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VOORWOORD 
 

Bekendmaking hulpaanbod en werving nieuwe vrijwilligers: een blijvende 

opdracht 

Het aantal oproepen steeg in 2015 met 6% (van 24.128 oproepen naar 25.602) Het aantal gevoerde 

gesprekken nam in grotere mate toe, nl. met 10% (van 17.275 gesprekken naar 19.025). Ook de totale 

gesprekstijd was merkelijk hoger, nl. 506.556 minuten of een verhoging van 10%. 

Dit alles is het gevolg van een verhoogde inzet op het vlak van bekendmaking. Begin 2015 kwam 

Jennifer Pots als nieuwe coördinatrice in dienst van de Federatie. Tele-Onthaal was in 2013 – 2014 wat 

op de achtergrond geraakt wat betreft vermeldingen in de media. Interne personeelsaangelegenheden 

en de opkomst van de vernieuwde Zelfmoordlijn waren twee factoren die hiertoe bijdroegen. De 

coördinatrice was in 2015 bijna voltijds bezig met de bekendmaking van het hulpaanbod van Tele-

Onthaal, dit in samenwerking met de 5 Tele-Onthaaldiensten en onze nieuwe partner: het 

publiciteitsbureau Choco. Een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid was een bijkomende 

ondersteuning. Tele-Onthaal kwam opnieuw op de voorgrond en werd bijzonder vaak vermeld. Zowel 

in de kranten, op radio en televisie. Tele-Onthaal is het verplicht om ervoor te zorgen dat het 

hulpaanbod voldoende bekend is bij de burgers. Het mond-aan-mond-reclame-principe werkt immers 

niet bij Tele-Onthaal. De anonimiteit van onze hulpverlening is hiervan de oorzaak. En als burgers ons 

hulpaanbod niet kennen, kunnen ze er ook geen beroep op doen. Bekendmaking blijft dus een hot 

item in ons takenpakket. 

Ook voor het werven van nieuwe vrijwilligers hebben we de media nodig. In 2016 zal hier extra 

aandacht aan worden besteed. Want meer gesprekken betekent de noodzaak aan meer vrijwilligers.  

Bij deze dank ik van harte alle vrijwilligers die het voorbije jaar hun best deden aan de telefoon en chat. 

Het luisterend oor van onze vrijwilligers was voor vele duizenden oproepers een deugddoende en 

troostende ervaring. 

Wat dat luisteren inhoudt kan gelezen worden in het boekje ‘Niet alleen – luisteren in Tele-Onthaal’. 

Het werd geschreven door twee vrijwilligers van onze dienst en het geeft exact weer wat goed luisteren 

betekent, zowel voor de oproeper als voor de vrijwilliger. Het boekje werd uitgebracht einde 2015 en 

de meer dan 10.000 exemplaren zijn bijna allemaal verdeeld. Meer info over de publicatie vind je op 

de website www.tele-onthaal.be   

 

Chris De Ketelbutter 

Directeur 

http://www.tele-onthaal.be/
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WERKINGSVERSLAG 

 
1.   MISSIE 
 

Tele-Onthaal stelt zich als opdracht: 

A. Telefonische hulpverlening 

- voor de bevolking in het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 

- 24 uur per dag 

- 7 dagen op 7 

- telefonisch 

- bereikbaar te zijn 

- via het gratis noodnummer 106 

- gezien de eigenheid van telefonische hulp, richt Tele-Onthaal zich in eerste instantie tot 

nederlandskundigen. Anderstalige inwoners worden, indien mogelijk, doorverwezen naar 

andere hulpdiensten 

 

B. Onlinehulpverlening (in samenwerking met de 4 andere Tele-Onthaaldiensten) 

- voor de bevolking in het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en 

voor alle Nederlandssprekenden waar ook ter wereld 

- elke weekavond / op woensdagnamiddag, op zaterdag- en op zondagavond 

- 3 tot 6 uren per dagdeel 

- bereikbaar te zijn 

- via www.tele-onthaal.be  

- gezien de eigenheid van onlinehulp, richt Tele-Onthaal zich in eerste instantie tot 

nederlandskundigen. Anderstalige inwoners worden, indien mogelijk, doorverwezen naar 

andere hulpdiensten 

 

Vrijwillige hulpverleners die daartoe zijn opgeleid en die worden begeleid door professionelen, bieden 

gelegenheid tot een persoonlijk gesprek over de levensmoeilijkheden die de hulpvrager ervaart. 

