is wel afgerond. En in 

datzelfde project hadden we ook online zelfhulp opgestart maar natuurlijk is dat snel verouderd 

dus moet dat dan vernieuwd worden. Maar de projectsubsidie is dan afgelopen dus is dat wel 

wat lastig om te onderhouden. 

Wij zijn deel van VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve 

medicatie, gokken en gamen) en VAD heeft dan ooit meegedraaid in een Europees project. Daar 

is een zelfhulp gemaakt en we gaan die nu aanbieden. Maar die moet nu ook weer geüpdatet 

worden en da’s ocharme drie jaar oud. Ik weet niet of het besef er al is in de sector dat alles snel 

veroudert online. De chatsoftware is nog ca va maar bijvoorbeeld apps en websites verouderen 

heel erg snel. De software van de browsers verandert dan en op den duur kunnen de mensen 

het gewoon niet meer openen. Of het ziet er belachelijk verouderd uit. Onze zelfhulp ook 

bijvoorbeeld, ik denk dat die meer dan 10 jaar oud is en je ziet die cijfers gewoon wegzakken. 

Dus dat is echt wel een tendens die jullie opmerken; als het verouderd is wordt er minder gebruik 

van gemaakt? 

Ja, maar aan wat ligt dat dan? We hebben het bijvoorbeeld ook niet zo bekend kunnen maken 

maar dat is iets die we dit jaar wel weer meer bekend willen maken. 

Hoe wordt de permanentie bij jullie ingevuld? Is dat met vrijwilligers, professionelen, beiden? 
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Momenteel is het vooral met medewerkers. De reden daarvoor is dat onze chaturen, wij chatten 

drie keer in de namiddag, en dat zijn dan vooral de uren van de senioren-vrijwilligers en dat is 

het niet het publiek die chat. Dus de studenten komen meer ’s avonds of ’s morgens en dan is 

de chat niet bereikbaar. Maar we zouden wel graag meer vrijwilligers op de chat hebben en dat 

is ook iets wat we in het najaar willen bekijken. Om meer vrijwilligers op te leiden bijvoorbeeld 

en hen van thuis uit te laten chatten. Of eventueel de chat wat meer “open te doen”. Maar dat 

is dan ook weer een doos die je opentrekt. Als je zegt van: we gaan hem één keer ’s avonds 

opendoen en voor de rest niet, wel dat gaat niet. We zijn dus eigenlijk zoekende daarin hoe we 

dat eventueel kunnen doen. Maar op dit moment draaien er geen vrijwilligers mee bij het 

chatten. 

Zijn er vroeger dan al vrijwilligers geweest? 

Ja, ééntje. We gaan een opleiding doen en er zijn er wel al een paar geïnteresseerd. We beginnen 

ze dus wel al wat warm te maken. En we merken ook echt dat er wel veel interesse is maar met 

dat we zo beperkt open zijn loopt het wat vast. Het werken met vrijwilligers verschilt bij ons in 

vergelijking met de werking van Tele-Onthaal. Bij hen zijn het allemaal vrijwilligers en ik denk 

dat het bij ons, los van de chat dan, 50-50 is. 

Zijn er al plannen om nieuwe vrijwilligers te bereiken? Om mensen te werven? 

Elk jaar wordt er geworven en dat is altijd wel wat zoeken naar wat er werkt. Er is bijvoorbeeld 

nu iemand nieuw die zich hiermee gaat bezighouden en zij heeft het idee om op beurzen te gaan 

flyeren. Maar we hebben echt al alles geprobeerd. We hebben al advertenties in de streekkrant 

gezet, facebook, in aula’s gaan staan, echt we alles. We steken er echt wel heel veel moeite in. 

De zelfmoordlijn heeft daar ooit eens een piramide schema van opgesteld van hoeveel mensen 

geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden en hoeveel er dan effectief starten als vrijwilliger. 

Moeten jullie een vorming volgen vooraleer jullie mogen chatten? 

Wij voorzien sowieso een chatopleiding. 

Is dat dan binnenshuis dat jullie dat organiseren? 

Ja. We geven die zelf. Initieel hebben we daar zelf een vorming voor gevolgd bij Artevelde 

hogeschool. En we zijn ook gaan luisteren bij de collega’s. Als we begonnen zijn met het 

proefproject rond chatten zijn we bij heel veel andere lijnen eens gaan luisteren hoe zij het 

organiseren, hoe ze het aanpakken, … 

Van de vorming die we zelf als medewerker hebben gevolgd geven we dan een verkorte versie 

aan de vrijwilligers of aan de collega’s die willen starten met chathulpverlening. 

Dus dat zijn dan een aantal mensen van jullie organisatie die een vorming hebben gevolgd aan 

Artevelde en zij geven dat dan verder door aan nieuwe vrijwilligers/medewerkers? 

Ja. We waren met het toenmalig team die die vorming hebben gevolgd maar ondertussen zijn 

er al een aantal mensen weg. We zijn nu nog met een drie tal mensen die die vorming hebben 

gevolgd. 

Hoe lang duurt die vorming dan die jullie binnenshuis geven? Is dat dan gespreid of is het eerder 

een stoomcursus? 
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Ik denk dat die vorming ongeveer een 2-3 tal uur in beslag neemt. Daarin komt dan vooral de 

theorie aan bod en daarna gaan we ofwel wat rollenspelen doen, ofwel gaan we samen met de 

nieuwe medewerkers/vrijwilligers samen een echt chatgesprek beantwoorden. Dan zitten we 

samen achter de computer. Dus het is niet zo dat ze na die 2-3 uur losgelaten worden op de 

chat. Wat ook nog is, is dat alle chatgesprekken in de chatsoftware zit. Dus we kunnen ook gaan 

kijken wat er goed/minder goed ging. Dan kunnen ze zeggen van we vinden dit of dat moeilijk. 

Dus er wordt een logboek bijgehouden van de chatgesprekken? 

Ja de software houdt dat bij. En in het begin, ik denk in het eerste jaar dat we gestart zijn deden 

we regelmatig intervisie. Dan gingen we éénmaal in de maand samenzitten en brachten een 

gesprek mee die wat moeilijk ging of een gesprek als voorbeeld voor wat goed liep. En dan 

wisselden we wat ideeën en gedachten uit. We overliepen dan samen het gesprek en iedereen 

kon dan aangeven waar hij/zij het moeilijk mee had. 

Je sprak van intervisie in het begin en zelfs van één keer in de maand, is dat nu nog zo? 

Dat is nu wat stilgevallen. We hebben het een half jaar geleden nog eens gedaan met de nieuwe 

mensen maar het is zodanig druk dat zo’n soort dingen vaak als eerste aan de kant worden 

geschoven. 

Vind je het jammer dat dat wat op de lange baan is geschoven? 

Ja, ik denk dat dat zeker wel een meerwaarde heeft. 

Krijg je soms signalen van de medewerkers die chatten waarin ze duidelijk maken dat ze graag 

wat meer intervisie zouden hebben? 

Nee dat niet, het loopt wel. Ik denk dat iedereen wel z’n plan kan trekken. Je zit meestal ook 

met twee in het bureau en op het moment zelf kan je wel eens zeggen tegen je collega van “oei, 

er is hier dit of dat bezig op de chat”. 

Dus er is wel communicatie met de collega’s over de chatgesprekken die bezig zijn. Als er iets 

gebeurd bijvoorbeeld kan je wel praten met iemand? 

Ja, informeel wordt er heel veel afgestemd op elkaar. Als er iemand zich aanmeldt met een hele 

rare vraag. Dan kunnen we dat wel eens overleggen met elkaar. 

Hoe wordt de permanentie dan concreet ingevuld door de medewerkers? Doet iedereen 

evenveel? 

Dus we zijn nu met een team van 4 vaste medewerkers en 1 coördinator en in principe draait 

iedereen meet in de beurtrol. De helft werkt halftijds en mijn collega en ik werken 4/5e dus het 

hangt er van af wie er is en dan wordt er gekeken van wie wat doet. Er is bijvoorbeeld een collega 

die liever de telefoon bemant en dan neem ik bijvoorbeeld haar beurt over. Als je alleen bent 

tijdens de vakantieperiodes wordt er natuurlijk wel verwacht dat je de permanentie opneemt. 

Iedereen kan het wel, de meeste zijn al 4 jaar bezig en de nieuwe mensen zijn er ook al 1 jaar 

mee bezig dus dat zit wel goed. 

Dus dat drie keer chatten in de week wordt dan verdeeld onder de medewerkers? 

Ja dat wordt dan verspreid onder de mensen die aanwezig zijn. 

Dus het is niet zo dat je daar dan drie dagen aan een stuk mee moet bezig zijn? 
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Nee, inderdaad. De chatpermanentie duurt drie uurtjes en dat neemt dus eigenlijk maar een 

klein deel van onze werkdag in beslag. 

Is er bij jullie de mogelijkheid om vormingen te blijven volgen rond chatten, thema’s die aan bod 

komen? Krijgen jullie de kans om bijscholingen te volgen? 

Ja we organiseren sowieso voor onze vrijwilligers, ik denk, zo’n 8 vormingen per jaar. Die we 

intern organiseren, veelal wel met een externe spreker en dat gaat dan over een specifiek 

thema. Als stafmedewerker heb je dan ook nog de mogelijkheid om nog extra vormingen te 

volgen maar daar moet je zelf meer naar op zoek gaan en da goedkeuring krijgen om die te 

mogen volgen. 

Heel vaak is dat dan gewoon een studiedag. Iedereen heeft zo wat z’n eigen expertiseterrein 

waar hij/zij op bezig is en dan probeer je in die richting nog wat bijkomende vormingen te 

zoeken. Binnen de VAD wordt er ook heel veel over verslaving georganiseerd. Dus als je zegt van 

ik ga daar iets meevolgen kan je dat ook gewoon doen. Het is altijd wel wat zoeken om daar dan 

aan deel te nemen want we blijven wel draaien in een permanentiesysteem dus er moet wel 

telkens iemand aanwezig zijn om de oproepen te beantwoorden. 

Om kort nog eens terug te keren op intervisie en feedback; je zegt dat dat nu wat op de 

achtergrond is verdwenen. Denk je dat dat in de toekomst wel weer meer zal gedaan worden? 

Dat komt vooral door het tijdsgebrek zoals ik al zei. We kunnen dat altijd wel weer opnieuw in 

het leven roepen. Nu voor de vrijwilligers loopt dat wel door, zij volgen vormingen en dan zitten 

ze ook nog eens samen in groep om casussen te bespreken. 

Je sprak daarstraks over het langsgaan bij andere diensten om te kijken hoe de zaken daar 

georganiseerd worden. Hebben jullie nu nog altijd een goede samenwerking/uitwisseling van 

expertisen met andere diensten? Of blijven jullie vooral een beetje op jullie eigen eiland? 

Ja, eigenlijk is dat een beetje van allebei. Er wordt wel regelmatig overlegd. Je hebt twee 

overlegorganen: het OHUP en voor de telefoonlijn het OHIL en daar zijn wij bij beiden 

aangesloten. En los daarvan, als er een probleem is wordt er wel gebeld of gemaild naar een 

andere dienst. Of als er moet worden doorverwezen verloopt dat ook wel vlot. 

Dus jullie zitten dan samen met de andere organisaties samen via het OHUP? 

Ja. 

Kan je wat meer vertellen over je positieve en negatieve ervaringen met het medium van 

chatten? Bijvoorbeeld technische beperkingen, noodsituatie, … 

Bij ons spelen noodsituaties niet echt mee, wij zijn geen crisislijn dus wij krijgen bijna nooit een 

noodsituatie binnen. 

Het gaat dus meer over informatie/advies/doorverwijzing? 

Ja inderdaad. Maar bijvoorbeeld mensen die een poging tot zelfmoord willen ondernemen 

krijgen wij hier bijna nooit binnen. Die komen heel af en toe maar op de chat. 

Het is wel zo dat de techniek het soms laat afweten en soms wel eens wisselvalig durft zijn. Als 

er dan iemand wegvalt dan weet je niet direct waar die naartoe is. Misschien was de 

internetverbinding gewoon uitgevallen of misschien was die niet tevreden met de manier van 

werken. 
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Onze chat is bijvoorbeeld niet zo responsief met smartphones dus misschien zit het probleem 

wel daar. Als er dan iemand wegvalt zit je dan wel soms met de vraag van ligt het nu aan ons? 

Gekoppeld aan negatieve ervaringen; zijn veelchatters een groot probleem bij jullie? Is dat een 

problematiek die groot is bij jullie? Worden er daar bijvoorbeeld cijfers van bijgehouden? 

Wel we registreren alles en als we praktisch zeker zijn dat het een “nep” was (een 

spammer/veelchatter) wordt dat ook zo geregistreerd. Bij telefoongesprekken ben je er 

natuurlijk wel sneller zeker van. Als iemand belt en ze zijn aan het lachen dan is de kans wel 

groot dat het om een nep gaat. Of als je bijvoorbeeld het speelplaatslawaai hoort dan wordt het 

wel snel duidelijk. Bij het chatten blijft het meer twijfelen. Je kan dan wel denken dat er iets niet 

klopt maar je weet het gewoon niet zeker. 

Stel dat je het niet echt zeker weet, wordt de persoon waarmee je chat dan aangesproken over 

het spammen? 

Ik denk dat we ze heel lang het voordeel van de twijfel gunnen. Bij het telefoneren zullen we al 

sneller zeggen van: tiens ik hoor daar precies dat het heel gezellig is. Bij chatten is het moeilijker 

want je hebt zo weinig informatie. Alhoewel dat je het wel zou kunnen om zo’n dingen te 

benoemen. Maar het gaat dan echt heel vaak om grappenmakers. Aan de telefoon heb je zo 

echt veeloproepers die jarenlang volhouden om te bellen maar ik heb niet de indruk dat we dat 

met de chat hebben. Met de chat heb ik meer de indruk dat dat mensen zijn die van de ene 

dienst naar de andere dienst gaan om daar eens de plezanten uit te hangen. 

Zijn er dan richtlijnen die uitgaan van de organisatie over hoe er moet worden omgegaan met 

veelchatters? 

Thoh dat gaat dan meer vanuit het gevoel. We hebben wel een aantal richtlijnen bij het 

telefoneren, dat zal dan wel een beetje hetzelfde zijn bij het chatten maar dan wel rekening 

houdend met de eigenheden van het medium. We hebben dus wel een aantal richtlijnen maar 

iedereen doet ook wel een beetje zijn/haar eigen ding. Iedereen heeft z’n eigen stijl maar dan 

probeer je natuurlijk ook de stijl van de organisatie te behouden maar de een is losser dan de 

andere daarin. 

Het is dus niet zo dat je zegt tegen de persoon van: Kan het zijn dat we dit gesprek al eens gehad 

hebben? 

Als het echt heel duidelijk is en het is storen. Als mensen echt 10 keer per uur proberen te 

chatten zonder dat ze echt een vraag hebben dan gaan we dat wel communiceren naar hen toe. 

Als ze het dan nog niet laten kunnen we ze wel blokkeren. En dat doen we ook wel. Als het echt 

begint door te wegen als je bijvoorbeeld 10 chatoproepen krijgt van dezelfde persoon werkt dat 

storend. Als ze gewoon aan het schelden zijn bijvoorbeeld dan zwieren we hen er efkes uit. 

Zorgt dat er dan voor dat sommige mensen de chat niet kunnen bereiken? 

In het systeem kan je kijken wie er allemaal de chat heeft proberen binnen te geraken. Tijdens 

de permanentie kan je dan wel kijken of je er veel aan het verliezen bent die niet binnen geraken. 

Maar meestal valt dat echt wel goed mee. 

Dus het is niet zo dat het een zodanig grote problematiek is dat je oproepers verliest aan 

veelchatters/spammers? 
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Nee, ik denk dat dat een groot verschil is met de andere lijnen die heel druk bezet zijn. En echt 

wachtrijen hebben enzo. Ik weet niet hoe het komt maar onze chat is meestal niet zo druk. 

Misschien komt het omdat we maar heel beperkt open zijn en dat de mensen daardoor hun weg 

er niet altijd naartoe vinden. Bij het opstarten zei men van: pas op je gaat overspoeld worden 

en er zullen mensen zijn die niet binnen geraken. Maar we hebben dat eigenlijk nooit 

ondervonden. 

Nu sinds eind december/begin januari hebben we onze website vernieuwd en staat er nu 

bovenaan elke pagina onze verschillende communicatiekanalen. Je kan daar dan direct op 

klikken en dan kan je direct contact opnemen indien je dat wenst. En sinds we dat hebben 

geïnstalleerd merken we wel een stijging van aantal oproepen. 

Dus de lay-out en de manier waarop de site gestructureerd is doet er ook wel toe? 

Ja ik denk wel dat dat een groot effect heeft op de mensen die je wil bereiken. Ik vermoed dat 

als we de cijfers zullen hebben van 2016 dat er over alle kanalen wel een stijging te zien zal zijn 

van oproepers. En zeker voor het chatten. 

Dus je merkt wel dat er een verhoging is in de cijfers van het aantal chatoproepers? 

Er zit een grafiekje in het jaarverslag en het blijft de laatste jaren wel stabiel. 

Dus er is toch geen stijgende lijn? 

Het ene gaat een percentje omhoog en het ander een percentje naar beneden. Het totaal blijft 

eigenlijk gelijk. Op een bepaald moment kwamen de mails aan hun plafond en dan zijn we chat 

erbij beginnen doen en dan heeft elke medium zo een beetje z’n eigen invulling gekregen. Het 

fluctueert maar niet veel. Ik vermoed wel dat er bij het chatten wel nog het meest groeimarge 

zit. Met dat we maar 9 uur beschikbaar zijn via dat kanaal. Als je meer open bent zullen er ook 

meer oproepers zijn. Chatten is nu het kleinste stukje. 

Je sprak daarstraks over het registreren van gesprekken, wat doen jullie dan met die gegevens? 

Het jaarverslag wordt dan daar mee opgemaakt. 

Worden die cijfers dan gebruikt om te beslissen op wat er meer moet worden ingezet? 

Het is niet alleen op basis van cijfers, ook op basis van strategie en richting die je uit wil. Die 

cijfers worden dan voor van alles gebruikt. Als de overheid dat vraagt moeten we wel die cijfers 

kunnen voorleggen of als er een andere dienst daarover informatie vraagt kunnen we hen dat 

dan wel voorleggen. 

Binnen de VAD loopt er bijvoorbeeld nu een project rond kinderen van ouders met een 

alcoholprobleem. Dan kan de VAD bij ons eens komen luisteren welke soort vragen we 

binnenkrijgen en wat ze dan eventueel in hun folders kunnen zetten enzo. 

Merk je dat er een verschil is van leeftijd tussen de mensen die bellen en de mensen die chatten? 

Ja, als je kijkt naar telefoon/email en chat dan kan je daar veel verschillen in zien. Bij chatten 

hebben we de jongste doelgroep. En dat was ook expliciet onze doelstelling dus we vinden het 

wel fijn dat we deze doelgroep beter bereiken dankzij het chatten. Maar het blijft natuurlijk wel 

moeilijk om de jongeren te blijven bereiken. Als je kijkt in het jaarverslag ga je duidelijk zien dat 

de leeftijd bij chatten lager ligt in vergelijking met de andere mediums. Bij het telefoneren wordt 

je veel meer geconfronteerd met de ouders. Mailverkeer wordt dan meestal door iets jongere 
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mensen gedaan en het chatten zelf is dan echt wel de jongste leden van de doelgroep die we 

bereiken. 

Hoe zien jullie dan de toekomstige invulling van het chatmedium in? 

Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we er wel meer op willen inzetten en dat wel onze ambitie 

is. Ik verwacht aan de andere kant ook niet, bijvoorbeeld bij de telefoonoproepen die de laatste 

tijd stagneren, dat dat zal verdwijnen. Want er wordt best ook wel nog veel gebeld en voor 

schoolwerkjes zijn mails dan weer het gemakkelijkst. Ik veronderstel dat de chatoproepen wel 

nog kunnen stijgen maar dat de rest ook wel nog zal standhouden. We spelen bijvoorbeeld ook 

nog met het idee om eens een forum op te zetten omdat dat bij Awel goed lijkt te lukken dus 

dat is dan weer een andere invulling van onlinehulpverlening. Het is vooral ook proberen bij te 

blijven in wat er allemaal bestaat in het hulpverleningslandschap en dan te zien voor onze 

doelgroep. En dan kunnen we op basis daarvan inzetten op wat we trachten te bereiken. 

Er is binnen VAD ook een werkgroep rond social media. We hebben nu bijvoorbeeld een 

facebook van de druglijn, moet er dan bijvoorbeeld ook nog een twitterpagina komen, moeten 

we iets doen met instagram. Dus we zijn wel met vanalles bezig online. Maar het gaat soms traag 

want in de sociale sector ben je wel vaak gebonden en dat gaat trager dan in de privé. De 

middelen zijn er soms niet, vaak staan bureaucratische praktijken in de weg en soms worden 

niet alle ideeën gesteund vanuit de eigen achterban. 

We hebben bijvoorbeeld ook een werkgroep rond onlinehulpverlening waarin hulpverleners 

zitten en dat zijn dan de early adapters die daar heel hard fan van zijn en die botsen dan soms 

op tegen mensen van de eigen organisatie die niet in het medium geloven. Die niet altijd zo’n 

grote fan zijn van het internet bijvoorbeeld. Maar et zit zeker nog veel weerstand tegen dit 

medium. Zeker bij 40-50 plussers. 

Wat ik ook nog wou vragen: merken jullie dat er veel vanuit de tweede lijn oproepen naar jullie 

toe komen? 

Minder. Het gebeurt maar die bellen dan vooral. Bijvoorbeeld mensen die in de psychiatrie zitten 

met heel zware problematieken. Op de chat eigenlijk echt niet zoveel. We proberen dat ook wel 

wat af te houden. En dat wordt ook wel gecommuniceerd naar de oproepers. Wij volgen mensen 

niet op. Mensen mogen ons contacteren als ze het moeilijk hebben maar het is niet zo dat we 

systematisch opvolgingen/gesprekken met hen voeren. Het kan gebeuren en dat mag dan wel 

maar het mag niet structureel zijn. Daarover wordt ook overlegd met collega’s en op 

teamvergaderingen komt dat ook wel aan bod. Stel dat je merkt dat je al 10 keer met dezelfde 

persoon hebt gechat dan worden zij daar wel op aangesproken. Dit omdat we het gevoel hebben 

dat zoiets vanuit onze dienst niet helpt voor de oproepers. 

Als mensen bijvoorbeeld al in de tweede lijn zitten vind ik het soms moeilijk om te weten wat 

men verwacht van de organisatie. We kunnen wel eens luisteren maar het is niet zo dat we iets 

structureel kunnen bieden om hen te helpen. Zeker al niet als ze al opgevolgd worden door 

tweedelijnsdiensten. We zijn daar misschien ook wel wat strenger in, in vergelijking met andere 

diensten. Ook omdat onze opdracht wel wat anders is in vergelijking met Tele-Onthaal 

bijvoorbeeld. 
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Interview – Child Focus 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met Chathulpverlening? 

Wij zijn gestart in mei 2014 met het oprichten van onze chatlijn. Nu daarvoor hadden we wel 

nupraatikerover. Dat is onder andere hier opgericht en daarna hebben we dat doorverwezen 

naar het VK omdat zij eigenlijk meer bevoegd waren voor problemen rond bijvoorbeeld seksueel 

misbruik en daar waren wij niet voor competent. En dan hebben we eigenlijk de chatlijn van ons 

ontwikkeld voor alle problemen waar we wel competent voor zijn. Waar we het mandaat wel 

voor hadden. We worden natuurlijk ook wel gecontacteerd voor andere zaken. 

Het is eigenlijk ook nog niet zo lang geleden dat we dat officieel hebben doorgegeven. Ik denk 

dat dat van december 2015 is dus dat is echt nog niet lang geleden. Je moet eens online checken 

hoe het precies zat want mij collega’s volgden dat op. Euhm, dus vandaar eigenlijk was het veel 

beter dat het VK dat deed. 

We hebben ook het equivalent in het Frans: maintenantjenparle maar dat heeft geen opvolging 

gekregen. Spijtig genoeg. 

Hoe komt dat? 

Ik veronderstel dat we niet tot een akkoord zijn kunnen komen met SOS Enfant en het was niet 

meer mogelijk om dat op te volgen op ons niveau omdat zoals ik reeds zij wij daar niet meer 

competent voor waren en wij ook moeten doorverwijzen. Dus ja dat is ook dubbel en heel erg 

moeilijk. Dan komen er mensen met hun verhaal en dan moet je het gewoon doorgeven en 

zeggen van: kijk, ga daar nog eens je verhaal doen. 

Dus jullie hebben jullie eerste project doorgegeven aan het VK, vanwaar kwam de beslissing om 

dan toch een nieuw initiatief op te starten voor chathulpverlening? 

Ik weet niet of je Child Focus goed kent maar we hebben verschillende manieren in hoe je hier 

terecht kan komen. Via de website kan je een vraag doorsturen of informatie aanvragen. Dan 

komt dat binnen op de mailbox. Je kan ons ook bereiken via de telefoon en we wilden eigenlijk 

gewoon nog een extra toegangspoort waardoor de mensen ons konden bereiken. 

Het staat op zich ook open voor iedereen. Met een beetje in het achterhoofd het idee dat 

jongeren minder snel contact opnemen via de telefoon of een mailtje sturen. Chatten is nu ook 

echt in en toen dachten we dat we daardoor misschien meer jongeren konden aanlokken of 

trekken. 

Dus puur in functie van de doelgroep? 

Ja, wel het staat nog steeds open voor iedereen maar het achterliggende idee was wel dat we 

op die manier meer jongeren konden bereiken. 

Merk je dan dat er meer jongeren gebruik maken van de chat dan andere leeftijdscategorieën? 

Wordt dat geregistreerd? 

Ja dat is veronderstel ik bij veel chats nog zo dat ze op een pagina komen vooraleer ze beginnen 

te chatten waarop ze hun adres, postcode, leeftijd, basisinfo eigenlijk kunnen ingeven. Sommige 
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kiezen er voor om dat niet te doen. En je merkt het ook wel vaak als je met een jongere chat of 

niet. 

Het ding is dat mensen ons contacteren met heel veel verschillende vragen. We zijn competent 

voor weglopers, verdwijningen, internationale kinderontvoeringen en alles wat te maken heeft 

met seksuele uitbuiting en de hulpline. Dus dat is eigenlijk een vrij groot takenpakket die we 

hebben. Dus als je dan kijkt gaan jongeren ons vaak zelf contacteren wanneer ze willen weglopen 

en daar merken we dan wel een verschil in. Bij het chatten hebben we meer aanvragen daarover 

dan telefonisch. Er bellen er natuurlijk ook nog wel maar die zijn in de minderheid. Terwijl we 

op de chat dat echt wel duidelijk merken. 

Hoe wordt jullie chatpermanentie ingevuld? 

Wij zijn hier eigenlijk, als ik mij niet vergis, met acht consulenten. Het zit zo, ik ga een beetje 

uitweiden dat je het wat beter begrijpt, dat de telefoons bij ons binnekomen bij de 

onthaalmedewerkers en zij verwijzen die mensen dan door naar de consulenten. Het zijn de 

consulenten die de dossiers beheren en het is ook zo dat de chat ook door de consulenten wordt 

gedaan. We hebben 3 chatmomenten: de maandag van 17u-21u, de woensdagnamiddag en de 

donderdag van 10u-14u. En dan worden die chatmomenten eigenlijk verzorgd door de 

consulent. 

De consulent volgt dan op. We hebben dus geen specifieke chatconsulenten. Dat wordt door 

heel het team gedaan dan. 

Werken jullie dan met een specifieke beurtrol of chat iedereen dan tegelijkertijd? 

Het is een soort van beurtrol er chat dan altijd één persoon. Het is niet zo dat we een lijstje 

hebben dat hangt dan een beetje af van wie er op de dienst is en zo. 

Merk je dat er een grote bevraging op jullie hulpverlening is via de chat? 

Goh, dat zal ik nog eens moeten doorsturen. We merken dat het soms heel lang kan duren. Dat 

je achter je computer zit en dat er niks binnenkomt maar ik denk dat dat onder andere te maken 

heeft met de bekendheid van de chat van Child Focus. Ik denk niet dat je bijvoorbeeld direct 

denkt als je de naam Child Focus hoort dat je de link legt met een chat waar je op terechtkan. 

Dat komt misschien wel omdat het nog maar twee jaar bezig is en dat het nog zo’n recent project 

is. Het project is ook al eens geëvalueerd geweest en we merken wel dat er nood is aan meer 

naambekendheid bij de jongeren. Vooral naar jongeren omdat we ons op hen willen richten. 

Maar uiteindelijk merken we wel als we de globale cijfers zien dat het wel de moeite is. We 

merken bijvoorbeeld dat op maandag en woensdag de meeste vragen binnenkomen. De 

donderdag van 10u-14u is dat wat moeilijker omwille van de uren. Op die momenten komen er 

meer ouders of leerkrachten met een vraag maar die jongeren zitten dan op school. Als je alles 

bekijkt is het echt wel de moeite maar het kan nog meer betekenen. 

Moet je vooraleer je begint te chatten een vorming volgen? Zo ja, kan je daar wat meer uitleg 

over geven? 

Toen de chat indertijd begon is daar wel een vorming over geweest. Als ik me niet vergis was 

dat iemand van Awel die die vorming is komen geven. Dat was verspreid over een twee à drie 

tal dagen. Waar eerst een theoretisch gedeelte aan bod kwam: tips and tricks, wat je moet doen 

en wat je niet moet doen. Bijvoorbeeld neem je voorzorgen voor je chat, gebruik niet te veel 
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emoticons. Pas je schrijfstijl aan aan de doelgroep. Daarna hebben we echt geoefend op de 

praktijk met rollenspelen tussen collega’s. Dat was zo een beetje de vorming. 

De nieuwkomers nu leren het eigenlijk via de collega’s. Het is niet zo dat er voor elke 

nieuwkomer een specifieke opleiding wordt georganiseerd. Het is dan via de collega’s dat je de 

informatie meekrijgt. Elke situatie blijft natuurlijk anders en je weet nooit op voorhand hoe het 

zal uitdraaien dus je moet je wel telkens aanpassen aan de oproeper en ook aan wat er gezegd 

wordt en wat er voor jou op dat moment het beste lijkt om te doen/zeggen/suggereren. 

Werd/wordt er dan feedback gegeven op die rollenspelen? 

Ja, dat werd daarna dan ook besproken in groep onder begeleiding van Awel. Dat was eigenlijk 

een soort van intervisie op dat moment. 

Is dat iets die nu nog altijd gebeurt? Die intervisie? 

Nee, zoals ik al zei worden de nieuwe medewerkers eigenlijk wat begeleid door de reeds ervaren 

consulenten. Het is niet zo dat er maandelijks of tweemaandelijks een intervisiemoment is. 

Denk je dat dat iets is waar meer moet op ingezet worden? 

Ja en nee, want je kan altijd bijleren. Dat is gewoon zo. We hebben daar niet echt nood aan dat 

een externe partner dat komt doen. 

Intern hebben we ook altijd een debriefing. Als er chat is wordt dat wel besproken. Dus het komt 

wel aan bod en wordt wel besproken. Eventueel komen er bijkomende vragen door collega’s of 

suggesties of er iets anders had voorgesteld kunnen worden. Maar het is niet dat we inplannen 

dat we bijvoorbeeld volgende week eens samenzitten rond het chatten. We hebben dagelijks 

een briefing dus er wordt wat korter op de bal gespeeld op dat vlak. Alle gesprekken worden 

besproken tijdens de briefing. Ook al blijft het bij één chatgesprek wordt dit toch nog besproken. 

Krijgen jullie soms de mogelijkheid om vorming mee te volgen over chatten? 

Nee, dat is ook nog nooit echt naar voren gekomen. Ik heb nog nergens gelezen dat er 

bijvoorbeeld een vorming is over chat en ik heb dat dus ook nog nooit doorgegeven aan de 

organisatie dat we dat eventueel kunnen volgen. Bij de organisatie is er ook nog nooit een 

aanbod geweest over dergelijke vormingen. Maar ik denk wel dat ons management daar voor 

zou openstaan, zeker en vast. Vormingen worden niet systematisch aangeboden maar als er iets 

interessant lijkt wordt er wel gevraagd of er iemand wil/kan gaan. 

Je sprak daarstraks over de samenwerking met Awel bij de opstart van jullie chat en de 

samenwerking met het VK. Zijn er nog andere diensten waarmee er wordt nauw samengewerkt? 

Ja het VK is hier eigenlijk komen volgen hoe het in z’n werk ging. Wij verwijzen ook door 

natuurlijk, dat is het net. Wij verwijzen naar andere diensten die eventueel beter kunnen helpen 

maar wij gaan bijvoorbeeld niet de telefoon nemen en vragen of een oproeper bij ons iemand 

heeft gecontacteerd van een andere dienst. Wij volgen dat niet op. Het is ook zo dat als er 

doorverwezen wordt dat wij er eigenlijk niet competent voor zijn.  

Ik ga het even nuanceren; stel dat je gecontacteerd wordt door een jongere en het gaat niet 

goed thuis. Maar hij/zij heeft absoluut geen zin om thuis weg te lopen, het gaat gewoon niet 

goed. Ja wat kunnen wij dan doen: wij kunnen een eerste gesprek hebben om hij/zij gerust te 

stellen en te kijken wat er allemaal van mogelijkheden zijn op zijn/haar niveau. Maar daarna 

gaan wij dan ook doorverwijzen naar het JAC en het CLB bijvoorbeeld. Als we merken dat de 



111 

persoon stevig in zijn schoenen staat, en dat merk je wel vaak aan de manier van schrijven, dan 

gaan we dat gewoon zo laten. Als je merkt dat dat niet zo is dan gaan we vragen of ze het ok 

vinden als we ze volgende week een mailtje sturen of als ze even terug op de chat komen. Dan 

is er wel een soort van terugkoppeling. En dan zie je sommige mensen daar ja of nee op zeggen. 

Maar we gaan dat niet met iedereen doen. Het hangt allemaal een beetje af van de situatie maar 

ook van de persoon zelf. Het hangt ook wat af van de draagkracht. 

We willen ook vermijden dat iemand 1000 keer zijn verhaal moet doen want het kan zijn dat als 

iemand moedig genoeg is om op de chat te komen en je hen dan moet doorverwijzen en moet 

zeggen van: ga best eens naar daar. Ja wel dan kan ik ook begrijpen dat die persoon dat niet wil 

doen. We hebben ook niet de noodzakelijke kennis om een diepgaande begeleiding op te starten 

dus in die zin blijft het vaak bij doorverwijzen. 

Wordt het chatten eerder als positief of negatief ervaren door de oproepers? En hoe ervaren 

jullie dit? 

Het is meestal wel positief ja. Als je bijvoorbeeld na een gesprek weet dat ze niet gaan weglopen 

dan weet je dat je je werk goed gedaan hebt. Ik praat nu wel vooral over jongeren maar je hebt 

natuurlijk ook nog veel ouders, leraars, leerlingenbegeleiders enzovoort die ons contacteren 

met een bepaalde vraag of bezorgdheid. Bij hen is het dan afhankelijk van de mate waarin we 

hij/zij kunnen verder helpen via de chat of is het beter als we toch eens telefonisch contact 

opnemen. Want sommige situaties zijn zo ingewikkeld dat het via chatten wat stroever loopt. 

Dus dan stellen we hen dat ook voor of ze het ok vinden dat we hen eens opbellen. Als de 

mensen dan nee zeggen, dan doen we gewoon verder zoals we bezig zijn. We respecteren dat 

natuurlijk. Maar er zijn bijvoorbeeld wel een aantal gevallen waarin het gemakkelijker is om te 

bellen. 

Merken jullie dat er veel veelchatters/spammers zijn? 

Vaak zou ik het niet noemen. We hebben er wel. Je hebt er ook via de telefoon he, die 

bijvoorbeeld bellen om te bellen en dan gewoon wat zitten te lachen. Nu je hebt ook 

veeloproepers die altijd dezelfde gegevens ingeven vooraleer ze contact opnemen dus dan weet 

je dat bij hen wel op voorhand. Dat is dan soms ook de vraag die we onszelf stellen. In welke 

mate maak je een onderscheid tussen veeloproepers die slechte bedoelingen hebben en tussen 

de veeloproepers die vaak op de chat komen maar waarvan je weet dat je eigenlijk niet echt 

verder kan maar waarvan je voelt dat die persoon het toch wel nodig heeft om een gesprek te 

hebben. Het is moeilijk om dat evenwicht te zoeken. 

We laten het wel open, dus ze mogen terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld dan een collega die 

doorgeeft aan die mensen van kijk, maandag chat ik niet maar woensdag weer wel dus dan mag 

je terugkomen. Omdat sommigen dat ook echt vragen om telkens met dezelfde persoon te 

chatten. Dus dan kunnen er wel afspraken gemaakt worden. We hebben ook al eens een situatie 

gehad waarin het ging om een veeloproeper en het was een heel erg moeilijk geval. Ik heb me 

dan ook geïnformeerd over dergelijke zaken want dat kwam eerst binnen via mail. Dan is die 

persoon op de chat gekomen en zei ik dat ik die persoon niet meer via de chat kon helpen en 

dat die persoon gewoon moest bellen. Ik dacht dat dat niet ging gebeuren maar dat was wel het 

geval en toen heb ik een aantal afspraken gemaakt. Geen contact meer via mail, want ik kreeg 

er soms twintig per dag en niet meer via chat want dit kan op deze manier niet meer verder. Ik 

maakte wel duidelijk dat ik die persoon verder wou helpen maar niet meer via die media. En op 

die manier heb ik dat dan afgebakend. Mij collega’s waren daar dan ook van op de hoogte en zij 

stelden dezelfde grenzen op. 
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Dus er is wel een zekere aanpak bij dit fenomeen? 

Ja, je hebt wel collega’s die daar opener voor staan. En die blijven openstaan voor mensen die 

al voor de zoveelste keer langskomen met hetzelfde verhaal en hen dan gewoon hun verhaal 

weer laten doen. En je hebt dan andere collega’s en dat hangt af van persoon tot persoon die al 

sneller gaan afblokken of die zeggen dat het op die manier niet verder kan. Het is ook heel 

moeilijk bij veeloproepers want je stelt van alles voor en niets is goed genoeg voor hen. En dan 

kan je natuurlijk niet verder. Nu echt veel last op de chat hebben we daar eigenlijk niet van. 

Werd die aanpak dan door de organisatie opgesteld of is dat eerder iets die onder de consulenten 

is afgesproken? 

Het zijn inderdaad de mensen die er mee bezig zijn die deze afspraken maken, we werden 

hiervoor niets opgelegd door de organisatie. We bespreken dat onderling en met onze 

teamcoördinator. 

Worden veeloproepers geregistreerd? 

Nee dat denk ik niet. We hebben wel een aantal cijfers over mensen die zich inloggen, niets 

zeggen of waarin het in de eerste drie zinnen duidelijk wordt dat het om een grappenmaker 

gaat. En ik denk dat we daar wel enig spoor van hebben maar niet echt over specifieke 

veeloproepers. 

Registreren jullie dan bijvoorbeeld wel chatgesprekken per onderwerp die aan bod komt? 

Ja, dat wordt absoluut gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om weglopen. 

Merken jullie een toename in chatoproepen? 

Ik weet niet of ze in de evaluatie echt hebben gekeken of dit in een stijgende lijn zat dus daar 

kan ik niet echt op antwoorden. Het zou me niet verbazen maar dat heeft ook een beetje te 

maken met die bekendheid waar ik het daarstraks over had. 

Zal er binnenkort dan meer ingezet worden op die bekendheid? 

Ja dat is wel de bedoeling. Daarmee dat ik zeg dat het nog redelijk recent is en dat het nog in 

ontwikkeling is en we moeten nog wat op zoek naar verschillende manieren om hier meer op in 

te zetten. Bijvoorbeeld via sociale media of in de schoolagenda’s bijvoorbeeld. Daar wordt over 

nagedacht en daar zal zeker op worden ingezet vooral omdat we nu merken dat we goed bezig 

zijn en dat het wel een meerwaarde betekent. 

Hoe zien jullie dan de toekomstige invulling van het chatten in? Bijvoorbeeld meer consulenten 

die chatten op hetzelfde moment, meer middelen, …? 

Op dit moment hebben we wel voldoende met één iemand die de chat bemant. Als wij chatten, 

stel van maandag van 17u-21u, dan heb ik soms geen gesprekken en soms heb ik er meer. Maar 

praktisch nooit meer dan vier of vijf gesprekken. Neem dat we ongeveer met een gemiddelde 

zitten van drie gesprekken per sessie. 

Dus het lijkt jullie niet echt nodig om de permanentie te vergroten? 

Nee, niet naar meer mensen. Er wordt wel gedacht over de invulling. Oorspronkelijk was het een 

nieuwe toegangspoort voor oproepers, en dan vooral op jongeren gericht. En nu wordt er 

nagedacht of we het enkel op jongeren gaan richten. Maar dat is dan ook aan een kant gevaarlijk 

want sommige mensen vinden het nu eenmaal gemakkelijker om te chatten. Want ze zitten dan 
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op de site en zien dat de chat open is dus dan wordt de stap wel al snel gezet. Er wordt over van 

alles nagedacht over hoe we het beter voor elkaar kunnen krijgen om het chatten zo optimaal 

mogelijk te benutten. 

Krijgen jullie ondersteuning bij de verder ontwikkeling van jullie chatdienst? Zijn jullie 

bijvoorbeeld lid van het OHUP? 

Niet bij mijn weten. Maar ik kan me daar wel over informeren. 

Krijgen jullie vaak oproepen vanuit Nederland? 

Nee. Absoluut niet. Dat is misschien afhankelijk van de vraag die ze hebben. 

En vanuit de tweede lijn? 

Nee, we hebben daar geen specifieke cijfers over maar uit mijn eigen ervaring en wat ik hoor 

van mij collega’s is dat zelden. Iemand die in een instelling zit en wil weglopen zal ook gewoon 

weglopen, we hebben wel en dat proberen we op te bouwen als iemand ons contacteert die 

nog niet in de tweede lijn zit. Stel dat die op een bepaald moment in de tweede lijn zit dan 

merken we wel dat we gecontacteerd zullen worden door die persoon. Maar dat is omdat er 

dan al een band aanwezig is met die persoon. 

Ondervinden jullie soms problemen door technische mankementen? 

Daar weet ik eigenlijk niet echt iets over. 
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Interview – De Holebifoon 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpeverlening? 

In 2005 was er het eerste chatproject en onze eerste chat is doorgegaan in 2007 dus dat 

betekent dat dat 2 jaar en 3 maand later was. 

Waarom was dit dan later? 

Geen flauw idee, ik was op dat moment toen nog niet aan het werk in de organisatie. Ik denk 

dat ze dat allemaal nog een beetje moesten uitzoeken en dat het wat afhing van wie dit zou 

leiden, of eventueel vrijwilligers vinden die het dat wilden doen. Maar ik heb niet echt een idee, 

het is eerder wat giswerk. Ik ben (in de organisatie) pas iets later begonnen en toen was alles 

net van start gegaan. Van voorafgaande beslissingen heb ik niet echt een idee. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? Was er een specifieke reden? 

Ik denk dat er een project uitgeschreven is, waarschijnlijk omdat een van de andere lijnen er al 

mee bezig was. Ja misschien moet je later dan eens checken, wie er in 2005 al bezig was met 

chathulpverlening. Want hier staat dat er een project uitgeschreven is voor de Proximus 

foundation en dat wij dat geld niet gekregen hebben maar dat de zelfmoordlijn dat geld 

gekregen heeft met dezelfde aanvraag. Als dank schonk de zelfmoordlijn de helft van dat geld 

aan de Holebifoon. Ik denk dat we daar dan gewoon mee gestart zijn. Het geld is gestort geweest 

in 2005 maar ze zijn pas in gang geschoten in 2007. Een beetje heel traag eigenlijk. 

Ik denk dat er toen nog veel weerstand geweest zal zijn tegen het idee. Men was nog meer bezig 

met de traditie van het hele telefoongebeuren. 

Waarom was er dan weerstand tegen het opstarten van chathulpverlening? 

Ik denk dat ten eerste, in 2005 wat 11 jaar geleden is, het ganse internetgebeuren was nog niet 

zo geweldig en dat mensen het misschien een povere manier van hulpverlening zouden kunnen 

vinden. Dit is wel puur speculatie hé van mij. Plus ik denk ook dat de manier waarop wij aan de 

telefoon werken niet helemaal identiek is met chatten. Ik denk dat mensen die al aan het werk 

waren in de telefonische hulpverlening wat huiverachtig stonden tegenover het chatten. 

Hoe wordt de permanentie van het chatten dan eigenlijk ingevuld? 

Dat is op vrijwillige basis in principe. Wij doen het soms ook wel, soms moeten we eens 

inspringen als er iemand wegvalt ofzo. 

Wordt er verwacht van de medewerkers hier dat zij soms ook chatten? 

Nee nee, wij zijn met twee medewerkers hier en de mensen die je daarstraks zag zijn mensen 

van cavaria, dus niet per se mensen van de holebifoon. Tot vorig jaar was dat maar één persoon 

dus onze organisatie is zeer beperkt en die persoon werkt dan ook nog 3/5e dus dat is niet zo 

groot, er is niet echt geld om meer mensen in te zetten. 

Krijgen die vrijwilligers dan een vorming voor ze mogen beginnen chatten? 
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Een specifieke chat-vorming? Ja, ze krijgen een algemene vorming. We doen die samen en dan 

krijgen ze al een voorsmaakje van telefoneren en chatten en dan mogen ze kiezen wat zij leuker 

vinden, of ze doen het alle twee en mailen ook natuurlijk. Bij ons is het mailen nog altijd 

gekoppeld aan de telefoon. Dus dat stukje onlinehulp zit dan wel bij de telefonisten. Dat is vanuit 

praktische overweging omdat onze chatters drukker bezet zijn. 

Dus de chat is wel drukker bezet dan de telefoon? 

Ja, bij ons wel, de telefonisten hebben in principe meer tijd om de mails te beantwoorden. Als 

je ervoor kiest om de telefoon te bemannen dan komt er bijna automatisch ook 

mailpermanentie bij. Maar dat is iets wat we zullen proberen te veranderen. Vanaf dit jaar zullen 

we proberen om een extra aparte opleiding te doen voor mailers. Dit omdat mailen echt nog 

een volledig ander medium is. De mensen die kiezen voor chat krijgen nog een aparte chat 

opleiding. Na die opleiding zijn de basisprincipes er dan eigenlijk een beetje ingestampt. Maar 

dan krijgen ze nog heel kort een stukje theorie rond de specifieke aanpak van chatten en daarna 

wordt het meteen praktisch. 

Is dat dan jullie organisatie die voorziet in deze opleiding? 

Wij geven de opleiding ja. Vroeger werd dit door iemand anders gegeven maar nu wordt dit door 

ons gedaan. En vaak wordt het ook heel theoretisch als je dat uitbesteedt aan iemand anders. 

Als je er zelf in voorziet hoeft het niet altijd zo theoretisch te zijn en snap je waar de mensen het 

over hebben. En op de chatoefeningen krijgen ze ook feedback. Ze kunnen dan die oefeningen 

bijvoorbeeld doen van thuis uit als er niet echt een permanentie is. 

Dus ze moeten wel eerst een aantal oefeningen doen vooraleer ze mogen chatten? 

Vorig jaar was ik er niet maar normaal gezien gaat dat hier door in de organisatie, op computers 

en laptops. Ze oefenen hier dan onderling en dan krijgen ze achteraf de feedback omdat wij dan 

toch de transcripties krijgen. Dan maken wij afspraken wanneer zij van thuis uit nog wat verdere 

kunnen oefenen. En als wij denken dat het echt niet goed is moeten ze nog een aantal keer extra 

oefenen en desnoods doen ze dit dan met ons. Dan gaan we bijvoorbeeld meer focussen op een 

oplossingsgerichte aanpak of een andere bepaalde aanpak.  

Ik vind het belangrijk dat ze onze basis kennen en daarna kan je wel gaan finetunen. Geleidelijk 

aan leren ze het dan wel want als ze alles in één keer moeten doen is het soms wel wat veel en 

dan durven ze niet meer typen. Ze zijn daar in het begin wel, denk ik, vaak mee bezig om iets 

fout te zeggen of te typen. Terwijl als je dan een chattranscriptie ziet is het soms beangstigend 

hoe weinig relevant onze input, alé volgens mij dan, is in het gesprek. Ik vind het slechte aan 

chat dat mensen toch nog zelf lezen wat ze willen lezen. 

Het is niet zo dat de opleiding die we geven zo iets is van doe maar op, het komt wel goed. Ik 

ben wel er wel gerust op dat dat goed zit. Het is wel zo dat die basishulpverleningsprincipes er 

niet altijd direct inzitten maar het is voor alles natuurlijk de eerste keer hé. Dan gaan wij 

individueel, behalve als we zien dat er een tendens is van iets dan brengen we dat op intervisie. 

Dus er is geregeld intervisie? 

Ja wij hebben maandelijks intervisie. Ze krijgen wel niet op elke chat die passeert feedback maar 

als ik iets opmerk dan wordt er wel iets over gezegd. Maar we werken ook individueel. Ik heb nu 

een collega, da’s superfijn want nu heb ik wat meer tijd, en in principe lees ik nu elke chat. Wij 

zijn een kleine dienst dus we kunnen dat wel doen. Bij de grotere organisaties denk ik dat dat 
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wat moeilijker ligt. Wij gebruiken de intervisies stiekem ook wel een beetje om dan wat verder 

te finetunen. Vanaf nu worden ze wel meer opgevolgd. Vroeger was dat niet het geval want ik 

was toen alleen voor de ganse werking. En dan nog eens 3/5e dus dat was echt niet haalbaar. Nu 

passeren de mails en gesprekken nog eens bij mij en dan lees ik ze nog eens na. En enkel als er 

echt flagrante dingen aan bod komen dan krijgen ze daar wel nog feedback op. Maar het is 

natuurlijk niet leuk om enkel maar negatieve feedback te krijgen. En met dat we nu met twee 

mensen zijn hebben we wat meer tijd. Als vrijwilliger lijkt het mij wel fijn dat iemand je werk 

ziet. Maar ik denk dat we dit kunnen omdat we echt wel zo’n kleine dienst zijn. 

Krijgen de vrijwilligers dan soms de mogelijkheid om vormingen en dergelijke te volgen? 

Ja ze krijgen wel de kans om vormingen te volgen maar met dat we ze met die anonimiteit zitten 

en aangezien we een kleine groep zijn wordt die vorming binnenshuis gehouden. Ze krijgen soms 

een vorming van het CPZ (Centrum ter Preventie van Zelfdoding). Dan is dat alleen voor hen. Als 

er bijvoorbeeld een interessante vorming is die georganiseerd wordt door Cavaria en zij zien dat 

zitten dan mogen zij daar wel naar toe. We zijn daar iets soepeler in geworden. Dan moeten ze 

wat kunst- en vliegwerk verrichten als hen gevraagd wordt wat hun functie is. Dan zijn ze 

bijvoorbeeld vrijwilliger bij Cavaria of gewoon vrijwilliger bij de holebifoon voor fundraising ofzo. 

Met die anonimiteit willen we er voor zorgen dat het niet duidelijk is dat zij vrijwilliger zijn aan 

de lijn. 

Meestal zijn er toch wel een tweetal vormingen per jaar. Rond een specifiek thema zoals veilig 

vrijen bijvoorbeeld. 

Gaan deze vormingen dan over specifieke thema’s die in de chatgesprekken zelf aan bod komen? 

Ja, maar specifiek over het chatten op zich. De metacommunicatie dus eigenlijk dat doen we 

dan weer niet. Ik weet niet of ze daar dan nood aan hebben omdat we ze eigenlijk individueel 

proberen bij te sturen. In die individuele begeleidingen word je dan meer op je goede en slechte 

kanten aangesproken. Ik ben zelf niet zo’n grote fan van vormingen eigenlijk. Omdat ik denk dat 

mensen dan vanaf die vorming verondersteld worden alles te weten over dat onderwerp. Maar 

twee weken later is dat natuurlijk niet altijd het geval meer. Ik geloof eigenlijk meer dat vorming 

een soort van smaakmaker is en dat mensen dan zelf de goesting moeten hebben om meer 

informatie er over op te zoeken. De vorming zorgt voor een ruimer kader op die manier. Ik ben 

nogal realistisch in de zin dat het een nut moet hebben en dat ze die informatie ook nog op 

andere manieren moeten kunnen vinden. Voor mij is dat gewoon de grote lijnen aanstippen. 

Dat ze op z’n minst toch al een idee krijgen over wat dat nu precies is. Maar misschien reflecteer 

ik iets teveel vanuit mijzelf want ik heb het soms moeilijk om mijn aandacht te behouden bij een 

vorming van twee uur. 

Werken jullie vaak samen met andere diensten op vlak van chathulpverlening? 

Wij nemen deel aan OHIL (Overleg Hulp- en Informatielijnen), los van het onlinegebeuren, en 

OHUP (OnlineHulpUitwisselingsPlatform). Het OHUP is er dan gekomen omdat iedereen plots 

met chatten bezig was en met vragen zat, bijvoorbeeld met welk systeem we zullen werken, wat 

goedkoper is, alle ethische vragen daar rond, vragen rond privacy, de opstart, hoe begin je er 

aan, hoe zit het met training, waar let je op. Chatten was een nieuw medium dus in de plaats 

dat iedereen zelf maar aan het sukkelen was dan zorgde het OHUP eigenlijk voor een 

uitwisseling van informatie dat niet iedereen het warm water opnieuw moest uitvinden. En ook 

dat je eventueel als hulplijn verenigt, bijvoorbeeld zoals nu gaat gebeuren dat er een brief 

gestuurd zal worden naar het ministerie omtrent veellijners. 
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Welke brief zal er gestuurd worden? 

Wel er is een wettelijk kader rond veelbellers, hoe, wanneer en wat mag je blokkeren, want 

eigenlijk mag je dat als hulplijn niet doen. Dus dat is er al voor telefoongesprekken maar dat is 

er niet gekomen voor het onlinegebeuren en er is nu een brief die naar het ministerie zal 

gestuurd worden vanuit OHUP. Dus dan spreken wij, de verschillende organisaties, collectief hen 

daar op aan. Wij doen dat, het chatten, en we botsen daar (de veellijners) op en wij vragen ons 

af waarom er een wetgeving is rond A maar waarom niet rond B en C. Wij weten ook niet wat 

er gaat komen rond blokkeren van chatten en mailen. 

Zou je een voorbeeld kunnen geven van een positieve en negatieve ervaring die je soms ervaart 

bij het chatten? 

Wij hebben nog niet echt negatieve dingen meegemaakt, niet dat ik weet. Misschien iets 

negatief aan het medium is wel dan dat het op technisch vlak soms wat moeilijk is. Het gebeurt 

wel eens dat het gesprek afgebroken wordt of dat er iemand wegvalt of dat er van onze kant uit 

een probleem is met het programma of dat onze server weg valt. Vooral technische 

mankementen eigenlijk. Ik heb niet echt concrete voorbeelden nee. 

Zijn veellijners/oproepers en spammers eigenlijk een vaak voorkomend probleem bij jullie? 