Zij geven desgewenst informatie over andere mogelijkheden tot hulp. 

Iedereen kan anoniem van dit aanbod gebruik maken.  

De uitgangspunten zijn geheimhouding, discretie en respect voor de hulpvrager. 

 

1.1  De visie 

1.1.1 Het mensbeeld 

De hulpverlening die Tele-Onthaal biedt, gaat steeds uit van de eigen verantwoordelijkheid van de 

hulpvrager. In slechts uitzonderlijke gevallen wordt die verantwoordelijkheid overgenomen. 

http://www.tele-onthaal.be/


 

 
 

 

De visie is gebaseerd op het vertrouwen in de positieve ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon 

en zijn sociaal netwerk. Dit groeipotentieel en de zelfredzaamheid wordt versterkt in een klimaat van 

tactvolle, ondersteunende communicatie met medemensen. 

1.1.2 De maatschappelijke behoefte en het antwoord van Tele-Onthaal 

Uit de feitelijkheden van meer dan 45 jaar telefonische hulpverlening blijkt de uitdrukkelijke behoefte 

aan gesprek over levensmoeilijkheden en die behoefte is er op elk moment van de dag. Dit leeft bij alle 

lagen van de bevolking en bij alle leeftijdsgroepen en ontstaat naar aanleiding van de meest diverse 

oorzaken. Moeilijkheden zijn immers inherent aan het leven.  

Deze behoefte moet ook worden begrepen binnen de context van een samenleving waar prestatie, 

succes, resultaat en maakbaarheid troef zijn. De realiteit van het leven brengt echter ook een heel stuk 

zoeken, mislukken, niet weten of moeizaam leren met zich mee en dat is niet zo populair in onze 

maatschappij. 

Over het algemeen is er voor veel mensen te weinig ruimte voor intense persoonsontwikkeling om op 

die manier de normale uitdagingen van het leven aan te gaan. Tele-Onthaal kan daarin een rol spelen 

omdat het een veilig kader biedt: 

- in een telefonisch- / onlinecontact hoeft de oproeper zich niet te tonen 

- hij bepaalt zelf hoe ver hij zich in een gesprek engageert 

- de onmiddellijke bereikbaarheid is een lage drempel 

- anonimiteit, discretie en geheimhouding zijn verzekerd 

 

Tele-Onthaal kiest ervoor om met geoefende, deskundige vrijwilligers te werken. Dit is een uitdrukking 

van vertrouwen in het constructieve effect van gesprekken met gewone medemensen als 

medestanders. Goed gehanteerde betrokkenheid en deskundigheid overeenkomstig de taak, maken 

dat mogelijk. 

De vrijwillige hulpverleners zijn omkaderd door professionelen. Dit is een waarborg voor verantwoorde 

werkwijzen, zowel naar de hulpvragers als naar de vrijwillige medewerkers toe. 

 

1.2   De waarden 

Tele-Onthaal is een instelling waarin het privaatinitiatief en de overheid gezamenlijk vorm geven aan 

een maatschappelijke zorg voor burgers met psychosociale noden. 

De kernwaarden zijn: 

naar de hulpvragers: 

- aandacht, begrip en respect voor de persoon en zijn omgeving 

- zelfbeschikkingsrecht van de persoon en autonomie inzake keuzeprocessen 

- beroep doen op de verantwoordelijkheid van de persoon voor zijn persoonlijk welzijn 

- stimuleren van de zelfredzaamheid binnen zijn sociaal netwerk 

- hulp op maat van de hulpvrager: maximaal vraaggestuurd, strevend naar de minst 

ingrijpende zorgvorm 

- aandacht voor de waardigheid en de integriteit van de persoon 

- geloof in de dialoog als middel voor verrijkende ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling van 

hulpvragers en van vrijwilligers 



 

 
 

 