Wij hebben dat heel veel aan de telefoon. En we hebben dat veel minder bij de chat maar dat 

kan natuurlijk ook zijn dat we het minder gemakkelijk opmerken omdat we en meer gesprekken 

hebben en meer vrijwilligers hebben. Als je bijvoorbeeld maar een aantal vrijwilligers hebt die 

de telefoons bemannen dan ga je veel sneller iemand herkennen. Het is dan eigenlijk een beetje 

aan ons om te kijken hoe het zit. Plus dat ik ook denk dat, voorlopig enkel bij ons, mensen er 

meer plezier aan hebben, als het om seksbellers gaat bijvoorbeeld om meer direct contact te 

hebben en de telefoon verkiezen. Terwijl het bij de chat het al iets minder direct is. In principe 

zeggen wij ook niet in de chat of we man of vrouw zijn. Seksbellers willen dat echt wel weten of 

je man of vrouw bent dus op de chat is dat niet echt duidelijk voor hen. In die zin hebben we 

daar op de chat minder last van. 

We hebben wel de laatste tijd last van iemand die en belt én chat. Als het telefonisch is dan 

herken je de stem. Wij hebben dan op intervisie hebben besproken hoe we veellijners en 

veelbellers gaan aanpakken. Dus afhankelijk van wie het is, wat het is. Of het iemand is die voor 

veel overlast zorgt. Of iemand die met fictieve verhalen. Het is bijvoorbeeld anders als er iemand 

altijd met hetzelfde verhaal komt en het evolueert. Dat noem ik dan geen veelbeller, als hij met 

een nieuwe insteek komt, dan is dat prima. Maar iemand die altijd hetzelfde vertelt dan is dat 

iets anders. En iemand die ons fictieve dingen opzadelt dan is dat nog iets anders. Zelfs al is één 

van die vijf verhalen waar bijvoorbeeld dan gaan wij daar niet meer op in. 

Aan de telefoon kan je dat gewoon bespreken in een chatgesprek is dat veel moeilijker om te 

zeggen van ik herken u. Want waaraan herken je hem? Als je bijvoorbeeld zegt van ik herken u 

aan uw nickname dan kan hij de volgende keer bijvoorbeeld iets anders gebruiken. In die zin is 

dat heel moeilijk en moet je heel voorzichtig zijn in het herkennen van iemand in een 

chatgesprek. 

We hebben ook geen IP-adres van de chatter en ik vind eigenlijk ook niet dat we dat moeten 

zien. Hoe minder dat we daar over weten hoe minder last dat we daar ook van hebben. In de zin 

van dat ganse discours van wat ga je doen als er effectief hulp moet geboden worden of mensen 
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zijn aan een zelfmoordpoging bezig. Dan doe je wel wat je moet doen maar dan is het ook 

gepasseerd. Ik ben voorstander van hoe minder we weten hoe beter. 

Ik denk dat we wel de cookies kunnen zien bij de registratie, maar de vrijwilligers kunnen dat 

niet zien. Dus dan moeten we het slim aanpakken van hoe gaan we iemand herkennen. 

Hoe pak je dat dan aan, wordt die persoon daar dan ook op aangesproken in de chat zoals aan 

de telefoon? 

Ja bijvoorbeeld, dan spreken we die persoon daar op aan. 

Doe je dat dan direct als je het gevoel hebt dat je een veellijner op de chat hebt? 

Wij hebben het nu voor de eerste keer gedaan, als je zeker bent dat het zo iemand is 

bijvoorbeeld. Eigenlijk mag je niet vanaf het begin iemand “herkennen”. Je moet nog eventjes 

meegaan in het verhaal. Tot je op het thema komt waar de oproeper het over wil hebben, 

bijvoorbeeld bij een seksbeller die het heel slim aanpakt. Dan heb ik gewoon een tekstje klaar 

die je kan copy/pasten. Ik heb dat met m’n collega overlegd en dan kan je bijvoorbeeld tegen 

die oproeper zeggen van: “kijk wij hebben uw IP-adres”. Wat eigenlijk niet waar is. Dan kijken 

we verder hoe het zit. Als hij/zij echt te belastend is voor onze diensten en andere hulpverlening 

hindert heb ik daar echt geen moeite mee om dat af te blokken. 

Als hij/zij dat echt blijft doen ondermijnt dat de bereidwilligheid van de vrijwilligers. Dan moeten 

zij daar weer zo veel energie en tijd in steken. Afhankelijk van wat het onderwerp is hebben we 

daar wel een aanpak voor. Tot hiertoe hebben we, gelukkig, heel weinig veelchatters gehad. 

Merk je dan dat er een tendens is in meer en meer veeloproepers? 

Nee niet echt, het is iets waar we volgens mij, voor de eerste keer echt last van hebben. Het is 

de eerste keer dat we een aanpak moeten voorzien voor iemand. Dat is eigenlijk niet omdat 

hij/zij zo storend is. Het is wel een heel specifiek fetisj gegeven en dat is niet fijn voor de 

vrijwilligers. Die aanpak is eigenlijk meer ter bescherming van de vrijwilligers. En hij/zij 

contacteert de vrijwilligers ook via de telefoon dus het is wel belangrijk dus een specifieke 

aanpak is wel nodig. 

Het is dus niet dat je sinds 2007 merkt dat er meer en meer veeloproepers zijn? 

Nee, we hebben die chatter trouwens al eens gehad en nu is hij terug. Dat is een “shopper” hé 

dus die verzint nu gewoon een holebi-thematiek en bij de zelfmoordlijn verzint die dan weer iets 

anders. Ik denk doordat wij kleiner zijn dat we zoiets gemakkelijker oppikken. Ik heb sneller zicht 

op wat er binnenkomt en we hebben ook maandelijks die intervisies. Ik denk dat andere 

diensten niet maandelijks een intervisiemoment hebben. Als dat bijvoorbeeld regionaal is weet 

je niet wat er in Antwerpen gebeurt bijvoorbeeld als jij actief bent in Limburg.  

Dus in die zin is dat overzicht wel goed. Voor ons is dat iets wat minder problematisch is en wij 

pakken ze ook aan. Persoonlijk vind ik dat dan niet moeilijk om de mensen terecht te wijzen. We 

hebben bijvoorbeeld een regelmatige beller die we al hebben sinds onze start en die belt volgens 

mij één keer in de week. We krijgen die persoon ook niet echt weg dus dan laten we die ook 

gewoon verder bellen. Dat is meestal ook niet zo lang, een tiental minuutjes en dan is die weer 

weg. Daar is niets aan te doen, die belt en zegt dan altijd dat het de eerste keer is dat hij/zij voor 

de eerste keer belt. Dat is niet problematisch, dat is dan een goeie oefening voor de nieuwe 

vrijwilligers. Ze kunnen bij het beantwoorden ook niet echt iets mis doen dan. 
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Als je mensen confronteert zijn de oproepers vaak weg of op z’n minst dan toch voor een tijdje 

want ze voelen zich betrapt. We spreken dan vanuit de dienst en dan zeggen we eventueel van 

kijk ik merk wel dat je hulp kan gebruiken maar ik denk dat wij hier niet de geschikte dienst voor 

zijn. Chatten is eigenlijk een nulde-lijns hulpverlening bij wijze van spreken dus het gebeurt in 

dat geval dat we wel zeggen dat dat niet de soort hulp is die wij aanbieden. Plus dat de chatters 

bij ons ook een ander profiel hebben. Het zijn veel meer jonge mensen die chatten. Voorspelbaar 

genoeg maar het is wel zo. Het gaat bij ons veel meer rond de thematiek zoals coming out, 

verliefdheid, twijfels, het zoeken naar een partner. Dat zijn allemaal dingen die vaak aan bod 

komen bij het chatten. Bij het telefoneren krijg je vaak meer mensen die snel wat informatie 

willen. We zijn ook een infolijn dus doen we niet alleen opvang enzo. Daar zitten dan ook vaak 

mensen bij die in de psychiatrie zitten die oproepen. 

Merk je dat er vaak vanuit de tweede lijn, zoals psychiatrie bijvoorbeeld, oproepers jullie 

contacteren? 

Ja dat is wel iets die wij soms als probleem ervaren. Vaak worden de hulpdiensten dan eigenlijk 

wat ingeschakeld als een soort van buffer. Je kan dat natuurlijk niet verbieden. Mensen zijn 

daarin vrij te kiezen. Mensen zeggen dan vaak van, we zijn doorverwezen. Voor vrijwilligers is 

dat vaak een frustrerend gegeven als je daar dan met iemand zit die al geholpen wordt want je 

kan die niet doorverwijzen naar iemand want ze krijgen al meer gespecialiseerde hulp. En dan 

gebeurt er niet echt iets als die bij ons terecht komen. Die vertellen dan opnieuw en opnieuw 

hun verhaal. Dikwijls zitten die mensen wat vast in het systeem. En vaak is dat wel lastig want 

dan heb je iemand een uur en half aan de lijn en dan moet je gewoon luisteren. 

Dat kan wel maar dat mag niet continu zijn. Bij het chatten valt dat wel niet zo op in vergelijking 

met het telefoneren dan. Dat is steeds meer en meer. Een derde van onze bellers zijn dan stille 

bellers of regelmatige bellers, seksbellers of grappenmakers. Dat valt dan wel nog mee bij onze 

dienst maar 1/3e is wel veel en die nemen ook wel tijd in beslag en dan moet je die mensen dan 

toch wat proberen te beperken in de tijd of in de frequentie wanneer iemand belt bijvoorbeeld 

één keer in de week bellen. Dan spreek je duidelijk af met iemand want anders bellen die tijdens 

iedere permanentie. Want die hebben niet altijd iets te doen. In die zin proberen we dat wel af 

te bakenen en wij gaan ze ook, doordat we klein zijn, iets gemakkelijker herkennen denk ik op 

telefonische vlak dan. De chatpermanenties zijn veel meer reguliere permanenties. Veel 

normalere permanenties. 

Dus je merkt wel een andere invulling van het medium? 

Ja bij ons wel ja, dat heeft natuurlijk te maken met het jonge publiek die daar voor kiest en die 

met andere thematieken zit. Dingen verschuiven doordat mensen digitaal en virtueel daar meer 

in thuis zijn dat ze meer het chat medium zullen verkiezen en de mensen die oproepen via de 

telefoon zijn vaak mensen die niet zo goed in het ganse IT-gebeuren mee zijn. Of die niet zo goed 

kunnen schrijven of wat dan ook. Dus daar zit eigenlijk wel een soort van selectie in. Door leeftijd 

en in de ontwikkeling en opleiding. Er zijn ook mensen die nood hebben aan het horen van een 

stem bijvoorbeeld. 

Telefonische hulp zal wel blijven bestaan denk ik maar ik denk toch dat het steeds meer zal 

overschaduwd worden door het online gebeuren. Bij ons is dat wel zo. Onze chat en onze mail 

hulpverlening neemt 2/3e van onze hulpverlening in in vergelijking met de telefonische 

hulpverlening. 

Registreren jullie de chatgesprekken en oproepen? 
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Ja. Wie we binnen krijgen enzo. We registreren wat de oproeper meedeelt en welke thematiek 

er aan bod komt. En dan heb je op het eind van het jaar een idee van wat er binnengekomen is 

en kan je op basis daarvan je vormingen aanpassen. Voor ons is dat wel belangrijk ja. Ik zeg maar 

wat hé als je bijvoorbeeld een piek hebt van oproepers die 16-17 jaar zijn dan moet je je 

promotie daarop aanpassen ofwel helemaal niet. Je hebt dan door die registraties een 

instrument om daar verder mee aan de slag te gaan. Het is dan geen natte vinger werk meer. En 

die registraties is natuurlijk ook een grote hulp voor het ontdekken van die veellijners. Als je ziet 

dat die thematiek terugkomt. We hebben bijvoorbeeld ook een lijst van de veeloproepers en 

daar staat dan bij waar je hem of haar aan kan herkennen. Wat de thematiek is en wat de aanpak 

voor die thematiek dan is. En in die registratie kan je dan ook aangeven of je dit graag zou 

bespreken op intervisie. Dat registreren is voor elke vorm van hulpverlening, chatten, mail en 

telefoneren, hetzelfde. Voor ons is dat ook makkelijk want op die manier zie je wat er 

binnenkomt en waar mensen het graag over zouden hebben. Alles is dan wat gestroomlijnder 

op die manier. 

Hoe lang registreren jullie dan al? 

Vroeger werd dat gewoon manueel genoteerd vanaf dat we begonnen zijn en nu is dat, gelukkig, 

elektronisch. De vrijwilligers registreren nu ook zelf. Vroeger moest dat dan nog verwerkt 

worden. Ik denk dat een jaar of vijf geleden begonnen zijn met de elektronische registratie. Dat 

moest ook gebeuren. Want er werd toen besloten dat alles ook van thuis uit zou moeten kunnen 

gebeuren want dat was vroeger niet zo. De meeste hulplijnen staan daar wat huiverachtig 

tegenover maar ik vond dat eigenlijk niet. Ik vond het wat stom dat de mensen dan naar de 

organisatie moesten komen om te chatten bijvoorbeeld.  

Voor ons was dat ook handig naar vrijwilligerswerving toe. Anders bleven dat ook mensen vanuit 

het Gentse. Want nu kan je dat van overal doen, bv. vanuit Limburg of uit Antwerpen. Zij moeten 

mij gewoon kunnen garanderen dat het chatten ongestoord gebeurt. Ik heb ook van iedere chat 

een transcriptie dus ik ben niet bang dat mensen te veel afgeleid zullen worden door hun 

omgeving bijvoorbeeld. Vandaar dus dat die registratie online moest gebeuren. Anders zouden 

ze bijvoorbeeld nog met hun notities over en weer moeten komen naar de dienst bijvoorbeeld. 

Ik denk dat wij een van de eerste waren, ook weer met dat we zo klein zijn en omdat we wat 

gemakkelijker beslissingen nemen in functie van het praktische. Dus het telefoneren kan ook 

vanop afstand, dus niet in de dienst zelf, gebeuren door mensen die dat willen. Ze krijgen dan 

een aparte gsm en worden dan via de dispatch gecontacteerd. Alle informatie die ze kunnen 

gebruiken in een (chat)gesprek moest dan uiteraard wel online ter beschikking staan want 

vroeger stond dat hier dan op de dienst zelf, allemaal in mapjes enzo. 

We hebben het er daarstraks al eens wat over gehad maar hoe zien jullie de toekomstige 

invulling van het chatten? 

Ja ik zie dat wel zeker groeien. Het telefoongebeuren is soms wel confronterend voor mensen, 

voor de vrijwilliger ook hé. Dus veel mensen kiezen voor het chatten omdat ze bang zijn van het 

telefoneren zelf. Er is een zekere vorm van anonimiteit en je hebt wat meer tijd om na te denken. 

Ik vind chatten wel soms een pover medium als ik daar eerlijk in ben. Omdat er wel vaak een 

aantal dingen zijn die je niet kan doen. Je mist ook vaak een aantal zaken. In een telefoongesprek 

heb je veel sneller een band met de oproeper dan in een chatgesprek. En dat gesprek verloopt 

ook heel anders en veel sneller. Als je chat duurt dat soms een uur en dat is echt wel lang. Tegen 

dat er dan iets getypt heeft enzo. In een telefoongesprek kun je vaak ook veel dieper gaan. Die 

hulpvragen klinken dan ook veel meer naturel. In de plaats van hoe voelt u zich daar bij 
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bijvoorbeeld. Humor is ook heel moeilijk in het chatten wat wel belangrijk is. Ikzelf doe eigenlijk 

liever de telefoon. 

Zullen jullie in de toekomst dan meer inzetten op het chatgebeuren? 

Wij hebben nu drie permanenties in een week en het zou wel fijn zijn moest dat wat meer zijn 

natuurlijk. Wat we nu wel soms doen als we genoeg vrijwilligers hebben is een soort van dubbele 

permanentie voorzien. Dus niet per se de uren van de permanentie uitbreiden maar we zorgen 

er dan voor dat er meer mensen tegelijkertijd kunnen chatten. Dat er dan een tweede persoon 

kan chatten. Maar zoals het nu loopt zitten we wel goed denk ik. Soms is het ook heel kalm hé 

natuurlijk. Het zou fijner zijn dat er meer mensen zijn natuurlijk. Het is echter niet onze eerste 

zorg om daar nu direct op in te zetten. Onze eerste zorg nu is gewoon om het mailen te scheiden 

van het takenpakket van de telefonisten. Omdat dat een andere manier is van communiceren 

natuurlijk. Het ganse mailgebeuren gaan we opnieuw bekijken op het einde van het jaar en dan 

komt er een nieuwe opleiding. Voorlopig gaan we dus denk ik niet aan de chat iets aanpassen. 

Behalve als we een ongelooflijke influx van vrijwilligers krijgen natuurlijk. 

Hoe gebeurt jullie vrijwilligerswerving dan eigenlijk? 

Wij doen dan gewoon een oproep met de vraag of mensen het zien zitten om vrijwilliger te 

worden voor ons. Dat is dan het probleem met die anonimiteit van de vrijwilligers want die 

kunnen zelf geen vrijwilligers ronselen want ze mogen hun anonimiteit opgeven. Wij proberen 

dat eigenlijk te doen via onze verschillende kanalen, onze website, facebook, cavaria, 

weljongniethetero, soms als we veel goesting hebben dan gaan we in de digitale krantjes van de 

hogescholen en unief reclame maken. Als ze dat willen. Maar we hebben daar niet echt veel geld 

voor dus is het wel handig als dat gratis is. Voor het mailen gaan we nu wel op zoek naar mensen 

die schrijven enzo. Met dat we ook werken voor een specifieke doelgroep proberen we ook wel 

te ronselen binnen die doelgroep. Het hangt ook af van op welke publiek je richt hé. Ik zou het 

fijn vinden moesten we een heel gemengd team hebben. Op alle vlakken dan: hetero, holebi, 

trans, oud/jong, man, vrouw. Dat is dan ook goed voor de intervisie he bijvoorbeeld. Ik vind het 

ook wel heel fijn om met vrijwilligers te werken. 

Voorlopig hebben we wel voldoende vrijwilligers. En we doen uiteraard ook wel een screening 

vooraleer iemand vrijwilliger wordt natuurlijk want het is ook niet echt constructief als je 

mensen dan aan de opleiding laat beginnen en dat je dan merkt dat het echt niet iets voor hen 

is. 

Hoeveel vrijwilligers hebben jullie dan? 

Iets meer dan twintig op dit moment en dat is eigenlijk wel goed. Maar soms valt dat dan wel 

wat stil bijvoorbeeld met de examens enzo. 

Het is daarstraks eigenlijk al een beetje aan bod gekomen maar krijgen jullie voldoende hulp in 

het organiseren van jullie chathulpverlening? 

Als er echt iets zou zijn kunnen we wel aankloppen bij het OHUP. Zeker rond de technische zaken 

bijvoorbeeld. Rond het ethisch aspect moeten er bijvoorbeeld nog een aantal zaken uitgeklaard 

worden. Hoe zit dat met de anonimiteit bijvoorbeeld, het beschikbaar stellen van transcripties, 

hoe lang hou je dat bij. De regelgeving laat ik aan mij passeren en dat wordt dan wel geregeld 

door het OHUP. In die zin zijn zij zeker wel een grote steun voor ons. Ik denk dat iedereen het 

wel goed vindt om aan hetzelfde zeil te trekken. 
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Rond het opleidingsgebeuren, je hebt dat boek waarschijnlijk ook al gezien: niet alle smileys 

lachen, en daarvoor dan de ch@tlas. In de mate van het mogelijke werken wij daar aan mee en 

sturen wij transcripties op en hoe wij werken. Dat is voor ons wel heel handig om dat te hebben 

en dat gebruiken we dan ook weer in de vorming. Het is niet dat wij enkel ons eigen ding doen, 

onze aanpak wordt wel omkaderd door die dingen. 

Om nog eens kort terug te keren op de technische problemen die je daarstraks aanhaalde. Welke 

software gebruiken jullie? Wordt hetzelfde programma gebruikt door alle verschillende 

diensten? 

Nee dat niet, wij gebruiken Ace Operator en dat zit in Amerika, en ik denk dat Awel dat ook 

gebruikt. Er is een hele grote discussie geweest over welke provider we gingen gebruiken en een 

kostenbaten analyse enzo. Wat wel en wat niet. We gingen ook eens gaan kijken wat ze in 

Nederland gaan doen met wat de onlinehulp daar doet. Hoe uitgebreid dat mag zijn, hoeveel 

toeters en bellen mogen daar aan hangen, wil je het heel gestroomlijnd, eenvoudig, luxueus, 

hoe gebruiksvriendelijk moet het zijn, hoe duur mag het zijn. Daar is eigenlijk een ganse studie 

over geweest en er zijn een 20-30 afspraken geweest met telefoonmaatschappijen over wat zij 

konden aanbieden. Er is daar wel heel veel onderzoek naar verricht. Uiteindelijk zijn wij en de 

mensen die bij Ace Operator waren, bij Ace Operator gebleven. Het is redelijk goedkoop en 

volgens mij zijn ze ook heel klein, ik denk dat er daar ook maar twee mensen zijn. Het enige 

nadeel is dat ze in Amerika gevestigd zijn en dat de uren wat moeilijk zijn om af te spreken. Ze 

zijn ook zeer vriendelijk en voor ons werkt dat programma eigenlijk echt prima. Het programma 

is echt een heel basic basic ding, wat eigenlijk wel prima is, ze zijn echt behulpzaam als we met 

vragen zitten bijvoorbeeld. 

Ten slotte, Hoeveel oproepers hebben jullie  per jaar? 

Wij hebben niet zoveel gesprekken, een duizendtal oproepen per jaar. Ietsje meer maar in 

vergelijking met een reus als tele-onthaal is dat niet veel hé. Wij zijn ook meer voor een niche 

hé en we hebben niet echt de capaciteiten om een grote promotie te doen. 
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Interview – JAC 1 
 

Krijgen jullie vaak oproepen uit Nederland? 

Nee dat is niet echt iets waar we veel mee te maken krijgen. Soms kan je wel zien dat die mensen 

uit Nederland zijn. Ik denk dat dat wel ooit een vraag is geweest in de Leergroep; om eventueel 

een lijst te maken van diensten in Nederland en die mensen dan door te verwijzen naar hen. We 

hebben daar eigenlijk niet echt een overzicht van omdat heel veel Nederlanders naar hun 

huisarts gaan en op die manier in contact worden gebracht met de hulpverlening. 

Maar moest er nu een persoon uit Nederland met een vraag komen dan zou ik hetzelfde gesprek 

voeren als met iemand uit België. Maar dan zeg ik hen wel dat ik geen zicht heb op de sociale 

kaart van Nederlandse diensten maar ik kan zeker wel even naar je luisteren. 

Je zei daarstraks dat het niet de bedoeling is van de JAC-chat om een vorm van begeleiding op te 

starten. Is dat iets die je ziet veranderen naar de toekomst toe? 

Ik merk wel dat het gebruikt wordt binnen de reguliere begeleidingen als het eens niet lukt om 

face to face af te spreken. Dan kan het wel aanvullend zijn op een begeleiding maar ik denk dat 

we wel zullen blijven kiezen om bijvoorbeeld niet uitsluitend via chat te gaan werken. 

Dus het is niet zo dat er bijvoorbeeld plannen zijn om één vaste chatmedewerker in te schakelen 

om in te zetten op de chatoproepen? 

Nee, dat is niet iets waar we aan denken. 

Heb je het gevoel dat er een goede ondersteuning is vanuit de organisatie bij het opvolgen van 

het chatten? 

Al beter dan vroeger, ik denk dat er sedert een jaar meer ondersteuning is. 

Op welke manier merk je dat dan? 

Omdat ze nu ook wel moeite doen om mensen van hoger af te laten aansluiten bij intervisie 

momenten. Dat er ook beter communicatie daar rond is. Kan het beter? Ik denk dat ze wel nog 

niet altijd de impact zien van wat chat, welke effect het chatten heeft op hulpverleners. Ook hier 

hoor, met collega’s onderling bijvoorbeeld als we aan het chatten zijn komt er dan soms iemand 

binnen en steek hij/zij efkes zijn verhaal af of vragen ze iets tussendoor terwijl ze dat eigenlijk 

nooit zouden doen bij een gewoon face to face gesprek met een cliënt in de gespreksruimte.  

In vergelijking met een gesprek in de gespreksruimte heb ik het gevoel dat chatten en een 

gewoon gesprek nog altijd niet op gelijke hoogte staan. En ik denk dat dat vanuit de organisatie 

ook nog niet altijd beseft wordt dat je wel nog altijd met iemand realtime aan het praten bent. 

En dat ze soms ook niet kunnen inschatten welke gevolgen dat heeft om op vrijdagavond te 

moeten chatten terwijl er naar aanleiding van het weekend eigenlijk heel weinig diensten te 

bereiken zijn. En dat het dan wel moeilijk is om soms vlot door te verwijzen. 

Wat wel positief is bijvoorbeeld is dat we, als we eens een zwaar chatgesprek hebben gehad, 

kunnen ventileren bij de collega’s. 

Dus je wordt wel ondersteund door je collega’s als het een lastig gesprek was? 
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Ja dat zeker, onlangs heb ik mijn beroepsgeheim moeten doorbreken en moest ik de politie 

inlichten. Door de collega’s weet je dan ook wie je moet contacteren van leidinggevenden en 

kan je daar dan ook over praten met collega’s en duidelijk maken welke impact dat zoiets heeft. 

Dus het is wel duidelijk in die gevallen bij wie en waar je terechtkan als je met zoiets 

geconfronteerd wordt. 

Ja, het is alleszins al veel duidelijker dan vroeger. Vroeger moest je dan soms zoeken en stond 

je er wat meer alleen voor. Terwijl het nu wel duidelijker is welke stappen gezet kunnen worden. 

Moet er volgens jou dan meer ondersteuning komen van hogerop als je iets ernstig meemaakt 

of heb je voldoende aan de collega’s? 

Persoonlijk heb ik voldoende aan de ondersteuning door de collega’s. Omdat zij ook chatten en 

ik denk dat iemand die ook chat al wat rapper zal weten wat er is dan iemand die dat niet doet. 

Je kan er wel over praten met een leidinggevende maar als ze nog nooit gechat hebben weten 

ze ook niet wat dat is. Maar ik denk wel dat het handig is dat ze toch blijven inzetten op extra 

vormingen daar rond. Dat er blijvend aandacht is voor ondersteuning. 

Hebben de leidinggevenden voldoende feeling met het chatten volgens jou? 

Sommige wel ja, ze weten wel wat het inhoudt. 

Zijn ze dan op de hoogte van wat er actueel is binnen het medium? 

Weinig, want dat wordt alleen maar gebracht op intervisie en dan worden nog niet alle dingen 

daarin besproken. Dus eigenlijk moeten we daar misschien een zaak van maken om tijdens 

wekelijkse teamoverlegmomenten aan te brengen wie of wat we op de chat hebben gehad. 

Want er wordt wel gemeld wie en wat we hebben tijdens ons onthaal maar niet wat er 

langskomt op de chat. Ik denk dat we het op die manier dan eigenlijk zelf nog niet gelijkwaardig 

stellen met face to face gesprekken. Dat kan misschien wel een tip zijn. Maar aan een kant kan 

ons dat misschien nog wat te ver leiden en zou het misschien nog langer kunnen duren. Als we 

willen dat er op eenzelfde manier naar chat wordt gekeken moeten we misschien zelf het 

voortouw nemen en beide manieren van communiceren op dezelfde manier beginnen 

behandelen. 

Zijn er dingen die je zelf nog wil aanbrengen? 