Deze waarden krijgen gestalte in een juist afgestemde betrokkenheid op medemensen. 

naar de hulpverleners: 

- zorg voor gunstige materiële en psychische omstandigheden 

- zorg voor goede werkomstandigheden en een goede werksfeer 

- respect voor de inzet van mensen: haalbare opdrachten, functioneringsbegeleiding, … 

- vormingskansen gericht naar de taak en naar persoonlijke ontwikkeling 

- aandacht voor het persoonlijk en familiaal leven 

 

1.3   Concrete werking 

De vrijwilligers lossen elkaar af in een beurtrolsysteem om 24 uur op 24 voor de nodige bezetting te 

zorgen. 

De oproepers beschikken over drie lijnen. Er zijn telkens 2 medewerkers van dienst, behalve van 7.00 

– 9.00 uur, dan is er 1 medewerker aanwezig. Op bepaalde dagdelen zijn de drie lijnen bemand. 

 

1.3.1  Het kader 

De pijlers van de Tele-Onthaalwerking beogen een lage drempel, m.a.w. een hoge toegankelijkheid 

van dit hulpverleningsaanbod: 

- permanente bereikbaarheid (lage praktische drempel) 

- over de telefoon / in online 

- anonimiteit en geheimhouding (lage psychologische drempel) 

- door vrijwilligers (lage psychologische drempel) 

 

1.3.2  Centraal in het hulpverleningsaanbod: het gesprek 

Tele-Onthaal biedt vierentwintig uur per dag, het hele jaar door, via de telefoon opvang aan mensen 

die het om een of andere reden moeilijk hebben. 

Centraal in het hulpaanbod staat het gesprek. We willen mensen die Tele-Onthaal bellen, de kans 

geven om zich uit te spreken over wat er in hen omgaat. De vrijwilliger luistert actief en intens naar 

wat de oproeper zegt en niet zegt. Hij verdiept zich in de leefwereld van de oproeper. De vrijwilliger 

geeft geen oplossingen en zegt niet wat de oproeper moet doen. Het zich kunnen uitspreken tegenover 

iemand die daar tijd en begrip voor heeft en deskundig is in het luisteren, is op zichzelf helpend.  

De oproeper kan doorheen het gesprek klaarder zicht krijgen op zijn/haar eigen leefsituatie. Dat leven 

constructief vorm geven door zelf verdere stappen te ondernemen, behoort dan ook tot de 

mogelijkheden. 

Tele-Onthaal biedt op vooraf geprogrammeerde tijdstippen ook opvang via online-gesprekken. De 

tijdstippen worden vermeld op de website www.tele-onthaal.be.  

Het onlinehulpaanbod is zeer gelijklopend met het telefonische hulpaanbod. Op de website wordt op 

de startpagina van het onlinegesprek het aanbod als volgt voorgesteld: 

 

http://www.tele-onthaal.be/


 

 
 

‘Bij Tele-Onthaal kan je elke avond (7d/7) en woensdagnamiddag terecht voor een 

anoniem chatgesprek. Je bekend maken is niet nodig. Het gesprek blijft strikt 

vertrouwelijk tussen jou en de vrijwilliger. Er blijven geen sporen achter op je computer.’ 

 

i. Crisis-gesprek 

Mensen die doorgaans goed functioneren, kunnen door een samenloop van omstandigheden uit 

evenwicht geraken en in een acute crisistoestand terechtkomen. Een kortstondige telefonische 

interventie, op het ‘heetste’ moment van de crisis is dan dikwijls heel efficiënt. De vrijwilliger biedt 

rustig een gesprek aan en maakt daardoor duidelijk dat problemen bij het leven horen en dat een 

crisismoment niet onoverkomelijk is.  

In een crisisgesprek wordt van de vrijwilliger een actievere en meer probleemgerichte aanpak 

verwacht. Het doel van een crisisgesprek is: 

- het voorkomen van verdere escalatie 

- een houvast bieden 

- een ‘kort-termijn-perspectief’ zoeken 

- de normale verwerking van de acute stresssituatie stimuleren 

In zeer specifieke situaties bemiddelt Tele-Onthaal: een staflid (of vrijwilliger) treedt dan op als 

tussenschakel, bijvoorbeeld bij acuut levensgevaar. 