Ik denk dat het belangrijk is om, want je gaat nu 12 mensen hebben bevraagd, dat je ook weet 

dat dat niet helemaal representatief kan zijn voor wat hulpverleners nu eigenlijk denken van 

chatten. Want hier merken we zelf al een beetje een verdeeldheid binnen ons eigen team over 

hoe we aankijken tegenover het chatten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk zou 

moeten gedaan worden, het chatten, door mensen die er echt zelf voor kiezen en niet omdat 

het opgelegd is door iemand van bovenhand. Dus ik zou dat niet slecht vinden, dat idee die je 

naar voorbracht, dat er één vaste medewerker is binnen het team, of een paar, die dat echt 

graag doen. Want dan ga je al sneller ook een zicht krijgen bijvoorbeeld op de veeloproepers. Ik 

sta daar wel achter ja. 

Vanwaar de verdeeldheid binnen het team? 

Persoonlijke redenen denk ik, het is ofwel iemand z’n ding of niet je ding. Ofwel doe je het graag 

ofwel niet. 
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Hoe verloopt de samenwerking met andere diensten die ook chathulpverlening aanbieden? Kan 

je informatie/expertise uitwisselen bij de manier van werken met het medium? 

Dat doen we niet. Ik denk wel dat er vroeger op die leergroep online momenten er andere 

diensten die al langer chatten werden uitgenodigd om te praten rond een aantal thematieken; 

bijvoorbeeld veellijners of zelfdoding of wat dan ook. Om dan eens te kijken hoe anderen dat 

doen. Nu mis ik dat wel. Nu is die uitwisseling er niet meer. Misschien gebeurt dat wel nog op 

een ander echelon waar wij niet direct meer mee te maken hebben. Maar Ik denk dat 

veldwerkers zelf heel weinig contact hebben met elkaar. Misschien moeten we dat ook wel uit 

onszelf wat meer doen en wordt dat misschien ook wel verwacht dat we dat zelf opnemen maar 

het is wel fijn als er iets is die dat organiseert en mensen samenbrengt. 

Het lijkt je dan handig bijvoorbeeld om een forum te hebben om af te spreken met andere 

diensten over hoe iets aangepakt kan worden? 

Ja inderdaad, je kan veel leren van elkaar hé. Ik denk ook dat cliënten dat snel door hebben dat 

je bijvoorbeeld bij Tele-Onthaal bijvoorbeeld drie keer kan langsgaan met je verhaal en dan bij 

de andere wordt je direct doorverwezen naar één vaste begeleider. Hoe ver ga je daar dan in, 

doe je gewoon een onthaal gesprek of start je een begeleiding op, is het de bedoeling om door 

te verwijzen? Het zou wel handig zijn om daar eens over samen te zitten met de andere diensten. 

Hoe ervaar je chatten in het algemeen? Voordelen/nadelen? 

Ik vind chatten heel fijn om te doen persoonlijk. Ik voel mij daar als hulpverlener heel 

comfortabel in. Euhm, ik denk dat dat natuurlijk ook afhangt van hulpverlener tot hulpverlener 

want ik denk dat ik een vlottere pen heb dan een babbel en ik kan mij beter uitdrukken al typend 

en ik merk dat jongeren dat ook hebben. Dat zij heel snel en gemakkelijk hun gevoelens en 

emoties kunnen uitdrukken als ze schrijven/typen en ikzelf heb dat ook. Je bereikt elkaar sneller. 

Het kan ook een nadeel zijn die snelheid omdat je heel vlug gepakt wordt op hetgeen wat je zegt 

en het is ook heel confronterend hoe rapper er iets staat hoe meer iets binnenkomt. Het mes 

snijdt een beetje langs twee kanten er komt meer binnen bij jou als hulpverlener maar jouw 

woorden als hulpverlener komen ook heel snel binnen bij de jongere als ze het lezen. Dat het 

bijvoorbeeld geen loze woorden zijn. Als iemand zwart op wit schrijft van: ik geef om u, of ik 

erken u. Dat dat ook meer deugd doet dan een vluchtig woord. En het kan ook fijn zijn voor de 

jongere om de chat nog eens te bewaren en te herlezen later, misschien dat ze daar ook nog 

veel aan kunnen hebben. 

Euhm, nog voordelen door het chatten. Bijvoorbeeld jongeren die niet tot hier geraken. 

Jongeren vinden het soms een grote stap om langs te komen en dan kunnen ze op die manier 

misschien toch gemakkelijker hun verhaal brengen. Euhm, ook van die jonge gastjes dan 

bijvoorbeeld want we merken dat het JAC jongeren van 12 tot 15 jaar moeilijk bereikt via de 

deur. Van langskomen bedoel ik dan. Ze komen dan gemakkelijker langs via de chat. Dat is niet 

zo’n opmerkelijk verschil, het zijn voornamelijk ook 17-18 jarigen op de chat, maar het is toch al 

gemakkelijker voor hen. Dan moeten ze niet vragen aan hun mama of papa of ze hen eens 

kunnen brengen naar het JAC. Dan kunnen ze gewoon eens chatten terwijl ze op hun pc zitten. 

Dus de toegankelijkheid wordt daardoor wel vergroot? 

Ja, dat was ook het grote doel op zich. 

Zijn er dan ook valkuilen gebonden aan het chatten? 
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Ja tuurlijk. Je weet ook nooit of het verhaal wel klopt, je weet dat ook niet altijd zeker als iemand 

dat in een face to face gesprek komt brengen maar het is wel gemakkelijker om een verhaal te 

verzinnen op de chat dan dat je effectief langskomt in de gespreksruimte. 

Je hebt ook minder signalen waar je op kan inpikken en kan zien hoe de persoon waarmee je 

chat zich voelt. Dus je mist de non-verbale communicatie wel, wat wel een belangrijke factor is. 

Euhm, je moet het denk ik ook vaker hebben over meta-communicatie in een chatgesprek en 

dat kan soms wel een heel gedoe zijn want je moet echt wel alles wat je aanvoelt gaan 

verwoorden en gaan uittypen. Het is snel maar ook traag aan een kant. De manier waarop je 

jezelf moet uitleggen neemt heel veel tijd in beslag van het gesprek en daardoor duurt het 

gesprek wel ook vaak langer. 

Puur praktisch dan. Jongeren chatten vaak ook via een iPhone, smartphone en dat werkt nog 

altijd een stuk trager. De technische mankementen kunnen het soms wel frustrerend maken. 

Komen die technische mankementen vaak voor? 

Het is al wat beter, ze hebben er wel al wat aan gewerkt. Het lijkt me wel goed dat chatten los 

staat van andere online platformen zoals facebook bijvoorbeeld. Dat er een specifieke ruimte is 

voor die gesprekken bedoel ik dan. Dat er een specifieke tool voor gebruikt wordt. Nog nadelen? 

De veellijners dan, en dan vooral de onmacht en wat we mogen/kunnen we er mee doen als je 

bijvoorbeeld het gevoel hebt dat het nu al de zoveelste keer is dat die persoon al zoveel keer 

dat verhaal brengt. Dan voel je je een beetje gepakt denk ik als hulpverlener. Hoe veel tijd heb 

ik al niet geïnvesteerd hierin en hoe zinvol zijn die gesprekken dan. Dat vraag ik mij soms ook af. 

Als iemand zijn verhaal voor de zoveelste keer brengt heb je soms als hulpverlener niet het 

gevoel dat die persoon vooruit geholpen wordt. En dan voel je je machteloos en gefrustreerd. 

Worden er richtlijnen gegeven vanuit de organisatie om om te gaan met veellijners? 

Ja dat is wel een thema die constant die terugkomt en iets die actueel is. En die leeft binnen alle 

JAC’s maar ik denk nog altijd niet dat er daar eenduidige afspraak daaromtrent is. Het hangt dan 

weer af van hulpverlener tot hulpverlener er mee wordt omgegaan. Nu doen we dat 

bijvoorbeeld wel als we iemands verhaal herkennen vanuit intervisie bijvoorbeeld dan koppelen 

we dat wel terug aan de oproeper. Ik weet wel niet of dat mag. Ik denk wel dat we nog een 

aantal teksten hebben omtrent veellijners, anders stuur ik je dat dan eens door. 

Om nog wat meer in te gaan op de veellijnersproblematiek, ik weet dat men is begonnen met 

het aanleggen van een logboek tijdens mijn stage. Is dat iets die nog altijd gebeurt? 

Ja dat gebeurt nog altijd en ik vind dat eigenlijk ook echt wel heel handig. Dan kan je op voorhand 

eens kijken welke gesprekken je collega’s hebben gehad de voorbije weken omdat je niet meer 

wekelijks chat. 

Dus je kijkt dan altijd wel eens naar dat logboek op voorhand? 

Ja ik kijk wel op voorhand nog eens naar het logboek wat er allemaal is langsgekomen. En da’s 

dan handig om te weten wat er leeft en welke dingen er vaak aan bod komen. En dat is echt wel 

al een paar keer handig gebleken. Voor mezelf ook, het was toevallig zo dat er twee keer een 

persoon op de chat kwam waarvan ik het verhaal wel herkende en toen keek ik eens terug in 

het logboek en zag ik dat zelf een aantal maanden geleden hetzelfde gesprek met dezelfde 

persoon al eens gevoerd had. Toen heb ik dat ook aangegeven aan de oproeper: kijk, op die dag 

ben je ook op de chat gekomen en heb je ook gechat met mij en toen hebben we het daar ook 
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over gehad, kan je je dat nog herinneren? En dan merk je dat wel in je gesprek. Er kwam een 

soort van omwenteling. 

Meer vertrouwen van de cliënt dan? 

Thoh, je bent rapper mee met het verhaal en je kan dan ook eens vragen als je bijvoorbeeld een 

aantal tips hebt gegeven. Dan kan je eens vragen wat ze daarmee gedaan hebben want anders 

blijf je wel in hetzelfde potje roeren. Dan kan je eigenlijk op die manier een soort van follow up 

doen. 

Wordt er ook bijgehouden of er veellijners op de chat komen? 

Als we zelf vermoeden dat er een persoon vaak terugkomt dan schrijven we dat ook in het 

logboek: “vermoeden van veellijner”. 

Zijn veellijners een groot probleem op dit moment? 

Nee, ik heb niet het gevoel dat we daar nu heel erg gefrustreerd mee zitten. Maar ik denk dat 

dat ook is omdat we nu zo verspreid zitten met de uren die we chatten. Vroeger moest je iedere 

week chatten en dan heb je al sneller door of je een veellijner op de chat hebt of niet. 

Dus je hebt nu het gevoel dat er een minder goed zicht is op die problematiek? 

Ja dat denk ik wel. Er is een minder goed overzicht op de actuele tendensen op die manier. Ik 

weet wel niet of dat zo slecht is of niet. Misschien is het soms beter om het niet te weten want 

anders jaag je je alleen maar op en zit je al met een negatieve start vooraleer je begint te chatten. 

Op die manier zou je misschien niet meer met een open houding kunnen luisteren naar de 

mensen die op de chat komen. Soms lijkt het me ook iets waar je je moet over zetten. Ze zijn er 

nu eenmaal, die veellijners, en ze zullen er ook altijd zijn en blijven. Het is de manier waarop je 

er naar kijkt die bepaalt met welk gevoel je op de chat gaat zitten.  

Hoe zie je de toekomstige invulling van het chatten in? Merk je bijvoorbeeld een stijging in de 

vraag naar chatgesprekken? 

Thoh, ik weet dat eigenlijk niet vanbuiten, ik zou eens die cijfers moeten opzoeken. Het is wel 

iets die jaarlijks of zelfs halfjaarlijks bekeken wordt of de momenten die we aanbieden aan de 

oproepers wel compatibel zijn met de doelgroep. Of het wel nog de moeite is of er nog zoveel 

tijd en middelen in gestoken worden. Er is niet direct een afbouw van het aanbod in zicht. Het 

is nu wel al een eindje dat we dit moeten doen maar vroeger moesten we bijvoorbeeld niet 

chatten op vrijdagavond. Nu is dat wel zo. Ik merk wel dat op elk moment dat ik moet chatten 

er wel jongeren aanwezig zijn om mee te praten dus het werkt wel. Concrete cijfers weet ik 

echter niet vanbuiten. 

Heb je het gevoel dat er meer moet ingezet worden op de naambekendheid van het JAC en zijn 

chathulpverlening? 

Goh, ik denk dat we dat bij iedere JAC voorstelling vermelden. Het is wel belangrijk dat we dat 

blijven doen maar om daar nog meer op in te zetten denk ik niet dat dat echt nodig is. Je moet 

niet puur het chataanbod van het JAC bekend maken maar eerder het totale/algemene plaatje 

van de werking van het JAC. Het blijft ook maar een onderdeel van het aanbod he. Aangezien 

we nog geen begeleiding aanbieden via chat. Het moet ook niet overroepen worden, het is een 

medium om in contact te komen met het JAC. 

Om nog eens terug te keren op de veellijners, krijgen jullie veel oproepen uit de tweede lijn? 
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Thoh, soms heb je wel door als je chat met iemand dat die jongere al in begeleiding is bij een 

psycholoog of is al in een opname en die krijgen dan soms de boodschap van: chat maar nog 

eens met het JAC maar dat is ook niet extreem veel. Ik weet ook niet of er daar afspraken over 

gemaakt moeten worden rond wat kan en wat niet. Het is zeker geen probleem die wij hier 

ervaren in het JAC. 
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Interview – JAC 2 
 

Wanneer is het JAC begonnen met chathulpverlening? 

1: Ik denk dat we in daarmee in 2006 zijn gestart, jullie in de andere vestiging, zijn daar later mee 

begonnen denk ik. 

2: Waren wij later? 

1: Ik denk één of twee jaar later ja. 

3: Ik denk mij te herinneren dat toen ik terugkwam uit zwangerschapsverlof dat we daarmee 

moesten beginnen en dat was in 2009. 

1: Dus in het ander JAC zullen ze in 2008 gestart zijn. Of misschien dat we hier in 2007 gestart 

zijn. 

Waarom is men begonnen met chathulpverlening? 

1: Thoh dat is al zodanig lang geleden, nu er waren een aantal JAC’s in Vlaanderen die dat als 

pilootproject hadden in 2006. En er was daar toen ook al een werkgroep rond, de werkgroep e-

vragen. En van daaruit waren er een aantal JAC’s zoals JAC Limburg en nog van die grotere die 

het wel zagen zitten om dat eens te testen en eens nagaan met wel programma ze dat zouden 

moeten doen. En ik denk dat wij dan gezegd hebben dat we daarmee nog een jaar zouden 

wachten om te zien wat dat voor resultaten gaf. We voelden dat wel aankomen dat we dat 

sowieso zouden moeten opnemen in ons aanbod als JAC. Maar dat was zeker nog niet zo 

georganiseerd zoals dat nu is. 

Waarom werd dat niet overal tegelijkertijd uitgerold? 

2: dat wordt altijd eerst onderzocht. 

1: Ja er wordt altijd gekeken of er genoeg vraag naar is. Hoe dat praktisch aangepakt kan worden. 

Welke programma je daar voor kan gebruiken want het moet ook ergens veilig genoeg zijn voor 

de privacy en voor de gesprekken te kunnen opslaan. 

3: Het neemt wat tijd in beslag om alle kinderziektes daar wat uit te halen. 

2: Qua methodiek werd er ook wel wat uitgetest, hoe dat voelt voor de andere kant. Hoe kunnen 

wij als hulpverlener daarmee omgaan. 

1: Inderdaad, hoe dat zich verhoudt in vergelijking met een “live” gesprek. De 

gesprekstechnieken die gebruikt worden. We hebben daar ook wel wat vorming rond gekregen 

en ik denk dat er geleidelijk aan wel uitgebreid is naar meer JAC’s. Ik weet wel niet op welk 

moment dat is gezegd geweest, dat ieder JAC dit in zijn aanbod moest opnemen. 

3: Bij het CAW, de volwassenwerking was dat ook zo. 

1: Ja maar dat is nog maar twee jaar. 

Dus het JAC is eerder begonnen met chatten in vergelijking met het CAW? 
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1: Ja het JAC is daar veel eerder mee begonnen. Het CAW is daar nog maar één of twee jaar mee 

bezig. Sinds vorig jaar februari ofzo denk ik? 

3: Iets langer denk ik. 

1: Het zal alleszins niet veel langer dan twee jaar zijn denk ik. 

Waarom is het CAW daar later mee begonnen? 

3: Thoh, ik denk omwille van de doelgroep. Jongeren en chatten liggen al iets dichter bij het JAC 

dan de invulling die volwassenen geven aan chatten. 

1: Ze zijn daar mee opgegroeid hé. 

2: En nu zijn die jongeren van toen, nu aan het volwassen worden. 

1: Veel medewerkers binnen het CAW zijn ook ouder en kennen dat medium en die methodiek 

ook veel minder. Die doen dat in hun privé bijvoorbeeld ook niet. 

Minder voeling met de manier van communiceren dan? 

1: Ja ik denk het wel ja. Er zijn ook een aantal mensen die niet vlot kunnen typen bijvoorbeeld. 

En bij het chatten moet het wel wat rapper gaan. 

2: Inderdaad. 

Hoe wordt de permanentie ingevuld? Professionelen, vrijwilligers? 

1: Dat is door medewerkers van het CAW/JAC. De permanentie is ook verdeeld op Vlaams 

niveau. Het is zo dat er tussen 13u-19u kan gechat worden. Die oproepen worden dan 

opgevangen door alle JAC’s. 

Moet er een vorming gevolgd worden vooraleer je mag chatten? 

1: Ja we moeten een vorming volgen voor we beginnen chatten. 

Hoe wordt die vorming dan georganiseerd? 

2: Dat is vanuit het steunpunt dacht ik dat dat werd georganiseerd dacht ik. 

3: Dat was een tweedaagse vorming als ik het mij herinner. 

1: Ja de basisopleiding chathulpverlening kwam vanuit het steunpunt. En dat zijn dan eigenlijk 

JAC collega’s van een ander JAC die dat geven. Het wordt georganiseerd door het steunpunt 

maar de vormingsmedewerkers zijn collega’s van het JAC. 

Dus mensen die voeling hebben met hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

3: Ja. 

Waar ging die vorming door? 

1: In Antwerpen. Van mij toch. 

2: Ik weet het niet meer. 

3: Of in Brussel, die opleidingen worden via het steunpunt meestal vrij centraal georganiseerd. 

Wat kwam er allemaal aan bod tijdens die vorming? 
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2: In de eerste plaats leer je het programma kennen. Voor veel mensen was dat iets nieuw, dus 

dat je het systeem leert kennen. Hoe werken oproepen, hoe komen die binnen, hoe beantwoord 

je die? 

1: Ja dat was inderdaad zo dat we eerste het programma leerden kennen. Die software. 

2: Maar ook bepaalde situaties. We moesten echt heel veel oefenen. 

1: Je moest dan met een andere JAC collega rollenspelen doen. 

2: Het beroepsgeheim kwam daar ook in aan bod. 

1: Wat doe je met mensen die een moeilijk gesprek durven aanbrengen. 

2: Wat zeg je beter wel, wat zeg je beter niet. 

1: Het gebruik van smileys bijvoorbeeld. 

2: Vroeger was het een gewoonte om dat niet te gebruiken in een gesprek. Nu is dat ondertussen 

al weer anders. In het begin mochten we dat niet doen. 

1: Persoonlijk doe ik dat bijvoorbeeld nooit als eerste. Als de persoon met wie ik chat dat zelf 

doet gebruik ik op een gepast moment dan wel eens een smiley maar ik ga daar ook zeker niet 

in overdrijven. 

3: Naast die basis vorming heb je ook nog een paar extra dingen die je kan volgen bijvoorbeeld. 

Je hebt bijvoorbeeld een vorming rond suïcide op de chat. Dat is dan een extra thema die aan 

bod komt. 

Zijn er nog andere thema’s waar vormingen over gegeven worden? 

1: Ja, maar dat ging dan vooral over moeilijke thema’s. Suïcide, aanranding. 

3: Verontrustende situaties eigenlijk. Hoe je daar mee moet omgaan. 

En die thematiek en vormingen waren dan echt gericht op hoe je daar via het chat medium mee 

moest omgaan? 

1: Ja inderdaad. Dat was echt specifiek voor de chat. 

Worden die vormingen vaak georganiseerd? 

1: Ik denk dat die basisvorming één à twee keer per jaar georganiseerd wordt. En die specifieke 

zijn veel minder. 

3: Ik denk tweejaarlijks, zoiets? 

1: Vanuit het steunpunt gaan die uit. Vanuit het CPZ worden er wel extra vormingen 

aangeboden. Ook wel voor onlinehulp. 

3: Ik heb bijvoorbeeld ook eens een vorming gevolgd die georganiseerd werd door het CGG uit 

de steek. Dus dat zit wel wat verspreid. Er zijn ook meerdere organisaties die beginnen chatten 

zijn. Het CLB is daar nu bijvoorbeeld ook mee begonnen. Die mensen vragen waarschijnlijk ook 

wel vormingen. 

Dus het aanbod is er wel en er kan voor gekozen worden om extra vormingen te volgen? 

3: Ja inderdaad. 
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1: Ja, klopt. 

Hebben jullie daar zelf al veel aan deelgenomen? 

1: Ik heb die extra vormingen gevolgd, collega’s van ons hebben die nu recent ook gevolgd. 

2: Ik vind dat niet echt nodig die extra vormingen aangezien ik al twee vormingen heb gevolgd 

rond suïcide. Waarom zou ik dan nog eens een extra vorming rond chatten speciaal volgen? 

1: Van mij is dat wel al van jaren geleden. 

3: Collega’s van het algemeen onthaal (CAW) en iemand nieuw van het JAC volgen die nu. 

1: Die basisvorming? 

3: Neen die vorming rond suïcide op de chat. 

Dus vormingen en het volgen daar van is wel iets waar de organisatie op in zet? 

2: Ja dat is zeker. 

3: Op vraag van medewerkers wel ja. 

1: Met een beperkt budget die je krijgt om vormingen te volgen. 

Dus jullie signaleren dan aan de organisatie dat het handig kan zijn om daar rond eens een 

vorming te volgen? Zoeken jullie die zelf op of worden jullie daar van op de hoogte gebracht? 

3: Soms komt een vormingsaanbod binnen in je mailbox en soms krijg je dat inderdaad via het 

afdelingshoofd die dat dan verspreid onder de collega’s. 

Dus dat aanbod komt via meerdere kanalen binnen? 

2: Ja. 

3: Ja. 

1: Om kort nog eens terug te komen op die vraag over hoe de permanentie wordt ingevuld rond 

vrijwilligers/professionelen: Ik weet dat er wel een JAC is die daar met vrijwilligers 

experimenteert of dat heeft gedaan. Ze waren alleszins bezig met het opleiden van vrijwilligers. 

Ik denk dat dat JAC Diest was. Vanuit het steunpunt werd dat echter niet ten volle ondersteund. 

Awel werkt bijvoorbeeld wel met vrijwilligers maar de JAC- en CAW chat zijn dan met 

professionelen. Maar JAC Diest mocht dat wel eens uitproberen. Ik denk dat zij, de JAC 

medewerkers dan, die vorming gaven aan hun JAC-vrijwilligers. Ze organiseerden ook intervisie 

momenten voor de vrijwilligers. 

Heb je er weet van of er hier in de toekomst nog verder op ingezet zal worden? 

1: Nee, ik weet dat niet echt. 

3: Ik dacht dat dat, vanuit het steunpunt, de verplichting was om de chat te laten doen door 

professionele krachten. 

Vanwaar het onderscheid tussen vrijwilligers/professionele medewerkers? 

2: Ik weet daar niet echt een reden voor. 
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3: Geen idee. Ik denk dat dat ook een beetje ligt aan de eigenheid van de werking. Tele-Onthaal 

steunt op vrijwilligers terwijl JAC’s en CAW’s professionele medewerkers te werk stelt. 

1: Dat is ook zo bij ons “live” onthaal, tot nu toe werken we nog niet met vrijwilligers daarvoor. 

Hebben jullie een goede samenwerking met andere diensten op het vlak van uitwisellen van 

expertise/tips/…? 

1: Vroeger had je dat veel meer. Toen had je het OHUP. Daar zaten er verschillende chatpartners 

in en werd er wat meer afgestemd op elkaar. Er werden gezamenlijke vormingsnoden ter sprake 

gebracht. Eventueel werd er ook onderzocht of het niet mogelijk was om éénzelfde 

chatprogramma aan te kopen. Maar ik weet niet of dat dat nog bestaat. 

3: Ik denk dat dat nu nog enkel bestaat met organisatoren en coördinatoren. 

1: Vroeger had je bijvoorbeeld de werkgroep waarin er dingen beslist werden door mensen die 

het deden. Nu is er daar zo een werkgroep en intervisiegroep rond. Er is daar dan ook een 

leergroep van gekomen. Maar eigenlijk mogen we nu niets meer in die werkgroep beslissen. 

3: De directiewerkgroep bepaalt de agenda van de leergroep. 

1: En als je met een voorstel komt, wordt het “meegenomen” naar de werkgroep waar de 

beslissing dan genomen wordt. Zoals het chatten op vrijdag. 

Zouden jullie dat dan graag anders zien? Want ik merk wel wat frustraties. 

3: Ja hoor. Ik vind dat een negatieve evolutie. Directies die niet zelf chatten (1: En die het niet 

kennen.), dan gaan beslissen over hoe het zou moeten zijn zonder echt rekening te houden met 

kritische bemerkingen van medewerkers. Ik vind dat een trend die zich in alles wat begint door 

te trekken. 

1: Bijvoorbeeld rond veellijners: vroeger was er de leergroep. In de voormiddag was er dan vaak 

een infomoment en een vormingsmoment. In de namiddag was er dan een intervisiegroep met 

alle chatters uit Vlaanderen en kon je echt wel de chatgesprekken die moeilijk waren bespreken. 

Als het over een veellijner ging bijvoorbeeld. En dan kon je ook met die groep daar afspraken 

rond maken. Nu mogen we dat niet meer. 

Is dat specifiek gezegd geweest dat dat niet meer mag? 

1: Die intervisiegroep bestaat niet meer. We moeten dat nu lokaal organiseren. Want we mogen 

niet meer over cliënten spreken. We zijn wel één virtueel JAC maar als het er op aankomt zijn 

we toch apart. 

2: Wat er natuurlijk voor zorgt dat er veel minder afspraken gemaakt worden met elkaar. 

1: Want nu kan iedereen, ieder JAC, iedere medewerker met dezelfde persoon/veellijner al 

gechat hebben zonder dat je het weet en zonder dat je dan daar iets aan kan doen. Vroeger, in 

die intervisiegroep, kwam er al sneller iets van: Dat verhaal herken ik, en dan nog iemand. En 

dan zei iemand van: ik heb die geblokkeerd of dit of dat er mee gedaan, of ik heb gezegd dat ze 

naar het JAC waar ze al in begeleiding zijn moeten gaan. Maar nu weten we daar dus niet meer 

over. 

Heb je dan het gevoel dat je minder voeling hebt met wat er gebeurt binnen het algemene 

chataanbod van het JAC? 
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1: Ja, zeker. Veel minder voeling. 

3: Van alle JAC’s maar ook van alle andere organisaties. Bijvoorbeeld de CLB chat. Behalve het 

feit dat dat bestaat hebben wij daar nog niets van gehoord. Geen overleg. 

1: Wij zijn dan allemaal de brede instap (van de integrale jeugdhulp). Dan zou je toch wel denken 

dat het interessant zou kunnen zijn om eens te overleggen en te kijken hoe het loopt. 

3: Maar jammer genoeg is dat niet zo. Je moet meedraaien in het grote geheel maar inhoudelijk 

gezien blijf je wel op het eilandje van je dienst. 

Zijn er momenten waarin wordt nagegaan wat goed loopt binnen de werking en wat beter kan? 