 

ii.  Informatie en doorverwijzing 

De vrijwilligers beschikken over een uitgebreide, regelmatig geactualiseerde sociale kaart om mensen 

te informeren over en eventueel door te verwijzen naar andere vormen van psychosociale 

hulpverlening. 

Deze doorverwijzing gebeurt ofwel op rechtstreekse vraag van de oproeper ofwel omdat de vrijwilliger 

vindt dat het aangewezen is. 

 

iii. Opvanggesprek 

Het merendeel van de gesprekken zijn opvanggesprekken. Mensen hebben het emotioneel moeilijk en 

staan voor een keuzeproces zonder dat er sprake is van een acute crisis. 

In zo’n gesprek komen verschillende aspecten aan bod: 

- de vrijwilliger laat de oproeper zijn verhaal doen, helpt hem emoties luchten, luistert met 

empathie 

- de vrijwilliger verkent samen met de oproeper de situatie, zoekt mee naar inzichten 

- de vrijwilliger zoekt met de oproeper naar perspectieven 

- soms vloeit uit het gesprek voort dat mensen aangezet worden om iets te ondernemen, iets 

te doen, om iets aan hun situatie te veranderen. 

 

iv.  Veelbellersbeleid 

Is gericht op oproepers die veel bellen. 

Er zijn mensen bij wie de ontwikkelingsmogelijkheden zeer gering zijn of bij wie ze niet te stimuleren 

zijn met de mogelijkheden die Tele-Onthaal kan bieden. Er is een specifiek beleid ontwikkeld voor de 

contacten met deze personen en geformuleerd in het ‘veelbellersbeleid’. 



 

 
 

2.   LIDMAATSCHAP 
 

Tele-Onthaal is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en is lid van de 

Federatie van Tele-Onthaaldiensten (F.T.O.) en het internationale I.F.O.T.E.S. (International 

Federation of Telephonic Emergency Services). 

 
 

3.   WERKINGSGEBIED 
 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen is werkzaam voor de bevolking van de provincie Oost-Vlaanderen. 

De bereikbaarheid is gekoppeld aan de telefoonzones:  09 / 052 / 053 / 054 / 055.  De telefoonzones 

vallen, op details na, samen met de provinciegrenzen. 

Inwoners die bellen vanuit het grensgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen maar 

onder de zone 03 vallen, worden door Tele-Onthaal Antwerpen opgevangen. 

 

4.   VORMINGSPROGRAMMA 
 

4.1 Vooropleiding kandidaat vrijwillige medewerkers 

 

In 2015 startten 11 nieuwe vrijwilligers met hun engagement na het volgen van de vooropleiding. 

 

Structuur vooropleiding 

- Individuele kennismaking- en selectiegesprekken 

- Groepsbijeenkomsten: van elke bijeenkomst wordt een schriftelijke terugblik gemaakt. 
 

Kennismaking & selectiedag (6 uur) 
Chris De Ketelbutter en 
Martine Claeys 

Levensfasen & persoonlijkheidsontwikkeling (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Eenzaamheid (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Depressie (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Bevestiging en erkenning (2 uur) Martine Claeys 

Verslaggeving + supervisie (2 uur) Stefaan Maes 

Uitleg communicatieschema + kennismaking mentoren (2 uur) 
Chris De Ketelbutter, 
Martine Claeys en 
Stefaan Maes 

Hulpverleningsvaardigheden + geschiedenis Tele-Onthaal (6 uur) 
Chris De Ketelbutter, 
Martine Claeys en 
Stefaan Maes 

Seksualiteit en seksbellers (2 uur) Stefaan Maes 

 



 

 
 

 

Het verschil tussen feiten en betekenissen (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Relationeel verbindend werken + vraagstelling + onlinegesprekken (6 uur) Chris De Ketelbutter 

Omgaan met grenzen, o.a. bij veelbellers + systeem kwaadwillige oproepen 
(2 uur) 

Stefaan Maes 

Verwerking na verlies (2 uur) Martine Claeys 

Crisisgesprekken (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Oefendag hulpverleningsvaardigheden + verwijzen (6 uur) Stefaan Maes 

Zelfdodingsproblematiek (2 uur) Chris De Ketelbutter 

Hulpverleningsconcept (2 uur) Chris De Ketelbutter 

 

- Tussentijds evaluatie gesprek 

- Een stage start halfweg de theoretische vorming. Zij omvat: 

• 10 beurten van ± 3 uur bij een vaste mentor.  

• 5 luisterbeurten bij 5 verschillende medewerkers 

- Een eindevaluatiegesprek met de mentor en twee teamleden 
 

 

4.2  Permanente vorming vrijwillige medewerkers 

 

     4.2.1  Algemene vorming 

DATUM THEMA SPREKER 

09-02-2015 Jongeren in onze huidige samenleving Chris De Ketelbutter 

17-03-2015 Mindfulness Bjorn De Prins 

21-05-2015 Vloeibare identiteit in de gevirtualiseerde 
realiteit 

Ben Caudron 

19 en 20-10-2015 Slecht nieuws brengen en wat betekent dit 
voor de nabestaanden 

Carla Cobbaut 

19-11-2015 Een beter begrip van psychische klachten 
maakt hulpverleners effectiever 

Jim Van Os 

9 en 10-12-2015 Meer slow, minder stress Erik Van Vooren 

 

 

     4.2.2  Intervisies 

De vrijwillige medewerkers komen elke maand, behalve in juli en augustus, gedurende 2 uur 

samen in vaste groepen van 14 à 18 personen, onder begeleiding van een stafmedewerker. In 

2015 waren er 8 intervisiegroepen. 
  



 

 
 

4.2.3.   Individuele supervisiegesprekken 

Er zijn twee soorten supervisiegesprekken: 

1.   Supervisie over telefoonwerk o.m. aan de hand van de gemaakte gespreksverslagen. 

2.   Supervisie over het functioneren als vrijwilliger binnen de organisatie. Hoe is de relatie met het 

team, met andere medewerkers, wat is de motivatie, wat zijn de effecten van het engagement 

op het persoonlijk leven? 

Elke vrijwillige medewerker heeft minstens 2 individuele supervisiegesprekken per jaar. 

 

 4.2.4.  Extra vormingsactiviteiten 
 

DATUM THEMA LEIDING 

 
07-02-2015 
21-11-2015 

Terugkomdag voor nieuwe medewerkers 
- Opleidingsgroep voorjaar 2014 
- Opleidingsgroep voorjaar 2015 

 
Stefaan Maes 
Chris De Ketelbutter 

12-03-2015 Bezoek aan het UPSIE Martine Claeys 

02-04-2015 
Hoe deugddoend kan empathisch luisteren wel 
niet zijn voor de oproeper? En wat als het wat 
minder is? 

Chris De Ketelbutter 

10-12-1 Bezoek aan gevangenis Gent Martine Claeys 

16-12-2014 Bezoek aan Kringloopwinkel Brugse Poort Martine Claeys 

 

 

4.2.5.  Extra vormingsactiviteiten chat 

DATUM THEMA LEIDING 

09-04-2015 / 18-04-2015 / 05-
05-2015 / 09-05-2015 

Oefendagen voor chatmedewerkers 
Stefaan Maes en 
Lieselot Malfait 

 

 

4.2.5.  Extra vormingsactiviteiten 1813 

DATUM THEMA LEIDING 

10 en 12-03-2015 Terugkomdag voor vrijwilligers 1813 Stefaan Maes 

 

5. BELEIDSVERGADERINGEN 
 

Algemene vergadering 

Raad van bestuur 

Teamvergaderingen: tweewekelijks 



 

 
 

6. SPECIFIEKE WERKGROEPEN 
 

- Mentoren:  begeleiden de kandidaat-vrijwilliger tijdens het stagegedeelte van de opleiding, 

voorbereidende vergadering 

 

- Stuurgroep De Vrienden van Tele-Onthaal: zorgt o.m. voor financiële en materiële steun 

 

7. ANDERE ACTIVITEITEN 
 

- Nieuwjaarsreceptie 

- Startavond 

 

8. CHATGESPREKKEN 
 

Op 06/01/04 startte Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen met een effectief aanbod online. In 2015 was 

er een aanbod op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.00 – 23.00 uur. Op woensdag 

van 15.00 – 23.00 uur en op zaterdag & zondag van 18.00 tot 22.00 uur. Onze dienst nam de 

permanentie waar op maandag van 19.00 – 22.00, op woensdag van 15.00 tot 21.00 uur en op 

vrijdag van 18.00 – 23.00 uur. In 2015 waren er 1.536 online-oproepen waarvan 1.245 gesprekken. 