1: Als je intervisie wil moet je het zelf organiseren. Wij hebben met ons CAW gezegd van kijk: 

die intervisiegroep op Vlaams niveau is weggevallen. Maar ja, we zitten hier met mensen die 

sinds 2007 chatten maar er zijn er ook die nog maar van vorig jaar bezig zijn. Dus die ervaring, 

die kennis, die goesting is van iedereen verschillend. Dus toen hebben we besloten om dat zelf 

op poten te zetten voor ons CAW. We proberen nu om de drie maanden eens samen te komen. 

Maar dat is dus enkel met ons CAW dat we dat doen, niet met andere partners erbij. 

Hoe ervaren jullie het chatten op zich? 

2: Heel dubbel. Voor sommige gasten is dat super goed maar je hebt daar ook een hele groep 

gasten in die daar in blijven hangen en die niet vooruit gaan. 

3: Heel dubbel, inderdaad. 

1: Je kan soms wel hebben van: dat was nu echt een zinvol gesprek. Maar je hebt er dan ook 

van: ze hebben echt wel m’n tijd verspild. 

2: soms vraag je je dan af of dat wel voor de chat was. Ook gasten waar je gewoon niet mee 

verder geraakt. Ze vinden dat een heel veilig medium maar soms moeten ze echt effectief naar 

toe stappen en het gebeurt dat ze dat dan niet doen. 

1: Da’s onthaal hé op de chat, da’s geen begeleiding die we doen maar je merkt wel dat je ze 

toch heel vaak moet doorverwijzen en dat je daar heel vaak op vastloopt. 

2: Vaak. 

3: Wij vinden soms vaak dat dat met één gesprek niet genoeg is. 

1: Maar ja, het is nu eenmaal zo georganiseerd dat je niet kan zeggen van: kom morgen maar 

eens terug want we gaan dan verder chatten. 

2: Ik heb dat wel nog gedaan hoor, een begeleiding opgestart via de chat maar het duurt zo lang. 

Veel langer want ze kunnen blijven zeggen van ik zie dat niet zitten of dat ze dat niet durven. 

Dan moet je ze een hele hoop motiveren en dan duurt het soms wel twee maanden vooraleer 

je ze ergens krijgt. 

1: Aan de ene kant is het een heel snel medium maar anderzijds ook heel traag. 

3: De chat is heel toegankelijk maar ook heel beperkt in mogelijkheden. Het enige die je echt 

kan doen, ook omdat je bijvoorbeeld chat met mensen uit Limburg, is om ze door te verwijzen 

naar het JAC in je buurt. Want ik heb geen weet van het sociaal landschap binnen die streek. Dat 

is vaak in 75% van de gesprekken het geval. 
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1: Ik verwijs ze ook vaak door, maar dan enkel ook naar het CLB, JAC of OCMW. Van lokale 

initiatieven zijn wij niet echt op de hoogte. En één gesprek is soms ook wel te kort om echt aan 

de slag te gaan met iets. 

3: Wat ik ook wel merk is dat jonge mensen vaak gewoon ook op de chat komen om hun verhaal 

kwijt te kunnen. Eigenlijk kunnen wij daar dan vaak ook niet veel meer mee doen. Terwijl we wel 

de nood voelen om daar verder mee aan de slag aan te gaan. 

1: Inderdaad, soms schatten wij dan misschien iets in die heel zwaar lijkt terwijl die persoon 

gewoon eens komt ventileren. Ze sluiten dan af met: dank u, ik moet gaan eten nu. En daar zit 

je dan ook gewoon. 

3: ze brengen dan een heel zware problematiek, slaan je advies in de wind en bedanken je dan 

gewoon voor het gesprek. 

2: Je kan weinig aanklampend werken omdat ze kunnen weglopen wanneer ze willen. 

3: Dat is zo’n medium waar je je hart op kan uitstorten maar waarbij niets hoeft en moet. 

1: Voor veel gasten is dat misschien wel goed maar voor ons is dat wel frustrerend. Omdat je 

niet het gevoel hebt dat je iets hebt kunnen doen. 

2: Het is al meer dan acht jaar dat ze zeggen dat je aanklampend moet werken maar op de chat 

gaat dat praktisch niet. 

3: In het verhaal voel je soms wel de nood dat er iets mee moet gebeuren maar je hebt niets in 

de hand van wat de volgende stap kan zijn. In face to face onthaal heb je dat ook niet altijd maar 

toch wel meer dan bij de chat. 

1: In het gewoon onthaal kan je al eens bellen en vragen of ze nog eens terugkomen. Of je komt 

ze tegen op straat en vraagt waarom je ze niet gezien hebt. Maar het chatten is echt eenmalig. 

En ze moeten al veel geluk hebben dat ze je de volgende keer dat ze op de chat komen weer 

treffen. Tenzij dat je een afspraak maakt. 

2: En dat is dan al vaak buiten de vastgelegde chatmomenten. 

1: In het verleden heb ik dat wel gedaan maar de laatste zes jaar heb ik dat niet echt nog gedaan. 

3: Het feit dat het anoniem is maak het ook zo dat mensen veel gemakkelijker en vlotter daar 

zware problematiek leggen. Binnen de twee minuten kan je doorhebben dat het vrij ernstig is 

maar tegelijkertijd heb je er niets van vat op. Als de verbinding bijvoorbeeld verbroken wordt, 

of er komt iemand in hun kamer en ze sluiten af. 

Er zijn veel zinvolle gesprekken maar er zijn ook echt wel veel tijdverspillers. 

2: Je merkt bijvoorbeeld aan de veellijners dat het soms weinig effectief is hé, veel dezelfde 

dingen die aan bod komen enzo. 

1: We hebben er dan ook veel die wekelijks langskomen maar die al in opname of behandeling 

zijn bij een psycholoog. De psycholoog heeft dan bijvoorbeeld gezegd dat ik altijd eens naar de 

JAC chat kon gaan. Maar wij hebben dan het gevoel dat we daar niets mee kunnen doen. Net 

omdat ze al hulp krijgen. Voor de jongere kan het ventileren op dat moment wel eens interessant 

zijn maar voor ons is dat minder zinvol. 
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3: Vaak heb ik het gevoel dat ze gewoon de nood voelen om eens te babbelen, maar dan zonder 

meer. Plus iemand die al in begeleiding is bij een psycholoog kan je als JAC medewerker geen 

nieuwe input geven. Soms is dat zelfs tegenstrijdig werken. Voor mij lijkt het me ook 

interessanter dat je er voor kan kiezen om te chatten met mensen uit de eigen regio als je van 

daaruit een oproep doet. Dan weet je welke diensten er ter beschikking zijn. 

1: Ik weet wel niet of de jongeren dat ook zo ervaren. We hebben dat hier al eens gevraagd in 

een JAC voorstelling en die zeggen dan van: als ik toch kies voor een anoniem medium dan heb 

ik het liefst dat ze zo ver mogelijk zitten. Dan zijn ze bang om herkend te worden. 

Lijkt het dan misschien handig om dat aan hen de keuze te laten? Om hen te laten kiezen of ze 

met iemand van hun eigen streek of met iemand van verder weg chatten? 

1: Ja misschien wel ja. Er zijn er nu eenmaal die net dat super anonieme belangrijk vinden. Er 

zijn ook heel veel medewerkers en misschien is dat ook niet ok. Als je kijkt naar ons CAW zie je 

dat we al met zes mensen zijn van het JAC die chatten. Moest er dat nu bijvoorbeeld één iemand 

doen, maar dan meer uren, ga je al veel vlugger zaken herkennen. Het heeft z’n voor- en 

nadelen. 

Wat is volgens jullie dan de meerwaarde van het chatten? 

1: De anonimiteit. 

3: De toegankelijkheid. 

2: Inderdaad die toegankelijkheid, anders zouden sommige mensen niet de stap zetten om iets 

te veranderen. 

1: Het is ook gratis. 

3: Voor mensen die info nodig hebben of met een vraag zitten gaat dat heel vlot hé. Je kan het 

direct kwijt en die mensen kunnen verder met datgeen wat ze nodig hebben. Maar voor echt 

psychosociale ondersteuning te bieden in de gesprekken lukt dat niet direct. 

Zijn veelchatters en spammers een vaak voorkomend probleem bij jullie? 

1: Ik chat te weinig om daar een zicht op te hebben. Ik heb daar geen idee van. 

2: Dat is één van de redenen waarom ik niet meer chat. Ik vind dat heel frustrerend. 

1: Vroeger had ik daar wel een zicht op. Maar met dat we met zoveel chatten moet ik dat maar 

om de vier à vijf weken chatten, dus ik weet dat niet. 

3: Ik heb wel de indruk dat dat toch nog een vaak voorkomend probleem is ja. Zelfs in ons team 

keren er dingen terug waarvan we het vermoeden hebben. 

Hoe merk je dat dan? Door het logboek? 

2: Niet alleen daar van maar ook als je dat bespreekt op een vergadering komt er al snel iets nar 

boven. 

1: De laatste twee jaar, sinds ik terug ben uit zwangerschapsverlof heb ik niet het gevoel gehad 

dat ik aan het chatten was met een veellijner. Maar zoals ik al zei ik chat heel weinig dus ik heb 

daar niet altijd zo’n goed zicht op. 

3: Ik heb ook een grote achterdocht en ik kijk dan regelmatig wel naar mijn related events. 
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1: Dat is iets wat ik nooit doe. 

2: Ik wel. 

3: Vanaf het moment dat het verhaal mij bekend voorkomt ga ik gaan klikken op related events. 

1: Dat is omdat je dat dan bekend voor komt? Je gaat dat niet doen als je dat niet hebt. 

2: Je zou er van opkijken hoeveel er wel niet related zijn. 

3: Soms komt dat er zelfs vanzelf op. 

1: Het enige dat je daar mee weet is dat het hetzelfde IP-adres is. Je weet niet of het dezelfde 

persoon is. 

3: Ik had bijvoorbeeld eens het verhaal van een zus waarvan ik vond dat ik een goed chatgesprek 

had gehad en met een positief gevoel afsloot. Dan krijg ik plots toevallig bijna direct erna de 

andere zus met heel hetzelfde verhaal. Dat kan hé, maar het moet al heel toevallig zijn als ze 

juist in hetzelfde huis, op hetzelfde moment beginnen chatten. Het kan, maar dat is raar. Want 

dan komt mijn balkje daar met related events. Al die achterdocht van vroeger rond die 

veellijners zorgen er bij mij wel voor dat ik wel alert ben. 

2: Als ik dan chat gebeurt het wel vaak dat ik me vaak afvraag of het wel klopt, dat ik iets herken 

van de vorige keer. Dat is iets raar want ik chat maar om de paar weken en ik had een 

chatgesprek. Een aantal maanden later kreeg ik net hetzelfde verhaal terug op de chat. Toen 

vroeg ik of we al eens gechat hadden. Dan zegt die persoon van nee nee. Daarop keek ik in het 

logboek en zag ik dat dat gesprek toch wel al was gebeurd. Die persoon was dus in drie, vier 

maanden tijd nergens verder geraakt. Ik geloof daar eigenlijk minder en minder in. Behalve dan 

voor die informatievragen. Maar die psychosociale dingen die je een uur bezig houden vind ik 

niet constructief. 

Moet er dan op een andere manier gecommuniceerd worden waarvoor je op de chat kan? 

2: Ja, nu wordt er gecommuniceerd dat je voor alles op de chat terecht kan. 

1: We zijn precies niet echt positief hé? 

Je mag eerlijk zijn hé, graag zelfs. 

2: We zijn kritisch. Ook in de vakantietijd/komkommertijd wordt er ook veel van die zever op de 

chat gezegd. Of tijdens de examenperiodes. Dan heb je mensen die grapjes uithalen. 

3: Die grapjes kan je nog rap afsluiten maar bijvoorbeeld die gesprekken waarin ze zeggen van: 

ik heb mijn been gebroken en ik verveel mij dus ik dacht van ik ga eens praten met jou. Wel ja 

dan heb ik zoiets van ik heb toch wel beter dingen te doen. Met die mopjes kan je dat al rap 

afsluiten en het is achter de rug. 

Maak je dan een onderscheid tussen grappenmakers en veellijners? 

3: het gaat ook over de tijd hé. Als je nu drie minuten verspilt met een mopje, wel dan is dat zo. 

Maar als ze de lijn bezet houden voor mensen waarmee je wel aan de slag kan is dat wel 

vervelend. 

1: Een veellijner ga je ook niet direct kwijt geraken. 
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2: Bij veellijners is het ook vaak zo dat ze dan adviezen meekrijgen en daar dan toch niets mee 

doen dat ze het toch niet uitvoeren. Ze blijven gewoon op de chat komen met steeds hetzelfde 

verhaal terwijl ze al weten wat ze moeten doen. 

3: Je hebt dan jongeren met een bepaalde problematiek waarvoor de chat niet kan dienen. En 

die jongeren overbelasten de chat wel soms. 

1: De borderliners bedoel je dan? Of die dan soms zeggen dat ze borderline hebben? 

3: Ze zeggen het niet per se maar soms merk je wel een aantal zaken op. Je haalt ze er ook niet 

altijd meer gemakkelijk er uit. Vroeger kon je in die overlegmomenten al eens dezelfde naam 

zien opduiken. Nu is dat dus niet meer zo. Vroeger kon je dan al eens rapper die persoon 

confronteren. Het is wel goed dat ze de weg vinden naar de chat maar het is niet de bedoeling 

dat ze er constant mee bezig zijn. Nu kan je dat niet meer want je bent nooit zeker dat het een 

veellijner is. Je kan het wel vragen en dat heb ik al veel gedaan van gasten waarvan ik praktisch 

zeker was het zo was. Maar als ze dan zeggen van: neen, waarom? Wel dan sta je blok hé. 

1: Of de inhoud die hetzelfde was bij verschillende mensen bijvoorbeeld. 

Hebben jullie dan een specifieke aanpak voor veellijners? Zijn er daar afspraken over binnen het 

team? 

3: Dat is vrij eigen. 

2: Als ik dat meemaak dan zeg ik dat gewoon. 

1: Dat is eigenlijk waar we het nog nooit in ons team over gehad hebben. 

3: Sommige mensen gaan dat sneller afblokken dan andere mensen. 

2: Ik ga dat wel direct zeggen. Zeker als ik het zeker ben. 

3: Maar je bent het nooit zeker. En dat is net de frustratie. Ik heb bijvoorbeeld nog eens een 

sekschatter gehad waarvan ik 99,99% zeker wist dat het hem was. En toch ben je het niet zeker. 

1: Het moet zelfs niet altijd hetzelfde verhaal zijn die ze brengen. Vaak hebben ze ook een eigen 

stijl. Ze spreken je persoonlijk aan, met je naam, ze stellen je vragen over jou, ze vragen of ze 

een geheim mogen vertellen, als ze vragen van: begrijp je wat ik bedoel. Veellijners merk je op 

als je voelsprieten beginnen te kriebelen. Als je denkt van: je hebt hier zo’n stijl die ik al bij 

meerdere gesprekken heb gezien. 

Een stijl die er bovenuit springt in vergelijking met andere gesprekken dan bedoel je? 

1: Ja, veellijners brengen niet altijd hetzelfde verhaal. 

3: Het gaat hem vaak over hoe hij/zij je “meepakt” in zijn/haar verhaal. 

2: Het komt manipulatief over. 

Maar het is dus niet zo dat er vanuit de organisatie richtlijnen gegeven worden over hoe met dat 

probleem moet omgegaan worden? 

3: Nee. 

1: En als dat ooit vanuit de organisatie gezegd wordt, hoop ik wel dat dat door ons 

gecommuniceerd zal worden. De mensen die effectief chatten. 
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Om kort nog eens terug te keren op het logboek. Waarom zijn jullie daarmee begonnen? 

1: We zijn met dat logboek gestart om eens te kijken wat er allemaal binnenkomt. Er staat dan 

ook een kolommetje bij waarin je opmerking kan noteren als het verhaal je bijvoorbeeld bekend 

voorkomt. 

3: Ergens gebruik ik dat ook een beetje om af te toetsen of mijn frustraties wel kloppen. Je kan 

soms zodanig gefrustreerd zijn van één avond chatten en dat je dan voor je de volgende keer 

chat weer denkt dat het miserie zal zijn. Terwijl dat het soms wel eens goed is om te zien dat er 

wel heel veel zinvolle zaken uitkomen. 

1: Is er daar ondertussen al iets uitgekomen? 

3: Nee nog niet direct maar we zijn daar nog maar recent mee begonnen. Vooral voor mijzelf is 

het goed om eens te zien dat er ook goede gesprekken tussen zitten. Zeker als je het zelf eventjes 

gehad hebt. 

Hoe zien jullie dan de toekomst van het chatten? 

2: Er moet volgens mij gekeken worden wie er dat verder zal doen. 

1: Er zijn mensen die echt zeggen van ik doe dat niet graag en je moet het wel doen. 

2: En waarom doe je het niet graag, omdat je er misschien minder vat op hebt. 

1: Omdat het niet bij je eigen manier van werken aansluit. 

2: Ik ben daar heel eerlijk in, bij mij heeft dat te maken met de cliënten die daar op komen. 

1: Ik weet van andere CAW collega’s bijvoorbeeld dat het eerder gaat omdat ze heel moeilijk 

kunnen typen. En dat ze zich frustreren aan hun manier van het voeren van een gesprek. 

Technisch gezien dan. En ik vind dat dan jammer dat zo’n mensen verplicht worden om te 

chatten. In de plaats dat ze dan vragen wie er wil chatten. 

3: Inhoudelijk is het soms ook wel frustrerend als ze bij bepaalde werkingen met wachtlijsten 

zitten en dat je je dan twee uur moet bezighouden met mensen die niet uit jouw regio komen 

omdat je moet chatten. En dan al zeker als er een flauwe grappenmaker op de chat komt. Dat 

zorgt voor veel frustraties. Wat ik nog altijd zeer hard mis; inhoudelijke evaluatie, er inhoudelijk 

mee bezig zijn. Uiteindelijk doen we dat vier uur op een week. Wat wel op zich een groot aandeel 

is. Maar je kan niet zeggen dat we daar binnen ons team al zinvol over bezig zijn geweest. 

1: Het komt in onze teamvergaderingen ook nooit echt aan bod. 

2: Heel af en toe een keer. Als er echt wel iets verontrustend is. 

3: Die verontrusting heb je zelf ook niet meer in de hand want je moet het melden aan je 

leidinggevende. Ze nemen het mee en dat is het dan. Ze zetten in op het feit dat de medewerkers 

moeten, moeten, moeten. 

1: En het duurt dan drie weken vooraleer een melding gemaakt wordt. Ik denk dat het precies 

een heel gefrustreerd interview zal zijn. 

2: Ik kan me voorstellen dat als je als jonge hulpverlener aan de slag gaat het allemaal een wauw 

gehalte heeft. Maar als je het een paar jaar doet begin je er echt wel de gaten in te zien. En je 

wordt dan meer en meer geconfronteerd met de gaten in het systeem dan met de voordelen. 



141 

Omdat het medium bepaalde mensen aantrekt die daar niet op moeten zitten en die op een 

andere manier moeten geholpen worden. 

1: Als je echt een goed gesprek hebt gehad vind ik dat wel zinvol. 

2: Ik vind maar één derde van mijn gesprekken een goed gesprek. De rest vind ik frustrerend. 

Op den duur heb je het gehad. Ik doe bijvoorbeeld ook niet graag gesprekken met elfjarigen die 

met verliefdheidsproblemen zitten. Je hebt mensen die dat graag doen maar dat is mijn ding 

doen. 

1: Misschien is dat omdat we zelf ook wel wat ouder worden. Soms denk je wel eens van doe 

wat meer volwassen. 

2: Het enthousiasme is er niet meer altijd. 

Denk je dat er meer zal ingezet worden op chatten dan? 

3: Ik hoop van niet. De vorige keer toen we het er over hadden weet ik nog dat we gezegd 

hadden dat ze eerst eens moesten kijken hoe het nu loopt. Dat ze eens al de medewerkers 

bevragen en nagaan wat er van het medium gedacht wordt. Kijk eens inhoudelijk; wat er 

allemaal binnenkomt van vragen en met wat er aan de slag kan worden gegaan. We hopen dat 

dat ooit eens opgestart zal worden. 

1: Ze moeten meer luisteren naar de mensen die het effectief doen. Vorig jaar hebben ze ons 

opgelegd dat we de vrijdagavond moesten chatten. We hebben toen wel geprobeerd om onze 

bedenkingen daar rond te formuleren maar ja. 

3: Het feit is dat er in de weegschaal al heel veel frustraties van je medewerkers ligt. Om dan 

van je medewerkers nog eens te eisen en te verlangen om nog eens de vrijdagavond, na hun 

uren, in hun vrije tijd daar nog eens mee bezig te zijn. Zonder de volle ondersteuning dan vraag 

je heel veel. 

1: Nu dat gaat wel over persoonlijke meningen hé. Er zijn mensen in andere JAC’s die er heel 

graag mee bezig zijn. Die dat zelfs voltijds zouden willen doen. Soms sluiten ze dan zelfs hun 

voordeur om meer uren beschikbaar te stellen voor de chat. Het jammere is dat je vroeger 

mocht kiezen hoeveel uren je wou chatten. 

Maar nu, sinds een jaar of twee jaar geleden hebben ze gezegd dat een CAW met bijvoorbeeld 

50 medewerkers zoveel uren moet chatten. Dus je hebt dan bijvoorbeeld mensen die 28 uur per 

week chatten mogen dan plots maar meer 10 uur per week chatten. En mensen die maar 3 uur 

moesten chatten moeten er nu plots 5 doen. En dat was niet leuk, want de goesting bij de 

mensen is ook belangrijk om dat te doen slagen. En het feit dat ze zeggen dat je moet meer of 

minder moet chatten zorgt bij de twee kanten voor frustratie. Wij zijn bijvoorbeeld van 2u/week 

naar 4u/week moeten gaan. 

3: Ook naar kwaliteit toe speelt dat een rol. We moeten daar in eerlijk zijn. JAC’s die 20 uren 

chatten de die dat heel graag doen bouwen daar een zekere expertise bij op en zijn daar in 

getraind. Die bouwen ook een heel intervisienetwerk op binnen hun eigen CAW en met andere 

sectoren. En die worden dan teruggeschroefd terwijl er anderen zijn, die nog in hun 

kinderschoenen staan, moeten meer inzetten op de chat. Dus dan verlies je wel een zekere 

kwaliteit die je kan aanbieden. 
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1: Volgens mij moet er echt kunnen gekozen worden voor die keuze aan de medewerkers te 

laten. En volgens mij zou de kwaliteit daar ook mee stijgen. 

Dus enthousiasme om te chatten is voor jullie heel belangrijk. 

2: Ja dat denk ik wel, maar dat is bij elk werk zo. 

Worden deze gevoelens gesignaleerd naar het beleid toe? 

1: Ja. Maar het wordt ook niet altijd zo goed toegelaten. Dan krijg je het antwoord dat we dat 

moeten doen omdat dat afgesproken is met de directies. 

2: Ja, maar tegen dat het daar geraakt duurt dat altijd een eind. 

1: Ik denk wel dat je een heel ander verhaal zou krijgen bij mensen die nog maar juist gestart 

zijn. In vergelijking met ons die daar al zo lang mee bezig zijn en die zowel de positieve als 

negatieve evoluties hebben meegemaakt. 
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Interview – Awel 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

De chathulpverlening is begonnen in 2005. Ja we doen dat wel al een aantal jaar, we zijn één 

van de pioniers op dat vlak. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Wij zijn gewoon gaan kijken naar wat de nood was bij kinderen en jongeren. Hoe zij contact 

wilden opnemen met ons en van daaruit zijn we dan eigenlijk begonnen met de chat. 

Hoe zijn jullie dat dan te weten gekomen? Hebben jullie dat dan bevraagd bij de jongeren zelf? 

Ik was er toen zelf nog niet bij dus kaar ik eigenlijk niet echt op antwoorden. 

Hoe wordt de permanentie van het chatten bij jullie ingevuld? 

Bij ons wordt alles beantwoord via vrijwilligers; telefoon, e-mail, chatten en het forum. Zij zijn 

daar allemaal voor opgeleid met een basisopleiding. 

Wat houdt die basisopleiding dan precies in? 

Dus eigenlijk is het zo dat ze beginnen met naar een infoavond te komen. We nodigen alle 

kandidaten daarvoor uit. Op die avond krijgen ze dan alle informatie over wat de opleiding 

inhoudt. Daarna krijgen al diegene die interesse hebben na de infoavond een voorstel om een 

langs te komen voor een afstemmingsgesprek. 

In dat afstemmingsgesprek toetsen we dan eigenlijk af van wat de motivatie is om voor Awel 

vrijwilligerswerk te doen. Om eens te polsen of dat ok zit. Bij de meesten zit dat allemaal we ok 

en die kunnen dan ook wel starten aan de basisopleiding. 

Dus dan hebben we de basisopleiding zelf en die duurt toch wel een vier tot zes tal maanden. 

Ze beginnen dus met een kennismakingsavond en dan begint de periode waarin ze dus een deel 

les krijgen en een ander deel waarin ze stage lopen eigenlijk. Dus zij krijgen een aantal 

opleidingsdagen. Er zijn zeker een viertal van die dagen voorbehouden voor 

gesprekstechnieken, voor chat is dat dan schrijftechnieken. 

Er gaat ook een deel van de opleiding over grenzen. Dan zijn er ook een aantal thema’s die aan 

bod komen tijdens de opleiding. Er is ook nog een dag rond het registratieprogramma rond het 

registreren van de gesprekken, hoe dat allemaal eigenlijk in z’n werk gaat. 

Zoals ik zei doen ze allemaal een stage en dat bestaat eigenlijk uit twee luiken. In het eerste luik 

gaat het over een luister/leesstage, afhankelijk van het medium die je kiest en het tweede luik 

is dan een spreek/schrijfstage.  

In de eerste twee dagen oefenen ze dan het chatten met elkaar, dus eigenlijk met een soort van 

rollenspel en het is zo dat ze op de derde opleiding dag vragen we aan jongeren of ze het zien 

zitten om zelf eens langs te komen om te komen chatten. Dus dat zijn daarvoor geen jongeren 

met problemen, gewoon jongeren die we kennen uit onze omgeving. Die komen dan chatten en 

op die manier geven ze echt wel het gevoel hoe het is om met een jongere te chatten in de 
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plaats van met elkaar. De stage wordt ook altijd mee begeleid door een ancien, iemand die al 

ervaring heeft bij Awel. 

Is dat dan iemand die ook reeds vrijwilliger is bij Awel? 

Ja, dat is iemand die ook vrijwilliger is en mee de stage opvolgt. Ze krijgen ook een tussentijdse 

evaluatie en een eindevaluatie. Alle vrijwilligers krijgen ook een peter en meter toegewezen en 

die mensen volgen hen dan van dichtbij op. Zij gaan niet alle stages begeleiden maar zeker wel 

van elk blok één. Zij lezen ook de tussentijdse evaluatie en doen ook de eindevaluatie. Dat is 

heel intensief, vandaar dat het vier tot zes maanden duurt. Het is wel niet elke week dat er een 

opleiding dag is. Die zijn wat gespreid maar je moet er echt wel mee bezig zijn. Het is niet zo dat 

je maar een aantal lesjes moet volgen en dan mag beginnen. De vrijwilligers moeten het wel 

onder de knie hebben vooraleer ze daarmee beginnen. 

Wordt die vorming volledig door jullie georganiseerd? 

Ja, dus de opleiding wordt volledig vastgelegd door ons maar we werken wel met externe 

opleiders die de opleiding geven. 

Maar jullie bepalen dan wel het programma die gevolgd moet worden? 

Ja, dat zijn lesgevers waar we al jaren mee samenwerken. Zeker rond gespreks- en 

schrijftechnieken. Dat zijn mensen die al jaren ervaring hebben met dat lesgeven en ook 

specifiek voor Awel. Die staan ook dicht bij onze organisatie en kennen ons ook veel beter. 