Er werkten 45 vrijwilligers mee aan de onlinehulpverlening. 

  

9. BEKENDMAKING TELE-ONTHAAL EN WERVING NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 

9.1 Bekendmaking 
 

De bekendmaking van Tele-Onthaal is noodzakelijk voor zowel de verspreiding van ons 

hulpaanbod als voor de werving van nieuwe vrijwilligers. In 2015 werden hiertoe, vanuit de 

Federatie,  de volgende initiatieven genomen:  

- Persberichten –en artikels over: 

- “Jaarcijfers 2014 en voorstel media-aanbevelingen in aanwezigheid van minister Jo 

Vandeurzen”  

- Voorstelling boek “Niet alleen. Luisteren in Tele-Onthaal.”  

- Persbericht n.a.v. maatschappelijke gebeurtenis  “Terreur(dreiging) Parijs en België” 

- Persmoment “Eenzaamheid in de eindejaarsperiode” 

 

- Tele-Onthaal in beeld: 

- Medewerking aan de initiatieven van “Te Gek!?” – 18 Tele-Onthaal infostands op  

tournee ‘Manische Mannen’ en ‘Vanbinnen bang vanbuiten’  

- Infrabel proefproject “Ik luister” - campagne spoorsuïcide in 14 Vlaamse stations 



 

 
 

- Ontwikkelen zakkalendertjes 2015 met info over Tele-Onthaal 

- Deelname aan De Standaard Solidariteitsprijs 

- Lichtkranten in 8 Vlaamse NMBS-stations 

- Workshop en infostand op Dag van de Nabestaanden (Werkgroep Verder) 

- Beheer website Tele-Onthaal 

- Beheer Facebookpagina Tele-Onthaal 

- Infostand op Boekenbeurs Antwerpen 

- Workshop op Veerkracht-symposium VIGEZ 

- Deelname van Tele-Onthaal delegatie aan 1813-loopevent n.a.v. Werelddag 

Suïcidepreventie  

- Bekendmaking hulpaanbod Tele-Onthaal op homepage van www.hulporganisaties.be  

- Deelname aan Music for Life Studio Brussel  

- Deelname aan Rode Neuzen Dag van VTM, Q-music en Belfius 

- Selectie humanitaire campagne VRT: gratis zendtijd van 25 radio en 5 TV spots  

- Reactie in televisie-uitzending “Karen en Decoster” op vier n.a.v. uitzending  “Het Huis” 

met Marieke Vervoort 

- Radio-interviews in “De Madammen” op Radio 2 en “De Bende van Annemie” op Radio 1 

- Reactie in pers n.a.v. outing geestelijke problemen zangeres Selah Sue 

- Artikels in Visie, Knack Bodytalk, De Zondag, De Streekkrant, ….  

 

9.2 Werving nieuwe vrijwilligers  

 

De Tele-Onthaaldiensten staan zelf in voor lokale wervingsinitiatieven, de Federatie zorgt voor de 

initiatieven federaal in Vlaanderen. Zo krijgt Tele-Onthaal voor de aankondigingen voor werving 

van vrijwilligers ruimte in dag- en weekbladen, magazines, tijdschriften voor de 

hulpverleningssector en middenveld, gemeentelijke infobladen en websites. 

De werving van vrijwilligers is een blijvende bekommernis. 

 

10. NAZORG / OPVANG 
 

Een belangrijke functie van Tele-Onthaal is in te spelen op traumatische en dramatische 

gebeurtenissen, om klankbord en gesprekspartner te zijn voor de mensen die psychisch zwaar geraakt 

zijn. 

De media vermeldden in 2015 Tele-Onthaal bij artikels en n.a.v. volgende uitzendingen op radio en 

televisie: 

   

- Via Annemie “Intensive Care” [VRT - één] 

- Via Annemie “Transgenders” [VRT - één]  

- Koppen XL “Munchausen by proxy” [VRT - één] 

- Koppen XL “ Zelfverwonding” [VRT - één] 

http://www.hulporganisaties.be/


 

 
 

- Panorama “Verkrachting “ [VRT - canvas] 

- Koppen “Spoorlopers” [VRT - één] 

- Het Huis “Marieke Vervoort” [VRT - één] 

- “Voor Altijd” portret over leven en dood [VRT - één] 

- Karen en De Coster “Marieke Vervoort”  [vier] 

- “Over de streep” n.a.v. Rode Neuzen Dag [VTM] 

- Rode Neuzen Dag slotshow [VTM] 

 

11. SAMENWERKING – OVERLEG EN NETWERKING 
 

11.1  Samenwerkingsafspraken met het oog op de algemene toegankelijkheid van de hulp- en 

dienstverlening 

 

11.1.1 Toegankelijkheid telefonische en chathulp Tele-Onthaal 
 

De telefonische hulpverlening is 24 uur op 24 uur bereikbaar. De routering van de oproepen 

wordt afgesproken in de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. Tele-Onthaal 

Oost-Vlaanderen staat in voor de oproepers uit Oost-Vlaanderen.   

 

Om de toegankelijkheid van de chathulp te optimaliseren wordt samengewerkt binnen de 

Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen.  

 

In de werkgroep online wordt op regelmatige basis een analyse gemaakt van de oproepen én 

de mogelijkheden van de 5 diensten om vrijwilligers in te zetten.  Op basis daarvan wordt 

samen bekeken hoe we de inzet van vrijwilligers organiseren om de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid te optimaliseren. Er wordt samen bekeken hoeveel werkstations per avond 

beschikbaar zijn in de verschillende diensten. 

 

11.1.2  Inzet van Tele-Onthaal in samenwerking met andere diensten om oproepers buiten de 

kantooruren een eerste opvang te bieden 
 

Diverse organisaties vermelden op hun antwoordapparaat of website de mogelijkheid om met 

Tele-Onthaal contact te nemen.  

Op die manier weten hun cliënten dat ze, buiten de openingsuren of als die dienst niet 

beschikbaar is, terecht kunnen bij Tele-Onthaal.  

De boodschap die vermeld wordt, wordt met de betrokken dienst afgesproken zodat de 

oproeper correcte verwachtingen heeft t.a.v. het hulpaanbod van Tele-Onthaal.  

 

Deze afspraken zijn gemaakt met o.m.:  

- Centra Algemeen Welzijnswerk 

- Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

- Zelfmoordlijn 1813 

- Teleblok  

- 1712 



 

 
 

 

Mogelijks worden we ook vermeld op de antwoordapparaten van andere diensten maar dan 

is dit zonder dat Tele-Onthaal hierover geïnformeerd werd.  

 

11.1.3   Integrale Jeugdhulp 
 

Werkterrein: Intersectorale samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het vlak van 

hulpverlening aan minderjarigen en hun ouders. De Integrale Jeugdhulp wil door een 

efficiëntere organisatie van de deskundigheid, kwaliteiten en krachten in het werkveld, beter 

tegemoet komen aan hulpvragen van minderjarigen en hun ouders. 

 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen is opgenomen als typemodule ‘Telefonisch en online onthaal’ 

binnen het Algemeen Welzijnswerk.  

 

 

11.1.4   Tele-Onthaal in de gevangenis 
 

Sinds 1 mei 2005 kunnen nederlandskundige gedetineerden uit de Gentse gevangenis 

telefoneren naar Tele-Onthaal. Sinds 1 mei 2006 is Tele-Onthaal ook bereikbaar vanuit de 

gevangenis van Oudenaarde. Sinds 1 januari 2007 ook vanuit de gevangenis van Dendermonde 

en sedert begin 2015 ook vanuit de gevangenis van Beveren. In 2015 kwamen er (vermoedelijk) 

153 oproepen vanuit de gevangenissen.. 