Euhm, de bedoeling is ook echt om te koppelen naar het werk zelf, naar de praktijk zelf. Er wordt 

heel veel met praktijkvoorbeelden gewerkt. 

Welke organisaties geven dan die opleiding. 

Dat is meer mijn collega die daar voor kijkt maar ik denk dat dat via Kwadraet via de stichting 

van Lodewijk De Raet. Via het netwerk kies kleur tegen pesten hebben we lang samengewerkt. 

En ook nog met Informant hebben we ook nog samengewerkt rond themaopleidingen. En dan 

de mensen voor de gesprekstechnieken zijn dat vaak onze supervisors. Dat zijn dan vaak mensen 

die al op een of andere manier al betrokken zijn geweest met Awel. En bijvoorbeeld, Stijn, één 

van onze lesgevers heeft vroeger nog op het CAW van Brussel gewerkt. En hij was nauw 

betrokken want een stukje van zijn werktijd kon hij spenderen aan het helpen van Awel. 

Vaak zijn dat mensen die uit de hulpverlening sector komen. Dat kunnen (psycho)therapeuten 

zijn. Maar wel dus echt mensen met ervaring. Niet enkel puur theorie maar echt voeling hebben 

met de manier van werken. 

Waar gaan die opleidingen dan door? 

De opleiding wordt gespreid over heel Vlaanderen, we hebben in heel Vlaanderen afdelingen. 

Dus in elke grote stad gaat de opleiding door in die respectievelijke afdeling. Tenzij dat we 

merken dat er in de werving van Turnhout niet veel mensen van die streek komen dan zetten 

we die mensen bij Antwerpen bijvoorbeeld. Maar er gaat dus zeker in Gent, Antwerpen, Brussel, 

Hasselt een opleiding door. Brugge en Gent worden ook soms samen genomen. 

Hoe bereiken jullie kandidaat-vrijwilligers? 

Wij doen campagnes. Elk jaar doen wij een wervingscampagne en elk jaar bekijken we hoe we 

dat zullen organiseren: welke kanalen zullen we gebruiken. Dus elk jaar opnieuw moeten we 

eens brainstormen. We beginnen ieder jaar in eind augustus te werven en eind september/begin 
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oktober beginnen we dan met de opleidingen. We proberen ongeveer een maand in te lassen 

voor de wervingscampagne maar ook niet te lang want anders dreig je er weer een paar kwijt te 

raken. 

Hebben jullie veel respons op die campagne? 

Ja, tot nu toe hebben we, ik ga hout vasthouden, al een aantal jaar heel veel mensen kunnen 

werven maar dat betekent niet dat die dan allemaal starten. De laatste twee jaar zitten we toch 

op een jaarlijkse inschrijving van een 300 tal mensen die zich inschrijven voor de info avond. 

Maar daar vallen er dan natuurlijk wel nog heel veel van af. De laatste jaren zijn we echter wel 

gegroeid naar een vrijwilligers aantal tussen de 250-300 actieve vrijwilligers. Dus je merkt wel 

dat er wel wat afvallen. 

Blijven vrijwilligers lang actief binnen jullie organisatie? 

Wij vragen wel dat ze zeker een jaar meedraaien bij ons. Omdat we toch wel die effort doen om 

hen op te leiden. Dat kost ook veel geld dus dat proberen we wel op die manier wat vast te 

leggen. We trekken ook in de studentensteden heel veel studenten aan maar die vallen ook wel 

weer heel snel weg. Eens ze beginnen werken stoppen ze wel vaak met hun vrijwilligerswerk. 

Het minimumengagement die verwacht wordt is dus toch wel een jaar ja. Het kan zijn dat we 

dat op termijn veranderen maar voorlopig is het nu zo. 

Is er dan, los van de basisopleiding, ook nog een mogelijkheid voor de vrijwilligers om extra 

vormingen te volgen rond het medium/thema’s die aan bod komen/methodieken? 

Ja, uiteraard. Elke afdeling heeft de mogelijkheid om permanente vormingen in te richten voor 

zijn eigen afdeling. Jaarlijks is er ook een teamdag. Dat is dan voor alle vrijwilligers en gaat uit 

van nationaal. En dat is dan echt een vormingsdag. De voor- en namiddag kunnen ze dan kiezen 

welke vormingen ze willen volgen. En dan is er in september ook altijd een terugkomdag voor 

alle vrijwilligers over heel Vlaanderen en op die dag is er ook een vormingsaanbod. Daarnaast is 

er uiteraard ook supervisie op geregeld tijdstippen. En hebben ze de mogelijkheid om tijdens 

hun beantwoordersvergaderingen, die meestal om de vier tot zes weken zijn, daar ook moeilijke 

gesprekken voor te leggen. 

Dus die beantwoordersvergaderingen staan nog eens los van intervisie en supervisie? 

Ja, dat staat nog eens los. Dat is dan een vergadering binnen hun afdeling, per regio, en daar 

worden dan dingen besproken rond Awel zelf en de praktische dingen van de werking. En is er 

uiteraard ook de mogelijkheid om moeilijke gesprekken te bespreken. 

De supervisies en intervisies, thoh, ik kan daar voorlopig weinig over zeggen omdat we dat 

systeem aan het veranderen zijn. Dus normaal gezien was het zo dat er om de zoveel tijd zeker 

twee keer in het jaar een supervisie was. Intervisie loopt wel wat samen met die 

beantwoordersvergaderingen. We zijn echt aan het bekijken hoe we dat opnieuw gaan invullen. 

Wat is de reden om dat systeem te veranderen? 

Omdat we merken dat het moeilijk is om de vrijwilligers te motiveren om daar naar toe te gaan. 

Dat wordt vaak vanuit het medium zelf georganiseerd, dus vanuit chat/forum/telefoon. Je hebt 

in heel Vlaanderen die tot de chat behoren en we merken dat als dat bijvoorbeeld georganiseerd 

wordt in Antwerpen dat mensen vanuit andere regio’s het niet altijd zien zitten of kunnen om 

de verplaatsing naar daar te doen. Terwijl we supervisie wel heel belangrijk vinden dus is het nu 
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wat zoeken naar andere mogelijkheden om supervisie aan te bieden. We vinden het echt heel 

belangrijk dat het aanbod er wel is. 

Zijn die permanente vormingen verplicht voor de vrijwilligers? Zo niet, is er grote respons op het 

aanbod? 

Voor de afdelingen zelf durf ik daar niets over zeggen want daar weet ik niet echt iets over. Maar 

voor de teamdagen bijvoorbeeld bereiken wij toch we de helft van onze vrijwilligers. De 

terugkomdag is wat minder in vergelijking daar mee. Neem ongeveer 40%. We zijn daar wel 

tevreden over want dat komt er natuurlijk allemaal extra bij. Je moet ze ook blijven motiveren 

om daar aan te deel te nemen. Het kan natuurlijk altijd beter maar het is nu eenmaal zo. 

Wanneer gaan die vormingen door? 

Dat gaat door op zaterdag, altijd. Alle activiteiten die we aanbieden gaan ’s avonds of in het 

weekend door. De basisopleiding is altijd op zaterdag of ’s avonds. We bieden het zelfs zo aan 

dat er voor elke opleiding momenten zijn op zowel zaterdag als zondag waar ze aan kunnen 

deelnemen. Zodat ze zeker wel kunnen deelnemen aan de opleiding. 

Stel dat ze de zaterdag niet kunnen komen kunnen ze dus wel langskomen op een zondag maar 

dat kan dan wel zijn dat dat doorgaat in een andere regio. Want eigenlijk mogen ze geen 

opleiding dag missen. We vragen hen echt wel dat ze alles volgen. Er is wel een tijd geweest 

waarin het vaak voorkwam dat mensen zeiden dat ze bezet waren en toen was dat wel ok voor 

één dag. 

Soms konden ze dan twee dagen geen opleiding volgen en hadden we wel zo iets van: ok nu 

moeten we daar wel een oplossing voor zoeken. Dat ze toch kunnen langs komen op een ander 

moment. Vandaar het aanbod op zaterdag en zondag. We hebben het systeem aangepast en 

het lukt ook wel. We doen dat nu al zo’n 2 à 3 jaar. Als je de vrijwilligers wil behouden en wil 

meekrijgen moet je daar echt wel op inspelen. We proberen echt wel zo flexibel mogelijk te zijn. 

Je sprak daarstraks over een goeie samenwerking met het CAW hier in Brussel, hoe verloopt de 

uitwisseling van expertise/informatie met andere diensten? 

Wij hebben niet echt een concrete samenwerking maar we zitten met Tele-Onthaal wel geregeld 

eens samen in het OHUP en OHIL. In die zin hebben we wel een samenwerking. Met het JAC 

zitten we ook wel geregeld eens mee samen maar het is niet zo dat er iets op papier staat van 

dit of dat doen we samen. We kennen elkaar en verwijzen ook wel door naar hen, ze staan in 

onze sociale kaart. Met het CLB hebben we dat het minst eigenlijk. We verwijzen daar zeker wel 

naar door maar we hebben daar wel het minst contact mee. 

We hebben dankzij de rodeneuzencampagne wel een nieuw project binnengehaald waarbij we 

jongeren met psychische problemen gerichter willen kunnen doorverwijzen. Bij ons gaat het om 

een eenmalig gesprek en we merken wel vaak, in de gesprekken die we voeren met jongeren 

die psychische problemen hebben, dat daar vaak meer hulp voor nodig is. Meer dan wij kunnen 

bieden.  

Nu is het zo dat wij in die gesprekken die informatie meegeven, waar ze terecht kunnen. Het is 

hun keuze om daar iets mee te doen. En dat willen we nu via een onlineplatform, de 

mogelijkheid bieden dat ze rechtstreeks via een knop rechtstreeks contact kunnen opnemen 

met een JAC, CLB. Dat moeten we nu wel nog allemaal gaan uitwerken dus we moeten nog zien 
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welke organisatie daar in wil meegaan. Dus dat zal dan wel zorgen voor een veel concretere 

samenwerking. 

We weten nog maar net dat dat project is goedgekeurd en we gaan daar dan vanaf september 

iemand mee laten beginnen. Maar dat zit er dus wel aan te komen. We merken dus dat we die 

jongeren bereiken. Ze zetten dus wel de eerste stap naar ons maar het verdere luik van de 

opvolging weten wij niets van. En in die gesprekken voelen we echt wel dat er nood is aan meer 

begeleiding. We weten niet wat ze met die info doen dus we willen echt wel concreter kunnen 

doorverwijzen. Het komt eigenlijk wel een beetje vanuit ongerustheid van onze kant maar wij 

kunnen die hulp niet bieden. 

Je kan daar ook verschillende doelstellingen aan koppelen aan dat project. Bijvoorbeeld de 

doelstelling van minister van Deurzen om het aantal zelfdodingen te laten verminderen. Wel dat 

draagt daar toe bij als je ze sneller kan doorverwijzen. Als we ze sneller kunnen detecteren. Dus 

echt wel kort op de bal spelen en in een vroegere fase de problematiek aanpakken. Als ze enkel 

een gesprek voeren met ons en ze blijven er mee zitten dan wordt het niet aangepakt. Dan blijft 

hun problematiek maar evolueren en evolueren en ja dan komen ze misschien in een negatieve 

spiraal terecht van zelfmoordgedachten en pogingen. Het is ambitieus maar als het werkt is het 

zeker wel de moeite. 

Hoe zien jullie dat dan concreet, is dat dan via een forum bijvoorbeeld? 

We willen dat toepassen voor alle gesprekken die we hebben dus ook via mail, telefoon en chat. 

We willen dus een platform maken die bestaat uit informatie die beschikbaar is voor alle 

jongeren. Maar we willen ook een zelftest opstellen. Tijdens de gesprekken willen we dan de 

jongere aanmoedigen om samen met ons die zelftest te maken. Uit die test komt dan een 

resultaat en kunnen we samen met hen dat resultaat bespreken. 

Uit die zelftest komt er dan ook al een resultaat waarin er zal staan van: je neemt best contact 

op met die of die organisatie. Als we dat dan met hen kunnen bespreken en uitleggen wat die 

organisatie precies doet en dan kunnen ze eventueel via een knop contact opnemen. 

Ondertussen blijft het ook wel een platform dat voor iedereen toegankelijk is en waar ze zelf 

ook kunnen dingen opzoeken. Het is dus niet enkel afgezonderd voor onze vrijwilligers. 

Gaat die zelftest die jullie willen opzetten dan enkel rond zelfdodingsthematiek? 

Nee, we trekken dat open naar algemene psychische problemen. Niet enkel puur zelfdoding. En 

daarvoor gaan we samenwerken met universiteiten en onderzoeksgroepen die specifiek 

vertrouwd zijn met dat thema. We zullen dat niet zelf opstellen. Het is echt de bedoeling dat die 

testen concreet onderbouwd worden. 

Als het goed opgebouwd en onderbouwd is en als onze vrijwilligers er goed mee weg kunnen 

dan denk ik dat dat wel kan werken. 

Dat zal dan waarschijnlijk ook wel voor een bijscholing van de vrijwilligers zorgen? 

Ja daar gaan we ook op inzetten. We hebben het eigenlijk wat afgesnoept van de Nederlanders, 

dat project. Hun project noemt eerder is beter maar ze zijn er nog niet mee begonnen. Zij 

zochten daar crowdfunding voor. Ik weet wel niet hoe het er nu mee staat, of ze er al voldoende 

middelen voor hebben gevonden. Wij hadden dat project gevonden en zijn daar dan over 

beginnen nadenken en vonden dat dat eigenlijk wel echt iets voor ons is. En met de 

rodeneuzencampagne paste dat dan eigenlijk perfect. Wij zijn als beste project eigenlijk naar 
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voor gekomen tijdens de rodeneuzencampagne. Dat is niet echt gecommuniceerd geweest maar 

ja, niets aan te doen hé. 

Hoe ervaar jij het chatten? Voordelen, valkuilen? 

Het is een heel fijne manier om met jongeren in gesprek te gaan. Ja ik weet niet echt waarom 

maar het is een gemakkelijk kanaal om hen te bereiken. Het is ook gemakkelijk om met hen te 

praten op die manier. In een telefoongesprek moet je direct antwoorden maar bij het chatten 

kan je nog even wachten. Je moet wel schrijven maar die andere ziet dat je aan het schrijven 

bent. Ondertussen kan je nog nadenken en als je iets niet goed vindt kan je het weer wegdoen. 

Het geeft wel mogelijkheden. Je moet natuurlijk wel kort op de bal spelen. Het is niet zo als bij 

een e-mail dat je echt wel je tijd kan nemen om het te schrijven. 

Je voelt ook dat de jongeren heel dankbaar en tevreden zijn dat ze op die manier met ons contact 

kunnen opnemen. Wat we ook merken is dat “moeilijkere” gesprekken wel vaak via de chat 

binnenkomen. Dus dat is ook wel het fijne aan de chat, dat je merkt dat die moeilijke gesprekken 

ook hun weg vinden naar ons. 

Wat zijn volgens jou dan de valkuilen van het medium? 

Wel ik denk dan vooral aan de technische kant. Ik heb een tijdje een probleem gehad met mijn 

internetlijn thuis en op een bepaald moment viel het chatgesprek dan ineens weg. Op den duur 

ben ik dan met mijn netwerkkabel beginnen werken om dat te voorkomen. Dus ja vooral wel 

technisch eigenlijk. Naar de jongere toe ook, als ze dan niet weten waarom het gesprek plots 

stopt dan is dat niet fijn. Maar vooral op technisch vlak. 

De meerwaarde is dan zoals ik al zei dat het heel toegankelijk is, moeilijkere gesprekken komen 

gemakkelijker aan bod. Tegenwoordig zijn er ook veel jongeren bezig met hun 

smartphone/tablet/computer en er kan dus via al die kanalen contact worden gezocht. 

Je zei daarstraks dat je van thuis uit chat, is dat zo voor iedere vrijwilliger? 

Ja, alles kan nu vanuit thuis. Voor chatten was dat zo sinds het begin. Alle andere contactkanalen 

kunnen nu ook via thuis. We hebben wel nog altijd een lokaal van waaruit ze gesprekken kunnen 

voeren als ze bijvoorbeeld thuis geen stille ruimte hebben. Maar de meeste doen het wel van 

thuis uit. Omdat je die verplaatsing niet hebt en je speelt daardoor geen tijd en geld kwijt. Want 

verplaatsingen naar het lokaal worden niet vergoed. En je kan ook wel wat je eigen uren kiezen. 

Zijn veelchatters een probleem waar jullie veel mee te maken krijgen? 

Nee dat valt eigenlijk heel goed mee. Via de chat hebben we daar niet veel last van maar op de 

telefoon gebeurt dat wel soms. De schelders of de groepjes die je hoort giechelen op de 

achtergrond maken we soms wel mee ja. Maar op de chat dus niet echt nee. Wij noemen dat 

scheldgiechel. 

We hebben wel een aantal veelchatters maar die worden heel goed opgevolgd. Mijn collega van 

de studiedienst als vanuit het chatbestuur volgen dat heel goed op en daar wordt dan altijd een 

profiel van opgemaakt. De veelchatters worden dan begrensd tot maximum een half uur 

chatten. We zeggen hen dat ook in het begin van het gesprek: we merken dat je hier al vaak 

bent geweest, je weet dat voor jou een half uur de chat ter beschikking is. 

Hoe maken jullie het onderscheid dan tussen die scheldgiechelaars en veelchatters? 
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Veelchatters zijn jongeren die problemen hebben en die elke keer langskomen. Soms zijn dat 

ook jongeren die van alles verzinnen. Euhm, die vertellen ook wel vaak hetzelfde verhaal en 

soms met nog een schepje er bovenop. Je kan die dus wel herkennen.  

Terwijl die grapjassen gewoon eens een grapje uithalen maar die blokken we dan ook echt wel 

af. Dan zeggen we tegen hen van: sorry, daarvoor staan onze lijnen niet ter beschikking, we gaan 

het gesprek hier afronden. Voor telefoonoproepen kunnen we zelfs hun nummers blokkeren. 

Dan wordt hen voor 24/48 uur hun nummer geblokkeerd. Maar zoals ik zei hebben we dat echt 

niet veel voor met het chatten. 

Hoe houden jullie die informatie dan bij? Wordt dat bijgehouden in een logboek bijvoorbeeld? 

Dat wordt bijgehouden op ons intranet, er wordt daar een profiel van opgesteld en je kan 

eigenlijk ten allen tijde dan een profiel van hen opzoeken. Met een korte beschrijving over wie 

ze zijn, wat ze vertellen, hun verhaal, de punten die altijd terug komen. Als ze aan het chatten 

zijn kunnen ze dat eigenlijk direct opzoeken in het registratieprogramma.  

Vanwaar dan toch de mogelijkheid voor veelchatters om een half uur te praten op de chat? 

Omdat er vaak wel een problematiek achter zit en omdat die mensen toch wel vaak problemen 

hebben. Daar zit een psychische problematiek achter en we willen dat niet zomaar afbreken. 

Maar we moeten het wel begrenzen want het is niet de bedoeling dat ze de lijnen constant bezet 

houden. We proberen hen ook wel zeker aan te moedigen om hulp te zoeken. Vaak hebben ze 

zelfs al extra hulp. 

Merk je dan dat er veel mensen jullie contacteren vanuit de tweede lijn? 

Ja dat merken we echt wel. Begeleiders daar zeggen dan tegen die mensen van: als je met iets 

zit neem eens contact op met Awel. Dat is goedbedoeld maar soms heb je er dan, afhankelijk 

van de problematiek, die daar misbruik van maken en die dan constant met verhalen enzo 

afkomen. We houden dat ook allemaal bij en dat staat allemaal in het profiel. 

Merken jullie een toename in chatgesprekken? 

Daarvoor kijk je best eens op onze website, onze cijfers staan daar op. Maar ik denk dat de chat 

wel elke keer een klein beetje stijgt maar meer durf ik daar niet over te zeggen want ik weet het 

niet vanbuiten. Maar de cijfers staan er dus dan moet je maar eens vergelijken met het jaar 

voordien. Het is wel altijd wat gestegen maar dat komt ook bijvoorbeeld omdat onze 

openingsuren uitgebreid zijn enzo. Maar er is echt wel nog heel veel vraag naar. 

Jongeren schrijven dat zelf ook. We zijn nu bezig met een vragenlijst in het kader van onze 

beleidsnota en daarin zeggen die jongeren echt heel veel dat de chat langer open moet zijn, 

meer open moet zijn. Dus er is wel een grote vraag. Wij kunnen niet altijd alles beantwoorden 

en dan komen ze in een wachtlijst terecht en ja dan moeten ze soms echt veel te lang wachten. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling van jullie chatten dan? 

Nog meer vrijwilligers, op al onze contactkanalen en zeker ons onlinegedeelte willen we echt 

specifiek dat de openingsuren van de chat gelijklopen met die van de telefoon. Dus telefonisch 

is dat van maandag tot zaterdag van 16u tot 22u. En voor de chat is dat op dit moment van 

maandag tot vrijdag van 20u tot 22u. Vanaf september zou de zaterdag daar bij komen van 18u 

tot 22u maar we willen het wel echt gelijk schakelen met de openingsuren van de telefoon. Maar 

dat is nog niet voor direct, we zijn al blij dat de zaterdag erbij komt. 
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Het is wel wat aftoetsen hoeveel vrijwilligers er dat kunnen invullen. Kunnen de vrijwilligers 

vanaf 16u want je moet zien dat je het wel kan vullen natuurlijk. Als je uw permanentie rooster 

niet kan vullen op die uren heeft het weinig zin. Dus er zijn twee pistes: het uitbreiden van de 

openingsuren en nog meer vrijwilligers die hier mee kunnen helpen. Op termijn zouden we ook 

graag hebben dat die zondag er ook bij komt. 

Zal de invulling, dat eenmalig contact, dan ook veranderen? 

Nee, we gaan geen begeleiding opstarten. Daarvoor zijn er instanties genoeg. 

Hoe worden jullie ondersteund in het verder op poten zetten van projecten? 

Thoh, we doen dat vooral zelf eigenlijk. Er komen ook heel veel organisaties naar ons omdat we 

al zo veel ervaring hebben. Vanuit de overheid krijgen we ook wel niet echt ondersteuning. We 

krijgen er wel de middelen voor maar het is niet zo dat ze naar ons komen met onderzoek of 

informatie. De overheid is daar nu wel meer op aan het inzetten. Van Deurzen wil ook veel meer 

onlinehulp. We hebben wel heel veel aan het OHUP als het gaat over uitwisselen van ervaring 

en kennis. We horen dan hoe anderen bepaalde zaken kunnen aanpakken en hoe wij het kunnen 

verbeteren. Dat zijn dan echte cases en ervaringen die je kan uitwisselen. 

Zijn er zelf nog zaken die je graag aan bod zou brengen? 

Nee, ik denk dat je alles wel ruim bevraagd hebt. 
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Interview – De Zelfmoordlijn 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Wij zijn bij het CPZ gestart in juli 2005. We waren toen twee avonden per week beschikbaar en 

sinds juli 2008 zijn we vijf dagen per week beschikbaar en sinds november 2013 zijn we iedere 

avond beschikbaar. Maar dus enkel ’s avonds van 19u tot 21u30. 

Waarom zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Omdat we zagen dat we heel wat jongeren misten via de telefonische zelfmoordlijn die er toen 

enkel was en eigenlijk om vooral op hen in te spelen. Echt wel om jongeren te bereiken eigenlijk. 

Dus om jullie toegankelijkheid en doelgroep te verbreden? 

Ja, om onze doelgroep te verbreden. 

Enerzijds met jongeren maar anderzijds dan ook om mensen met spraak- of gehoorproblemen 

gemakkelijker te bereiken zodat zij ook bij ons terecht kunnen. Omdat we hen ook niet echt 

bereikten daarvoor. 

Dat is eigenlijk nog bij geen enkel andere organisatie aan bod gekomen. 

Ja dat is dus ook wel één van de redenen geweest waarom we daarmee van start zijn gegaan. 

Was dat dan op eigen initiatief dat jullie daarmee begonnen zijn of werd dit opgelegd door de 

overheid? 

Ik heb dat proberen op te zoeken maar ik heb daar niet echt iets over teruggevonden. Ik kan me 

wel voorstellen dat we daarmee op eigen initiatief mee begonnen zijn. Natuurlijk wel in 

samenwerking met de overheid. Als wij iets beslissen moet dat wel afgesproken worden maar 

zoals ik al zei kan ik mij wel inbeelden dat wij met dat idee zijn gekomen. 

Hoe wordt de permanentie voor de chathulpverlening bij jullie ingevuld? 

Dat wordt ingevuld door vrijwilligers en dat is ook een bewuste keuze. De belangrijkste reden 

daarvoor is, en je gaat nu misschien denken omdat het gratis is, wat ook wel een klein beetje 

meespeelt, dat zij dat doen op de momenten wanneer ze dat kunnen en willen doen. Dat is een 

keuze die ze maken. Dus zij doen dat vanuit een eigen motivatie en niet omdat ze daarvoor 

betaald worden. Waardoor dat wij denken dat dat iets beter is om in gesprek te treden met 

iemand en omdat die drempel dan eigenlijk nog wat lager ligt voor mensen om met iemand te 

spreken. Dat ze weten dat je geen professionele achtergrond hebt. “dat het een gewone mens 

is”. Eigenlijk kunnen dat ook hulpverleners zijn maar de mensen die daar zitten doen dat in 

functie van vrijwilligerswerk en niet in functie van hun werk. 

Dus jullie, de stafmedewerkers, moeten niet chatten? 

Nee, we hebben wel mensen die het opvolgen bij ons op het CPZ. Maar wij zitten niet aan de 

chat omdat dat ook weinig anoniem zou zijn als wij zeggen dat we bij de zelfmoordlijn werken 

en dan nog eens op de chat zitten. 

Krijgen de vrijwilligers een vorming vooraleer ze mogen chatten. 
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Ja, ik zal anders eens gans het proces eens schetsen. Op de zelfmoordlijn/1813-website kan je 

je opgeven als vrijwilliger. Dan komt dat bij ons terecht en geven wij informatie en een 

vragenlijst. Dan komt de vragenlijst terug naar ons en op basis van die vragenlijst wordt er al een 

eerste selectie gemaakt van gaan we al dan niet verder met die persoon. Als ze zeggen van ja, 

we vinden dat een goede vragenlijst dan komen ze bij ons op gesprek. Dat is dus eigenlijk al het 

tweede deel van de selectie. Als dat gesprek ok is en als we voelen dat de empathie en 

grondvoorwaarden goed zitten dan start er een vorming met één theoretische zaterdag en acht 

praktische sessies waarbij er geoefend wordt aan de hand van rollenspelen. Als die vorming 

goed verloopt dan kom je eigenlijk in een peter/meter-periode waarin je je eerste gesprekken 

aan de lijn samen met iemand anders volgt. En daarna wordt je eigenlijk pas effectief vrijwilliger. 

Dus dat is toch wel +/- een half jaar dat dat proces duurt. 

Is de opleiding voor het chatten specifiek of is het een algemene vorming waarbij de vrijwilligers 

aan de telefoon ook deelnemen? 

Nee, op dit moment kiezen we er voor om iedereen samen op te leiden. Dit omdat we het 

regionaal organiseren. We hebben de afgelopen vijf vormingen per halfjaar georganiseerd, dat 

is dan in Leuven, Gent, Antwerpen en dan proberen we die groep vol te krijgen met iedereen. 

Omdat we er ook van uitgaan dat mensen die chatten ook kunnen leren van wat er aan de 

telefoon gebeurt en vice versa. Later kan je ook altijd kiezen om te wisselen. 

Dus het is niet zo dat ze eerst een periode aan de telefoon moeten doorlopen vooraleer ze mogen 

chatten? 

Nee, je kiest wel voor je aan de opleiding start of je één medium wil kiezen en daarna kunnen 

ze dan wel kiezen om eventueel wel nog iets bij te doen. 

Waar gaan de eerste screenings dan door en krijgen jullie veel respons van potentieel 

vrijwilligers?  

Hier in Gent zit het VLESP en het CPZ zit in Brussel. Dus als mensen op gesprek komen moeten 

ze wel tot in Brussel en de theoretische zaterdag is ook in Brussel. De acht sessies, ’s avonds dan, 

gaan dan per regio door. 

Krijgen wij daar veel respons op? Wel ik heb hier ons jaarverslag mee dus daar kan je perfect in 

zien hoeveel aanmeldingen we krijgen, hoeveel vragenlijsten er worden ingevuld enzovoort. 

Houd wel rekening dat we de voorbije twee jaar sterk geworven hebben van aantal vrijwilligers. 

We hebben er heel veel binnengehaald en nu gaan we sterk focussen om ze bij ons te houden. 

Hoe worden de vrijwilligers verder ondersteund na het volgen van de vorming? Intervisie, 

supervisie, feedback, …? 

Dus zoals ik al zei hebben we eerst die peter en meter periode en worden ze eigenlijk door die 

mensen wat ondersteund. Daarna kunnen ze sowieso contact houden met hun peter en meter 

en hebben we om de twee maanden, regionaal, oproepbespreking. Dat is niet enkel met 

chatters maar met gans de groep. Regionaal wil niet zeggen dat mensen van West-Vlaanderen 

altijd naar Gent moeten komen. Ze kunnen er ook voor kiezen dat als ze bijvoorbeeld die dag 

toevallig in Brussel zijn ze daar ook kunnen aansluiten. Het is niet dat je in hokjes geduwd wordt. 

De data zijn er en dan kies je gewoon bij welke oproepbespreking je aanwezig bent. 

Wat gebeurt er daar dan, wel het kan zijn dat ween deeltje vorming geven en ze krijgen dan ook 

de kans om te zeggen hoe het loopt aan de lijn en waarover ze het graag willen hebben. Wat er 
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moeilijk/makkelijk loopt. Ervaren vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers zitten door elkaar dus dan 

zie je dat er bijgeleerd wordt uit beide richtingen van elkaar. Euhm, we zijn ook altijd 24 op 24 

bereikbaar voor onze vrijwilligers vanuit de staf. Dat is niet echt intervisie maar als het moeilijk 

loopt of als ze een vraag hebben kunnen ze altijd bij ons terecht. 

We hebben ook e-learning op ons intranet. Ze kunnen dan op ons intranet communiceren met 

elkaar dus daar staat die tool op en is er ook een doorverwijsgids beschikbaar. Ze kunnen daar 

dan eigenlijk vragen aan elkaar stellen. Die intervisie kan ook bijvoorbeeld lopen, als we 

bijvoorbeeld zien dat er heel veel dezelfde vragen van vrijwilligers binnekomen van vrijwilligers, 

dan kan daar ook wel op gefocust worden. Er is wel een goede wisselwerking. 

Om kort nog eens terug te keren op dat peter/meterschap. Zijn dat dan andere vrijwilligers die 

zich hiervoor kandidaat stellen? 

De opleiding wordt dus door een stafmedewerker gegeven en door een ervaren vrijwilliger. Dus 

dat zijn dan die avondsessies. En daarna is het inderdaad zo dat de meer ervaren vrijwilligers het 

peter/meterschap op zich nemen. 

Kunnen er nog extra vormingen gevolgd worden? 

Één keer per jaar krijgen ze een externe lezing. Ze zijn niet verplicht om hier aan deel te nemen. 

Bijvoorbeeld vorig jaar is Cavaria bij ons geweest om uitleg te doen bij Holebis en transgenders. 

Dus dat is zo’n vormingsmoment en nu zijn we ook heel hard aan het focussen op permanente 

vormingen. Waar we de voorbije jaren gefocust hebben op nieuwe vormingen willen we de 

komende jaren de focus leggen op permanente vormingen. Dat is bijvoorbeeld dan voor de 

mensen die al heel lang bij ons werken en die eigenlijk een vorming hebben gekregen die wat 

verouderd is ondertussen. En soms zitten die vormingen ook heel ver weg dus daar zijn we nu 

mee bezig. Een beetje opfrissen eigenlijk. 

Gaan die vormingen dan over specifieke thema’s? 

Dat is dan afhankelijk per medium. Maar we zijn daar nu nog wat zoekende in. Maar het is 

sowieso wel bij de intervisiemomenten dat er een deeltje vorming is. Meestal focust dat dan op 

de vragen die we krijgen van de vrijwilligers zelf. Bijvoorbeeld een vraag rond de doorverwijsgids 

of iets technisch. Maar het kan ook zijn dat we iets hebben gevonden in de literatuur en waarvan 

we zeggen dat we daar wel graag iets mee zouden doen. 

Dus jullie blijven dat wel constant opvolgen? 

Ja, wekelijks gaat er ook een CPZ-nieuwsbrief uit naar de vrijwilligers. En opnieuw, als we iets 

zien verschijnen in de literatuur of als er iets in de media komt dan geven wij daar ook wel onze 

mening over. Of als wij, de stafmedewerkers, een vorming gevolgd hebben en we vinden het 

interessant voor de vrijwilligers dan wordt dat ook wel gecommuniceerd. Bijvoorbeeld een paar 

weken geleden was er een weblecture die je kon volgen via de KU Leuven. Dat ging toen over 

burnouts bij hulpverleners en dat hebben we dan ook aangeboden aan onze vrijwilligers. 

Je haalde daarstraks aan dat Cavaria al eens is langsgekomen bij jullie en ook dat jullie een 

doorverwijsgids hebben, hoe verloopt de samenwerking met andere diensten, wisselen jullie 

expertise/kennis uit? 

Die doorverwijsgids is vooral voor onze vrijwilligers. Als ze aan de lijn/chat zitten en ze hebben 

het gevoel dat die persoon wel een verzorgingstehuis of druglijn nodig dan kunnen ze daar in 

onder bepaalde onderwerpen zoeken bij wie de oproeper terecht kan. Als je echt bedoeld 
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“samenwerking-samenwerking” wel dan hebben wij een samenwerking met Tele-Onthaal. Als 

onze lijn bezet is dan kunnen oproepers van ons er voor kunnen kiezen dat ze worden 

doorverbonden met Tele-Onthaal. Via de chat is dat dan via het OHUP, daar zitten wij ook in. 

Tuurlijk als wij met vragen zitten, er start binnenkort bij ons een project over chathulpverlening, 

dan gaan wij ook eens gaan kijken bij de andere diensten hoe dat bij hen loopt. 

Een paar maanden geleden zaten we hier samen met 113 online, dat is de suïcidepreventie in 

Nederland. Dus internationaal gaan we ook kijken hoe er daar te werk gegaan wordt. Op vlak 

van vrijwilligers maar ook op vlak van onlinehulpverlening. 

Wat houdt het project in die jullie willen opstarten? 

We hebben via de rodeneuzenactie een project binnengehaald en nu gaan we eens onze 

chathulpverlening onder de loep nemen en eens kijken waar we kunnen uitbreiden. En ook eens 

onderzoeken of we een aparte vorming voorzien voor chatters. Er volgt eerst een onderzoek van 

een jaar en dan gaan we daarmee verder. 

Is dat dan in samenwerking met Awel? Want zij hebben ook een project binnengehaald via de 

rodeneuzendag. 

Nee, we gaan ook wel eens gaan kijken hoe zij het doen maar dat is iets apart die we gaan doen. 

Wij hebben dat project gestart omdat we zien dat 50% van onze oproepers op onze chat jonger 

zijn dan 25 dus vandaar dat we dat wel eens willen onderzoeken. 

Wat is volgens jullie de meerwaarde van chathulpverlening? 

Het idee erachter is wel om de doelgroep wat beter te bereiken. Wat is nog een voordeel wel 

het is veel drempelverlagender dan de telefoon te nemen. Als je niet wil zeg je niet welk geslacht 

je hebt. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers. Zij zijn sowieso anoniem maar aan de telefoon hoor 

je dan wel vaak of je met een vrouw of man te maken hebt. Je kan als oproeper dan inhaken als 

je bijvoorbeeld hoort dat je een man aan de lijn hebt. Bij het chatten heb je dat eigenlijk veel 

minder. Je weet ook niet of de beantwoorder jong of oud is. 

Het is aan de ene kant misschien wel een traag medium omdat alles getypt moet worden maar 

aan de andere kant is het ook een snel medium omdat er heel veel gezegd kan worden. Omdat 

ze het gevoel hebben dat ze daar gewoon alles kunnen zeggen omdat het anoniem en 

vertrouwelijk is. Er wordt heel veel direct gecommuniceerd. Voor jongeren blijkt dat een heel 

goed medium te zijn. Tegenwoordig is van overal bereikbaar door het internet. 

Kan er dan ook via smartphone gechat worden bijvoorbeeld. 

Ja er is ook een mobiele versie en op dit moment loopt die wel goed. 

Wat zijn volgens jullie dan een aantal valkuilen van het medium? 

Je kan aan een kant ook een beetje de anonimiteit als een valkuil zien hé. Wat vaak een vraag is 

als ik bijvoorbeeld vorming ga gaan geven of je hoort die vraag ook bij andere 

onlinehulpverleners is dan van ja, is het nu echt of niet echt. Je hebt de emotie niet hé. Je hebt 

geen non-verbale communicatie. Voor beide kanten is dat soms wel lastig. 

Zijn veellijners een vaak voorkomend probleem bij jullie dienst? 

Bij de chat valt dat heel goed mee. Je bent het natuurlijk nooit 100% zeker of het dezelfde 

persoon is of niet. We hebben bijvoorbeeld ook geen IP-adressen ter beschikking. Tuurlijk als je 
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begint te merken dat dat verhaal al eens is aangehaald kan je het wel aankaarten en vragen of 

ze al eens gechat hebben. 

Dus dat wordt dan wel bevraagd bij de oproeper? 

Ja. Natuurlijk als het een veellijner is kan die nog altijd nee zeggen en geraak je niet veel verder. 

Bij de chat zien we wel dat dat niet zo vaak voorkomt. Soms rond bepaalde vakantieperiodes 

zien we daar soms een stijging in. Het voordeel, aleja het voordeel, is dat de chat ook niet 

overdag bereikbaar is. We gaan dat nu wel onderzoeken of dat moet aangepast worden. Op dit 

moment is dat een voordeel.  

Je zei daarstraks dat je geen IP-adressen bijhoudt. Worden er andere zaken wel bijgehouden in 

een logboek? 

Ja, er is één iemand die dat opvolgt voor de chat van onze vrijwilligers. Vanaf dat er iemand van 

de chatters het gevoel heeft van tiens, ik heb die persoon precies al eens langs gehad, dan wordt 

die persoon gecontacteerd. Dan schrijft die daar een klein verslag van en wordt dat wel 

opgevolgd of die oproeper vroeger al eens is gepasseerd. En dan wordt er ook gekeken of het al 

dan niet problematisch is. 

Iemand kan natuurlijk in een bepaalde periode veel aan de lijn komen omdat hij/zij echt wel in 

een crisis zit en dan zien we wel dat dat daarna wel weer daalt. En dat zien we bij het chatten 

ook zo. Dat het eigenlijk niet nodig is dat er maatregelen genomen worden. Als er een maatregel 

genomen moet worden wordt dat wel besproken met de persoon in kwestie. Dan zeggen we 

tegen die persoon dat we wel merken dat hij/zij heel veel contact opneemt en dat we blijven 

rondjes draaien. Is het dan goed als we bijvoorbeeld één keer per week chatten en dan kijken 

we wie dat verder opvolgt. Als het echt de spuigaten uitloopt dan kan een persoon wel 

geweigerd worden maar bij het chatten hebben we dat nog nooit gehad. Bij de telefoon wel en 

dan zeggen we hen dat ook. 

Merk je dat er de laatste jaren meer oproepers zijn? 

Dat staat ook in ons verslag. Bij de chat stijgt dat maar dat is misschien ook omdat we nu meer 

vrijwilligers hebben dus kunnen er ook meer mensen terecht op de chat. Er is een correlatie 

tussen de hoeveelheid vrijwilligers die erbij komen en hoeveel oproepen we kunnen 

beantwoorden. We hebben ook niet echt een wachtrij op de chat. Dus mensen kunnen inloggen 

en dan kan je zien of iedereen in gesprek is of als er mensen beschikbaar zijn en dan kan je 

chatten. 

Hoe zien jullie de toekomstige invulling in van het chatten? 

Nu zit ons “wachtblad” al heel goed vol maar we zien wel dat we nog een aantal gesprekken 

missen op de chat. En dat is heel spijtig maar we gaan ze nooit allemaal kunnen hebben. Maar 

hoe minder we er missen hoe beter. Dat is dan beter voor de jongeren en de andere mensen die 

via die weg contact opnemen. Dat onderzoek komt er nu dus eerst en dan is het de bedoeling 

dat we vanaf voor-najaar 2017 toch wel gaan specifiek werven op chatvrijwilligers om de 

vorming daar rond vol te krijgen en toch weer een aantal nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Ik 

denk dat we er tegen het einde van dat project toch zeker 15 nieuwe vrijwilligers willen 

bijhebben. 

Krijgen jullie ondersteuning bij het organiseren van jullie chathulpverlening, want je sprak 

daarstraks over het OHUP. Of hebben jullie dat allemaal wat zelf moeten zoeken. 
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OHUP is daar eigenlijk over opgezet geweest. Ik denk ook dat wij hetzelfde chatsysteem hebben 

zoals Awel en dat wij met dezelfde operator werken. En dan ga je natuurlijk ook op zoek of dat 

dat de beste is of zullen we iemand anders moeten zoeken. Je wordt daarbij wel ondersteunde 

ja. Je hebt natuurlijk ook wel het financieel beleid en dat hangt daar ook wel een beetje aan vast 

hé. Als je verandert van operator kan dat een zware meerkost zijn. Dus je moet daar ook wel 

rekening mee houden. 

Ik hoorde in een vorig interview die ik deed dat er nu ook gekeken wordt hoe het wettelijk kader 

rond chathulpverlening moet georganiseerd worden. Worden jullie bij zo’n zaken ondersteund? 

Dat zijn we nu ook met andere organisaties aan het bekijken over hoe dat nu moet ingevuld 

worden. Het privacybeleid is nog niet volledig geregeld maar dat is nog niet voor direct.  

Hoe komt het dat dat zo lang zal duren? 

Omdat dat een heel ander systeem is in vergelijking met telefonie. Telefoongesprekken mogen 

we bijvoorbeeld niet opnemen maar de chattranscripten worden wel ergens bijgehouden. Dat 

vervliegt niet zo maar dus dat is lastig. Onze server zit bijvoorbeeld in Amerika en dat kan dan in 

strijd zijn met de privacyrichtlijnen van de EU. Dus dat is wel wat zoeken maar we zijn daar wel 

mee bezig. 

Iedere keer als we merken dat we met zoiets geconfronteerd worden, zeker als dat moet 

duidelijk gemaakt worden naar de overheid toe dan overleggen we wel met andere diensten. 

Zodat we daar niet alleen in staan. 

Zijn er dingen die je zelf nog wil aanbrengen? 

Wel een ander luik van onlinehulpverlening is onze app bijvoorbeeld: Backup. Dat dient eigenlijk 

ter ondersteuning bij onze chat. Of dat we dan samen in het chatgesprek een safetyplan 

opstellen die dan kan worden geïmplementeerd in de app. 

Zit er dan ook een chatfunctie in die app? 

Nee omdat onze chat eigenlijk maar enkel ’s avonds te bereiken is en omdat onze telefoon wel 

24 op 24 bereikbaar is. maar je kan wel iemand direct contacteren/opbellen en je kan ook direct 

worden doorgeschakeld naar de zelfmoordlijn. Ons doel van die app is dat als je herkent dat je 

in een crisis aan het geraken bent dat je dan zelf ook stappen kan ondernemen en de 

zelfmoordlijn direct kan opbellen. 

Bij ons gaat het ook echt om crisishulpverlening dus het is niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld 

een therapie/begeleiding wordt opgestart. Als we voelen dat het geen crisismoment is gaan we 

doorverwijzen naar bijvoorbeeld Tele-Onthaal of Awel waar ze dan wel terechtkunnen. Omdat 

als er dan mensen zijn die wel in een crisis zitten die op dat moment dan geen gesprek kunnen 

hebben wel zo veel mogelijk de lijn open houden voor hen.  

We zien nu bijvoorbeeld ook wel een evolutie in vergelijking met vroeger. Vroeger had je een 

computer nodig om te chatten en dan zag je dat de crisis bij de chat soms wel wat lager lag dan 

bij de telefoon. Maar nu zie je eigenlijk ook dat de crisis heel hoog kan zijn bij de chat omdat je 

met je tablet/smartphone bij wijze van spreken bij het spoor staan. Bij de telefoon hoor je dat 

als ze aan de sporen staan en bij het chatten heb je dat dus niet. Maar we merken dus wel dat 

die crisismomenten eigenlijk wel op dezelfde lijn zijn komen te staan. 
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Interview – Nupraatikerover (VK) 
 

Wanneer zijn jullie begonnen met chathulpverlening? 

Wij zijn begonnen in september 2014. Dan zijn we echt van start gegaan, de voorbereiding liep 

al een paar maanden daarvoor. Onze chatbox: nupraatikerover, hebben wij overgenomen van 

Child Focus. En zij zijn in 2012 begonnen. Child Focus is federaal en zij hebben daar alle middelen 

op ingezet. Er werden overal affiches opgehangen: in de metro, op straat, … en daardoor hadden 

zij eigenlijk van in het begin veel succes. 

Ze merkten wel dat 1: als je geen campagne voert dan daalt het echt gigantisch en 2: eigenlijk 

hielpen ze wel mensen rond seksueel misbruik maar ze merkten dat ze daarbij botsten op hun 

grenzen. Child Focus voorziet in dienstverlening en niet in hulpverlening en we hebben hiervoor 

toch wel echt mensen nodig die daar iets van kennen. Die de problematiek snappen en die ook 

heel de hulpverlening daar achter kennen om hen, de oproepers, goed toe te leiden. En daarom 

zijn zij eigenlijk bij ons komen aankloppen. 

Vanuit Brussel doen wij dat dan voor heel Vlaanderen, voor alle VK’s. Dus dat is hier 

gecentraliseerd maar het had evengoed een ander VK kunnen zijn maar wij doen dat dus. En 

voilà ondertussen zijn we daar al twee jaar mee bezig. 

Dus Child Focus heeft de vraag gesteld aan jullie om dat over te nemen? 

Ja, zij hebben de vraag gesteld. Wij hadden wel, toen ze dat hebben opgericht in 2012, hadden 

wij wel zoiets van: “oeh, nu gaan zij een chat doen terwijl dat wij ook met jongeren en gezinnen 

werken rond seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedraag. Dat is vreemd dat zij dat gaan 

doen.” Daarna was het dan ook wel logisch dat als ze de vraag hadden voor hulpverlening ze wel 

bij ons kwamen. Wij hebben dat toch zo ervaren maar de stap zelf hebben zij gezet. Wij waren 

wel direct enthousiast om hen daarin te volgen. 

Hoe hebben jullie die overname van het aanbod dan ervaren? Moesten jullie daar zelf nog veel 

in investeren? 

Thoh, ja en nee. Het antwoord is tweeledig. Zij hadden hun chat met hun vaste uren en met hun 

manier van werken. Dat was vooral een luisterend oor bieden. Nupraatikerover, de naam zegt 

het ook: kom maar en wij bieden de kans om er over te praten. Dat hebben wij wel overgenomen 

alsook de naam en ook de chatsoftware, livecomm, hebben wij ook via hen. Zij hebben dat 

contract voor ons via het steunpunt geregeld. Euhm, wat er op hun website stond mochten wij 

overnemen en dat was wel goed omdat je dan al een pakketje hebt waarmee je aan de slag kan 

gaan. 

Dus wij zijn wel kunnen starten op de manier zoals het bij hen liep, we zijn daarvoor een ganse 

zomer gaan meedraaien met hen op die momenten, dus dat was wel een hele fijne 

samenwerking. Plus ook echt een hele goede uitwisseling van informatie. Wij botsten 

bijvoorbeeld op dit of dat probleem en dan heeft de verantwoordelijke van hun dienst voor 

ongeveer een half jaar, tweewekelijks, mee met ons voor een twee tal uur per week meegedacht 

met ons over hoe het verder moest. Het was dus niet zo van: kijk doe maar, maar echt wel een 

goede ondersteuning. Zij hadden al ervaring met het chatten zelf dus zij wilden dat echt wel 

goed doorgeven. 
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Wij hebben die samenwerking met die verantwoordelijke dan wel zelf stopgezet omdat we het 

gevoel hadden dat we het goed genoeg kenden. En dat we er verder zelf mee aan de slag 

konden. Waarom het bijvoorbeeld niet enkel het overnemen was van hun pakketje is omdat we 

echt zelf beginnen zoeken zijn in hoe we tot die hulpverlening op de chat konden komen. Wat 

is onze visie daar in, hoe willen wij ons verhouden tegenover de andere online hulpverlening, 

euhm dat hebben we eigenlijk allemaal nog zelf uitgedacht. En hoe willen we dat implementeren 

in het VK. Op het VK ligt de focus echt wel op het belang van het kind en de veiligheid van het 

kind. Boven alles. En dat is ook ons mandaat die we krijgen. 

Je hebt ook andere diensten, gelukkig, die andere mandaten hebben. Dus dat, de 

onlinehulpverlening, is eigenlijk een mooie puzzel die op elkaar aansluit. Maar je wordt dus hier 

in het VK als medewerker gevormd, heel fel, in het feit dat de veiligheid primeert van het kind. 

En als je met gezinnen aan de slag gaat dan weet je dat de veiligheid er niet onmiddellijk zal zijn 

en er zal nog geweld zijn maar je bent wel aan de slag dus er is wel een traject. 

Maar als je op de chat zit, dan kan je daar niet zo zitten en puur focussen op veiligheid, veiligheid. 

Want dan duw je die jongere gewoon weg en zit hij/zij daar zicht af te vragen waarom je al die 

vragen zit te stellen over mijn veiligheid. Je gaat veel meer kijken wat de jongere zelf brengt en 

je houdt wel in je achterhoofd dat je een VK medewerker bent. Dus je blijft de focus houden 

van: kunnen we die jongere in veiligheid brengen want dat is wel ons doel. Hoe gaan we dat 

doen, maar soms moet je gewoon tevreden zijn met de paar gesprekken die je hebt gehad en 

dat is oké. Dat is misschien niet volledig hoe wij het willen maar dat is wel goed genoeg voor de 

jongere bijvoorbeeld. 

Hier op het VK zelf weet je dan ook dat er bijvoorbeeld al een CLB of JAC bij betrokken is als ze 

langskomen. Op de chat weet je dat niet. Dus het chatten is wel een heel goede oefening voor 

jezelf, voor je mandaat, voor de rol die je opneemt en dat had Child Focus dan weer niet omdat 

zij een andere insteek hadden. 

Wij zijn dan ook beginnen experimenteren met de openingsuren. Ik weet niet of we letterlijk 

dezelfde uren hebben overgenomen van Child Focus. Zij deden dan de chat bijvoorbeeld op 

woensdagmiddag van 14u30 – 17u30 maar dat werkte niet. Jongeren zijn dan met andere dingen 

bezig op dat moment. Dan hebben we dat geswitcht van 16u-19u en dat werkte nog niet. En dan 

hebben we de woensdag eigenlijk verlaten en zijn we naar maandag, dinsdag en 

donderdagavond gegaan om de chat open te stellen. Dus drie avonden en we merkten toen wel 

dat we een veel grotere instroom hadden. Dus we hebben er ons eigen ding van gemaakt en ook 

wel dus onze eigen invulling. Je kan eigenlijk nu al afvragen of de naam van de dienst nog 

overeen komt met wat effectief gebeurt, met wat we doen. 

Het is niet meer zo dat het enkel is van: nu ga ik er eens over vertellen, alé dat gebeurt wel nog, 

maar wij proberen echt wel verder te gaan met de zaken die worden aangebracht op de chat. 

Wij zijn veel aanklampender. Wat we in het VK doen, doen we ook op de chat. Als we denken 

van tiens, die zou nog eens terug moeten komen dan gaan we dat echt vragen. We gaan dan 

bijvoorbeeld iets directiever te werk en gaan dan ook echt wel om een e-mailadres vragen. Om 

die jongeren dan eigenlijk echt te kunnen terug zien. 

Als je echter voelt dat die anonimiteit op dat moment voor de jongere primeert dan doen we 

dat natuurlijk niet. Maar waar Child Focus zei van: Het zou goed zijn dat ze nog eens langskomen 

maar we zien wel of ze komen, doen wij dat niet. Wij gaan korter op de bal spelen. Maar dat lijkt 

me ook logisch dat we onze eigen weg daar in hebben gezocht. Zij vinden dat ook goed dat we 

dat op die manier doen. 
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Soms is het wel frustrerend omdat het aanklampend werken in het VK zelf wel meer lukt, je hebt 

meer controle. Op de chat heb je dat echt niet. Je kan wel zeggen dat je aanklampend werkt 

maar als de oproeper niet terugkomt en je hebt niets van gegevens wel dan komt die niet terug. 

Je botst soms op je onmacht als hulpverlener ook op je reflex als hulpverlener. Je botst veel 

meer op je reddersreflex tijdens het chatten. Wij zijn hier met vier medewerkers en dat hebben 

we echt wel alle vier. 

In het begin waren we hier met drie chatmedewerkers die ook in 1712 hebben gezeten, je zal 

dat wel kennen van in het JAC. Op zich heb ik dat graag gedaan maar ik was ook wel blij dat ik 

dat achter de rug had. Mijn eerste chatgesprek was met een jongeren die zei van: ik weet niet 

goed hoe ik het moet zeggen, en toen zei ik iets van ik luister. En dan typte die jongere een hele 

blok en dan poef stond dat daar. Dat ging over een groepsverkrachting, ik was totaal nog niet 

geroutineerd dus ik was aan het denken van wat ga ik hier nu op antwoorden want je wil wel 

empathisch zijn. Maar je kan ook niet gewoon zeggen van: amai. Dus je zoekt wel even naar je 

woorden. Ik heb daar toen iets erkennend op geantwoord, heb toen een vraag gesteld en toen 

was die persoon weg. Dus dat was mijn eerste ervaring. Dat toont wel hoe het medium is vind 

ik, heel vluchtig en het staat er plots. 

Je sprak daarstraks over vier medewerkers, kan je wat meer uitleg geven over de invulling van 

de chatpermanentie? 

Ja, dus wij zijn medewerkers van het VK en wij doen hier alles op het VK. Wij zien het chatten 

ook echt als een dienst, aleja als een deel van het takenpakket van het VK. Het is niet zo dat 

iedereen meldingen opneemt en ook de chat doet. Daarvoor hebben we niet gekozen. Omdat 

dat toch wel een specifieke expertise vergt. Iedereen van de medewerkers in het VK heeft wel 

expertise over de thematiek maar niet over het medium. Dus heeft mijn diensthoofd er dan voor 

gekozen om de medewerkers die geïnteresseerd waren om dat te doen daar op in te zetten.  

We zijn met drie begonnen omdat we drie momenten hadden waarop we moesten chatten. In 

het beginnen hadden we acht uur permanentie en nu hebben we ongeveer acht uur en half à 

negen uur per week permanentie. We hebben dan na een half jaar een persoon bij gevraagd. 

Zodat er in momenten van ziekte, vakantie, vervangt. We zorgen er wel voor dat die persoon 

zeker maandelijks chat om ook ervaring op te bouwen. Tijdens de zomer had ze wel al 

meegelopen met ons. 