 

 

11.1.5   1813-portaalsite en samenwerking Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
 

De vijf Vlaamse Tele-Onthaaldiensten hebben zich geëngageerd om, samen met het Centrum 

ter preventie van zelfdoding, in te staan voor de telefonische en chathulp in het kader van de 

nieuwe toegangspoort voor suïcidepreventie. Deze toegangspoort werd gecreëerd in het 

kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020.  

Vanaf november 2013 wordt de telefonische en chathulp in het kader van de toegangspoort 

geboden door de vrijwilligers van het Centrum ter preventie van zelfdoding en Tele-Onthaal. 

Voorafgaand is er al heel wat overleg gebeurd tussen beide diensten en de Vlaamse overheid 

om de implementatie voor te bereiden. Er werd tussen beide organisaties een 

engagementsverklaring opgesteld. 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen nam in 2015 in totaal de permanenties waar gedurende 57 

nachten (van 23.00 – 8.00 uur) en dit op maandag en/of vrijdag. We namen wekelijks ook 1 

chatbeurt op woensdagavond (van 19.00 – 22.00 uur). Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen 

beantwoordde op 1813 in totaal 577 telefoon- en 166 chatoproepen. 

 

 

11.2   Samenwerkingsverbanden 

 

11.2.1   Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen 
 

Secretariaat: Roosakker 6 te 9000 GENT 

tel. : 09/220 82 92 



 

 
 

e-mail : federatie@tele-onthaal.be 

Bij de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen (F.T.O.) v.z.w. zijn volgende 5 Tele-

Onthaaldiensten aangesloten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 

Brussel, West-Vlaanderen.  

Werkterrein: De Federatie heeft tot doel:  

- De samenwerking tussen de Tele-Onthaaldiensten te bevorderen. 

- De gemeenschappelijke belangen van die diensten te behartigen. 

- De diensten te vertegenwoordigen bij overheidsinstanties en ondergeschikte besturen 

en bij de nationale en internationale instellingen.  

Geografisch werkt de FTO voor alle Vlaamse Tele-Onthaaldiensten.  

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen neemt het secretariaat waar van de Federatie: het personeel 

van de Federatie is gehuisvest in het gebouw van Tele-Onthaal. Chris De Ketelbutter is als 

secretaris verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Federatie. Zowel 

stafmedewerkers als administratieve medewerkers van Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen werken 

actief mee aan de werking en de uitbouw van de Federatie. 

 

11.2.2 Gestructureerde overlegmomenten binnen FTO  

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de Federatie 

van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. De Raad van Bestuur vergadert drie maal per jaar en 

is verantwoordelijk voor het beheer van de vzw, personeelsbeleid, uitbouw van de taken van 

de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen.  

- Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen is lid van de Algemene Vergadering van de Federatie van 

Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. De Algemene Vergadering komt één maal per jaar 

samen.  

- Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen maakt deel uit van de Commissie directeuren. Dit is een 

vaste commissie waarin alle Tele-Onthaaldiensten vertegenwoordigd zijn. De commissie 

vergadert ongeveer 6-wekelijks. Gemeenschappelijke agendapunten worden er in 

overleg behandeld: beleid, contacten met de overheid, bekendmaking, projectwerk, 

uitwisseling over hulpverlening- en vormingsconcepten.  

- Werkgroepen 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen maakt ook deel uit van verschillende werkgroepen die 

binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten worden opgericht:  

Werkgroep online: in deze werkgroep wordt de chathulp verder uitgebouwd, er wordt 

uitgewisseld en er gebeurt afstemming waar nodig.  

Werkgroep registratie: Gezamenlijke ontwikkeling en opvolging van de 

oproepersregistratie.  

Werkgroep communicatie: werkgroep in functie van gezamenlijke acties m.b.t. werving 

en bekendmaking. 

Werkgroep kwaliteitszorg: gezamenlijke uitwerking van de kwaliteitszorg voor de Tele-

Onthaaldiensten.  

 



 

 
 

11.2.3 Participatie aan externe overlegstructuren door FTO (in 2015) 

FTO vertegenwoordigt de 5 Tele-