Moet er een vorming gevolgd worden vooraleer je mag beginnen chatten? 

Moeten niet nee, want ik weet dat dat wel verplicht is bij het CAW. We hebben wel iemand die 

bij het JAC gewerkt heeft, Stijn Tondeur, die aan Awel en aan het JAC vormingen geeft op 

zelfstandige basis en we hebben hem dan ook gevraagd om een vorming te geven op voorhand. 

Dan konden we een paar oefensessies doen. Maar het was zeker geen vereiste. Achteraf pas 

hebben we gezien dat het bij een CAW verplicht is en dan hebben we via Daniëlla gevraagd of 

het mogelijk was om een vorming op maat te krijgen. Dat was dan een hele dag. Dat was wel 

maar in juli en wij zijn in september gestart. 

Aan een kant vind ik dat wel goed want we hadden al heel wat thema’s die we konden 

aanbrengen en vragen of ze dat eens met ons kon doorlopen. Zelf heb ik wel een stukje met Stijn 

gemist en ik had het gevoel wel een beetje onvoorbereid te zijn. Misschien was het wel goed 

geweest om eerst die vorming van Daniëlla gekregen te hebben vooraleer we begonnen te 

chatten. Want je moet bij het chatten echt wel weten wat er op je afkomt. Naar aanbevelingen 



160 

toe is dat echt wel noodzakelijk; een goede vorming. En ook genoeg proefdraaien, dat hebben 

we wel gedaan maar elk begin is moeilijk hé. 

We hebben wel geoefend, maar het echte chatten met een echte jongere is toch nog anders. Ik 

heb wel één keer bij Child Focus gechat met iemand maar de andere keer dat ik er was had ik 

het ongeluk dat er geen oproepers waren. Dus dan heb ik wel geoefend of gewoon mee gevolgd 

met een gesprek om de beantwoorders eens aan het werk te zien. Mijn eerste chatgesprek ging 

ook bij mij thuis door. Omdat dat ’s avonds was om 21u, als ik dat hier doe dan geraak ik niet 

meer thuis. Dus ik zat dan in mijn bureautje, en dan komt dat echt wel binnen. 

Dus het is niet zo dat jullie chatten op de locatie van de dienst? 

Niemand chat hier, toen het overdag was op woensdag wel maar nu niet meer nee. Puur omdat 

dat niet mogelijk is. Het is niet ideaal maar praktisch gezien kan het niet anders. Maar het komt 

dan wel heel snel binnen in de privécontext. Dus de donderdag is het bijvoorbeeld tot 22u. We 

hebben wel de regeling dat dat dan overuren zijn die je maakt dus er staat wel iets voor in de 

plaats. Anders zou niemand dat doen. Alé opofferen klinkt wat negatief maar het is wel een 

engagement die je neemt voor één avond in de week die je besteed aan het werk. 

Je bent ook VK-medewerker hier en je hebt een contract aangegaan in het begin en daarin staat 

er dat je dag uren moet werken. Als je liever ’s avonds werkt/weekendwerk. Dan is er 

bijvoorbeeld binnen de bijzondere jeugdzorg zeker genoeg keuze. Je maakt dus wel een bewuste 

keuze, de meeste kiezen hier wel voor de problematiek, begrijp me niet verkeerd. Maar het 

hoort er wel bij en ineens verandert dan een deel van die invulling dus dan moet je je 

medewerkers wel iets in de plaats geven. Dan hou je dat niet vol. 

Om kort nog eens terug te keren op de vorming, hoe lang duurde de vorming van Stijn? 

Dat was denk ik twee à drie keer. Maar ook maar een halve dag dan. Stijn blijft wel supervisie 

organiseren voor ons. In het begin was dat om dat drie maanden en nu is dat halfjaarlijks 

geworden. Dan komt hij voor een halve dag langs. In het eerste jaar was dat dus om de vier 

maanden en dan zijn we gegaan naar halfjaarlijks; nu is dat in mei en november. Omdat we 

vonden dat we na drie maanden precies telkens dezelfde thema’s aanbrachten. Omdat we wel 

iets moesten aanbrengen en dan was het vaak van: heeft er iemand iets? 

Nu is dat echt zo van: ja we gaan het over dit of dat hebben. Nu wij hebben die supervisie. Dat 

is echt fantastisch en dat moet je ook hebben. Stijn geeft ook energie door zijn kijk, die vanuit 

zijn ervaring kan spreken. Hij heeft ook een zekere afstand wat niet slecht is en hij maakt een 

veilige omgeving om te spreken over bepaalde zaken. Als iets heel dicht op je vel komt 

bijvoorbeeld. 

Daarnaast vergaderen we ook om de twee weken. Ook dat is veranderd want in het begin was 

het zo dat dat wekelijks was. Die intervisie met het chatteam. Maar we merkten dat dat gewoon 

niet te combineren was met ons VK werk. Dus nu is dat tweewekelijks geworden waarin we dan 

voor een twee à twee uur en half samen zitten. Ergens is dat wel jammer omdat je nu nog enkel 

de dingen waar je het moeilijk en niet meer gewoon elk gesprek aan bod brengen. We proberen 

daar dan wel wat aandacht aan te geven op kalmere momenten. Want in het begin lazen we 

ook samen gesprekken door om te zien hoe we daaruit konden leren. En nu is het meer zo 

strategie. We zijn daar echt naar op zoek omdat dat ook ons sterk punt was. 

Zijn er mogelijkheden om extra vormingen bij te volgen rond het medium? 
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Ja, dus in september zijn we gestart met Stijn en dan hebben we vorig jaar ondervonden dat we 

veel rond zelfmoord binnenkregen dus dan zijn we bij 1813 een algemene vorming gaan volgen. 

En dan merkten we ook dat we rond grenzen een aantal vragen hadden. Hoe ga je om met 

grenzen op de chat, begrenzing eigenlijk. Ik ga dat wat proberen te verduidelijken. 

Bijvoorbeeld een jongere die in nood op de chat komt. Normaal gezien voorzie je ongeveer een 

uur en dan ga je daar toch over. Wel dan ga je over je grens. Dat is oké maar geef dan ook 

duidelijk aan dat je daarin een uitzondering maakt en over je grens gaat. Ook bijvoorbeeld voor 

jongeren die heel manipulatief zijn bijvoorbeeld borderliners. Hoe ga je daar mee om en die 

appelleren dan ook heel sterk op jou en dat maakt het heel moeilijk om dan alleen achter je 

computer te zitten. Daarom hebben we dan een vorming op maat gevraagd. We hadden toen 

ook de contactgegevens van Stijn doorgekregen van Hilde Leonard maar die doet dat nu niet 

meer. Ik heb ook een jaaropleiding gevolgd van tien dagen rond seksueel misbruik en iemand 

anders van ons team heeft dat nu ook gedaan. Hoewel we daar wel al wat expertise in hadden 

vind ik wel dat we ons daarin moeten blijven verdiepen. Een beetje levenslang leren hé. En met 

al die ontwikkelingen in de wetenschap ook, het staat nooit stil hé. Dat heeft ons ook echt goed 

geholpen. 

Een klein voorbeeld: slachtoffers van seksueel misbruik hebben vaak een schuld- en 

schaamtegevoel en wij hebben de neiging als hulpverlener om heel snel te zeggen van ja maar 

dat is uw schuld niet en je hoeft je daar niet voor te schamen. Dus we trekken dat eigenlijk heel 

snel van hen weg. Maar eigenlijk is dat een dynamiek.  

Slachtoffers van zoiets ingrijpend hebben geen controle gehad, dat was een ervaring van 

controleverlies en die schaamte en schuld zijn iets die hun identiteit op een zekere manier nog 

in stand houdt. Dan zijn ze nog altijd een persoon en niet gewoon iemand die dat heeft 

ondergaan. Dus geen object. Maar wel een subject die daar een deel van was. Om te overleven 

gaan ze dan denken dat het hun fout is omdat ze zoiets “gedaan” hebben. En ze hebben dat in 

het begin wel nodig. 

Natuurlijk hebben ze dan nog therapie nodig om met dat te leren omgaan maar in het begin is 

het niet ok om te zeggen dat het hun schuld niet is. Je mag dat niet wegpakken van hen want je 

ontneemt hun identiteit of hun identificatie. Pas als ze zich weer vereenzelvigen met alle 

aspecten die hun persoon vormen, en niet enkel dat feit, door bijvoorbeeld hun hobby’s, 

interesses, … Als ze zich weer kunnen focussen op die dingen mag je wel zeggen dat hij/zij daar 

niets aan kon doen. Want dan bestaat hun identiteit nog los van hetgeen ze hebben 

meegemaakt. 

Wij hadden in het begin de neiging om op de chat, bij jongeren die zeggen dat het hun fout is, 

te zeggen dat dat geen waar is. En je voelde ook als je die gesprekken naleest dat je daarmee 

niets bereikt. En daarom is het ook echt belangrijk om in de onderwerpen waar je mee te maken 

krijgt je blijft in verdiepen. 

Wat deden we nog, wel we hebben eens een congres over onlinehulp mee gevolgd. Dat was dan 

een paar dagen waar er gepraat werd over wat er allemaal gaande was online. Dus we hebben 

wel al redelijk wat vorming achter de rug. Om de paar maanden kijken we ook eens intern wat 

onze visie nu is. Waar we staan en zo. Wij hebben ook een dienst die gigantisch investeert in 

vorming. En dat is echt wel positief en we trekken dat door naar de chat. 

Je sprak daarstraks over samenwerking met andere diensten zoals Child Focus. Hoe ervaren jullie 

het uitwisselen van informatie/methodieken met andere organisaties? 
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Er is zeker ruimte voor verbetering. Door omstandigheden is dat nu van november geleden dat 

we samenzaten met het OHUP. Maar op dat moment zitten we daar dan met tien verschillende 

diensten rond de tafel en dat voelt voor mij wel echt ok. Iedereen zit daar met een positieve 

insteek om dingen te delen. Er wordt gevraagd hoe bepaalde zaken worden aangepakt. Als je 

bijvoorbeeld botst op iets specifiek rond bepaalde thema’s rond schuldig verzuim bijvoorbeeld. 

Als je bijvoorbeeld voelt in sommige situaties dat er hulp nodig als er echt iets niet door de 

beugel kan. Daar hebben we een open gesprek over kunnen hebben. 

Bijvoorbeeld Sybil van Awel staat altijd klaar voor een overleg en zij wil echt heel graag delen 

waar zij mee bezig zijn. Zij geeft dan ook aan dat zij nulde lijn zijn, wij zijn dan een eerste lijn. 

Terwijl dat dat online niet echt gezegd kan worden. Maar ik snap wel haar punt omdat zij ook 

naar ons doorverwijzen. Zij zien ons als een heel noodzakelijke aanvulling, niet als concurrentie 

ofzo. En dat voel ik bij niemand dat we zo gezien worden. Dus dat is heel fijn. Maar ik voel wel 

dat er echt een vraag is naar samenwerking en eigenlijk zijn we, een reden waarom we volgende 

week ook eens gesprek daar over hebben, daar mee gestart. Ik ga daar wel nog niet te veel over 

vertellen maar we zitten met een aantal ideeën rond het uitbreiden van onze chat maar dat 

staat echt wel nog in de kinderschoenen en dat is op zich ook niet zo relevant voor je onderzoek. 

Maar dat maakt wel dat we bijvoorbeeld met Awel hebben samengezeten en dat we met het 

CLB ook eens gaan samenzitten en met 1813 bijvoorbeeld. We willen kijken hoe we tot een 

betere samenwerking kunnen komen en hoe we eventueel kunnen uitbreiden naar andere 

problematieken. 

We zijn alle partners aan het betrekken en het is wel heel fijn omdat we voelen dat iedereen 

enthousiast reageert. Ze willen zeker samenzitten en kijken hoe dat kan aangepakt worden. Ik 

vind dat dat veel prominenter aanwezig is, die drang om samen te werken, dan in de offline 

hulpverlening. Dus dat is positief hé. Juist de JAC’s die moeten wel nog antwoorden. Maar 

blijkbaar komt dat omdat de verantwoordelijke daar weg is. 

Die afstemming is wel iets die moet groeien in de hulpverlening en mensen in de hulpverlening 

zijn vaak wel gewoontedieren en staan niet altijd zozeer open voor verandering. Awel is daar 

een belangrijke pionier in geweest. Ik merk dat bij ons ook. In ons VK was iedereen enthousiast 

maar dan had je nog vijf andere VK’s en die vroegen zich dan af wat die in Brussel nu zitten te 

doen. Ze wisten ook nog niet goed genoeg wat we gingen doen.  

Nu hebben we ook al verschillende jongeren doorverwezen naar een VK in hun buurt, dat is dan 

actieve doorverwijzing die we doen. Op de chat zeggen we dan tegen de oproeper van: kijk, wij 

zullen bellen, dan moet jij dat al niet meer doen. We willen ook wel meegaan. Dat zijn dan 

eigenlijk positieve ervaringen voor zowel ons, want wij hebben kunnen doorverwijzen alsook 

voor het andere VK want dat is een goede manier om door te verwijzen. In het begin vroegen ze 

zich echt wel af of ze dat moesten doen maar nu zijn ze wel allemaal enthousiast. Maar dat 

neemt dus wel veel tijd in beslag en er is zeker wel nog werk binnen de onlinehulpverlening om 

die versnippering tegen te gaan want dat is er al genoeg. 

Hoe ervaar je het chatten? Voor- nadelen, positieve aspecten en valkuilen? 

Voor mij zelf is dat een grote zoektocht geweest want ik ben als ik met mijn cliënten spreek hier 

let ik heel goed op het non-verbale. Dus dat zorgt er wel voor dat ik heel erg miste wat ik gewoon 

was. Ik botste continu op: ik krijg gewoon letters en daar moet ik het mee doen. En dat ligt wel 

wat aan je persoonlijke stijl want mijn collega’s hadden daar niet zo veel moeite mee. Ik miste 

ook mijn eigen manieren om mij uit te drukken, om dat dan enkel met taal te doen. 
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Voor mij was dat wel een oefening. Om afstand te houden bijvoorbeeld. In het begin heb je de 

illusie dat chatten afstandelijk is want je hebt alleen maar woorden die je ziet. Maar dat is heel 

intiem omdat je aan een kant ook juist die afstand hebt. En dan zit je daar hé want op het werk 

kan je gemakkelijk zeggen van: dat is heel erg maar dat is niet mijn verhaal. En op de chat heb je 

dan zoiets van oeh, ik moet hier iets gaan doen. Ik ben dan mijn reddersfenomeen 

tegengekomen bij mezelf, wat ik hier nog niet was tegengekomen. Maar dat is ook interessant 

want je leert daar wel in groeien. 

In gewone gesprekken, loop je dan soms eens met je gezicht tegen de muur en op de chat heb 

ik dat ook wel al eens gehad. Maar veel veel harder. En dan komen we bij een vermoedelijke 

veelchatter, waarmee we een heel lang traject hebben bewandeld en waarbij we dan uiteindelijk 

de politie hebben ingeschakeld, eigenlijk mag het parket ons niet laten weten wat er was maar 

ze hebben dat toch gedaan. Omdat we graag wilden weten of het zin heeft gehad en toen bleek 

het over een meerderjarige te gaan die op dat moment niet in gevaar was en al alleen woonde 

maar echt wel in haar beleving gegaan was. 

Ik denk ook dat dat iemand is die dat zal blijven doen. Vandaar dan ook een beetje die vorming 

rond begrenzing. Wij zijn toen verschillende keren over onze tijd en grenzen gegaan. Nieuwe 

afspraken gemaakt na de openingsuren. Die persoon echt willen helpen kost wat kost, ja die 

redder in u schiet in actie hé. En ik was kwaad in het begin maar ook kwaad om mezelf. Je leert 

dan wel daar uit en je gaat dat niet zo snel meer meemaken. 

Nu doe ik soms ook nog gesprekken die uitlopen, wat ook logisch is. Soms heb ik ’s avonds een 

privéafspraak en kan dat door een crisisgesprek hier niet door gaan. Dat is niet erg en dat hoort 

er bij. Ik doe dat dan ook heel bewust. Dat is dan nodig en ik zeg dat dan ook tegen die mensen. 

Dat deden we toen allemaal niet en we gaven echt alles. Dus dat hebben we wel geleerd daaruit. 

Het neemt niet weg dat ik ook al fantastische ervaringen heb gehad. Jongeren die via de 

vragenlijst, een soort van terugkoppeling, iets heel positief laten weten. Of via mail nog iets laten 

weten. Of in het gesprek zelf. Dat je samen met die jongere iets ontdekt die de situatie vooruit 

helpt. En dan voel je van, hier heb ik geholpen.  

Of bijvoorbeeld nu, van een persoon die dankzij ons heeft kunnen vertellen wat er thuis 

gebeurde, aan het CLB. En die nu, na een maand, nog eens terugkomt en zegt van: wil je dat aan 

alle collega’s laten weten want het heeft mij echt geholpen. Je hebt echt mensen die je helpt en 

daar moet je je aan optrekken. Ik ben daar ook in gegroeid. Ik ben daar vaardig in geworden. 

Soms had ik wat moeite met de traagheid van het medium. 

Wat bedoel je met die traagheid? 

Als ze dan traag antwoorden bijvoorbeeld. Ik heb het ook wel al eens gehad dat het heel lang 

duurde vooraleer ik een antwoord kreeg en dan merkte ik dat die persoon zich niet zo op ons 

gesprek aan het focussen was. En dan benoem ik dat wel maar alleen als ik dat echt zeker ben 

want ik heb eens een meisje op de chat gehad die in het buitengewoon onderwijs zat. Die 

mentaal wat beperkter was en dat was wel traag, raar en leek soms naast de kwestie maar dat 

was echt puur want het was wel consistent. Dus enkel als ik het echt zeker ben benoem ik dat 

wel. Dan zeg ik van: ik wil u wel vragen om even te focussen op dit gesprek want anders lukt dit 

niet. Je geeft ook je energie hé dus een beetje respect mag wel. Ik ben wel heel ongeduldig van 

aard dus daar bots ik dan soms wel op. 

Wat is volgens jou de meerwaarde van chatten? 
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De meerwaarde is dat we jongeren bereiken die anders niet tot in het VK geraken. Ik ben daar 

echt van overtuigd dat de chat ook met zijn valkuilen echt een absolute meerwaarde is. Je moet 

zijn waar de jongeren zijn. Jongeren zijn online, die komen niet direct binnen. Ik weet nog toen 

ik jongere was dat ik nooit gebeld zou hebben. Als er iemand vroeg om te bellen, ik deed dat dus 

niet hé. Liever een mailtje sturen. Ik ging alle andere manieren zoeken maar bellen echt niet. 

Dat herinnert mij er vaak aan dat moest ik in zo’n situatie gezeten hebben vroeger ik nooit 

gebeld zou hebben maar wel zeker gechat zou hebben. Want daar had ik toegang toe. En dat is 

ook wetenschappelijk bewezen dat we jongeren kunnen bereiken nu, die anders met hun 

probleem blijven zitten.  

Waarom onze chat ook een meerwaarde is. Die zijn niet bewust aangesproken maar we krijgen 

die wel binnen: diegene die in huidige geweldsituaties zitten, fysiek/emotioneel/seksueel 

misbruik, en jongvolwassenen (18-25 jarigen) die in een misbruiksituatie hebben gezeten en die 

nu heel veel verwerkingsproblemen hebben. Zij twijfelen dan ofwel om hulp te zoeken of die al 

in een hulptraject zitten maar er niet durven over praten en daar vind ik, dat we een grote 

meerwaarde in kunnen zijn. Was dat onze bedoeling? Nee, maar wij kunnen die jongeren vaak 

de middelen geven om het hen te helpen verwoorden als ze in therapie zijn. Wij beginnen niet 

aan ons gesprek met de bedoeling om zoveel mogelijk jongeren in offline hulpverlening te 

krijgen. Maar wel met de bedoeling om hen gewoon te helpen. Vaak is het bij onze problematiek 

wel zo dat er sprake moet zijn van blended hulp. We kunnen dat niet alleen online aanpakken. 

Dat is wat moeilijk. Zeker bij misbruik die nog steeds gebeurt. Wij zijn daar wel nog mee bezig 

om te zoeken en te vergroten hoe we kunnen helpen maar het is al goed dat we die ook 

bereiken. 

Ook het feit dat die drempel zo laag is en dat je “plaatsloos” bent. Ze hoeven niet fysiek langs te 

komen. Als jongere heb je zo wel eens dat het gebeurt dat een clb medewerker zich komt 

voorstellen of een JAC-medewerker. Maar bijvoorbeeld bij mij, ik woonde niet dicht bij een JAC. 

Had ik nu in zo’n situatie gezeten had ik daar nooit langs geweest. 

Het nadeel wel, en dan spreek ik nu wel specifiek voor Brussel, is dat het iets heel hard gebonden 

zijn aan taal. De jongeren hier ga je ook niet allemaal online kunnen bereiken dus dat is nog wel 

iets waar we wel mee bezig zijn. Het is daarvoor misschien nog te vroeg om een oplossing te 

vinden. Tenzij dat je met tolken begint te werken. Maar dat gaat moeilijk. Dat is zo nog een 

beetje het nadeel. Maar ik geloof er wel echt in. 

Heb je het gevoel dat er naar de toekomst toe meer op zal ingezet worden? 

Ja, tenzij wij er de middelen er plots niet meer voor krijgen. Het is altijd een middelenkwestie. 

Maar wij hebben een 0,4 equivalent van middelen. We hebben dat eens berekend en we steken 

daar een voltijdse invulling op. Maar dat is echt omdat we het willen doen werken. We zijn nog 

volop bezig om dat wat aan te tonen aan het beleid dat er nog veel in zit en we geloven ook heel 

sterk in het product. Als je dat niet doet dan kan je beter stoppen. 

Om kort nog eens terug te keren op de veellijners, is dat iets waar jullie veel mee te maken 

krijgen? Wordt dat eventueel geregistreerd?  

Euhm, thoh registratie. In het JAC is er zo’n E-dossier, bij ons ook maar dat was totaal niet 

aangepast voor de chat. En dat is een heel gedoe geweest om aan te passen. Als je dat wil 

integreren in het chatprogramma of je hebt daar voor een nieuw programma voor nodig kost 

dat handen vol geld. Met het E-dossier zit je op het vlak van de privacy soms wat in de knoop. 
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Nu hebben we een nieuw systeem maar daardoor hebben we niet echt een registratieoptie voor 

de veelchatters en dat is wel spijtig. 

Nu, wij zijn een kleine chat. Wij zijn niet veel open, wij zijn enkel met dit team die de chatters 

binnenkrijgen. Wij weten niet altijd wie er is komen chatten bij wie, bijlange niet. Maar als je dat 

gevoel hebt dan spreek je dat wel uit tegen elkaar. En nu bestaan we nog niet lang genoeg dat 

we de verhalen kunnen onthouden. We moeten daar echt wel een systeem in vinden en ik ben 

heel benieuwd naar andere systemen. 

Vooral het gevoel is daar ook heel belangrijk voor, om ze te herkennen. En na een eindje leer je 

dat wel ontwikkelen en kan je daar wel wat op beginnen vertrouwen. Wij hebben er wel al een 

aantal gehad. En we hebben onlangs ook al drie keer iemand gehad, als je het dan naleest, dat 

het dezelfde persoon was maar wel met een ander IP-adres. En als je die eigenlijk allemaal 

vergelijkt zijn er twee constanten: 1. uw gevoel zelf en 2. er is geen enkele band met de 

oproeper. 

Want er wordt gezegd dat je het vijfstappenmodel moet volgen en in het begin wat moet 

aftoetsen/vertrouwen winnen. Bij hen lukt dat echt niet. Of je vraagt naar de hulpvraag en er 

komt geen antwoord op. En vooral het heel manipulerende, appellerende en het inducerende 

van het gevoel dat je hen niet aan het helpen bent. Dan komt dat heel vaak terug. En dat zijn 

voor ons nu wel al de belletjes die beginnen rinkelen als we het gevoel hebben dat het niet klopt. 

We hebben daar wel een aanpak voor. Als we zien dat het om hetzelfde IP-adres gaat maar een 

andere naam dan gaan we dat wel redelijk snel benoemen. Ook direct de grens aangeven daarin. 

We zeggen dan van dat we hen willen helpen maar dat we weten dat ze al zijn komen chatten. 

En eerst vragen we dan eigenlijk heel zorgend waarom ze het niet direct willen zeggen.  

We hebben bijvoorbeeld ook iemand die twee verschillende namen heeft gebruikt bij het 

chatten en dan gaf die aan dat ze al zoveel is geweest op de chat. En toen was ik 17 maar nu ben 

ik 18 dus ik weet dat ik niet meer hoor te komen en daarom deed ik alsof ik iemand anders was. 

Is dat een veelchatter? Nee maar die valt dan eigenlijk wel een beetje onder die noemer. En dan 

benoem je dat dus eerst, vanuit zorg. Als dat niet werkt dan zijn we wel kordaat. 

Wat doe je dan? 

Dan zeggen we van: het stopt hier. In de zomer hadden we dat voor en we zagen ook altijd 

hetzelfde IP-adres terugkeren. En die zei dan ook dat hij/zij in Duitsland zat maar dat kon niet 

met dat IP-adres. Maar die was echt heel kwaad. Die wou dat niet pikken van ons dat was echt 

er over. Hoe hij/zij deed tegenover onze collega. We hebben toen ook gezegd tegen die persoon 

dat hij/zij hier al vier keer is gekomen. Je ontneemt de tijd van andere chatters, hiervoor hebben 

wij de chatbox niet open gezet dus gaan wij hier ook afronden. 

Die wist ook heel goed op welke dagen wie van de medewerkers moest chatten dus die heeft 

dat dan wel nog eens geprobeerd. Maar zoiets zeg je direct door aan elkaar dus daar wordt wel 

altijd over gecommuniceerd. Het is nu wel al lang geleden, hout vast houden, buiten die die drie 

keer is langsgekomen. Maar voor de rest is dat nu even niet echt een probleem. Het kan 

natuurlijk wel zijn dat we het niet doorhebben bijvoorbeeld. Maar je komt wel soms rare dingen 

tegen. Maar dan vind ik echt dat je dat moet benoemen. Wel zorgend zijn natuurlijk want het 

zijn vaak gekwetste mensen, soms met een psychiatrische problematiek. 

Zijn er dan veel mensen die vanuit de tweede lijn jullie contacteren? 
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Ook ja. Ik snap dat, want dat is vanuit geen mogelijkheden zien. Maar dat is meer op korte 

termijn gedacht want dat is niet handig. Dat gebeurt niet zo vaak. Wat mij wel helpt bij zo van 

die veelchatters is iets dat Stijn zei in het begin. Je helpt die persoon niet, je bent niet aan het 

helpen door nog eens helemaal mee te gaan in dat verhaal want eigenlijk ben je een 

problematiek in stand aan het houden. Je moet daar mee oppassen want vanaf dat jij voelt dat 

het niet klopt. Stop het dan ook. Wat we dan wel doen is het benoemen om het nog trachten 

werkbaar te maken. 

Bijvoorbeeld bracht ik het in een gesprek aan bod dat die persoon niet de leeftijd had die hij/zij 

beweerde te hebben. Dus niet meer minderjarig was en toen gaf ik wel aan van kijk ik wil 

vandaag wel met jou eens kijken wat we kunnen doen en dat je eerlijk bent met mij. Dat je eerlijk 

je vraag stelt waarmee je zit en daarna stopt het dan ook. Dat hebben we wel al een aantal keer 

gehad en dan lukt dat wel. Maar sommigen zitten echt volledig in herbeleving en dan kan je niet 

veel doen. Die mensen hebben dan een psychiater nodig in plaats van te chatten. 

 


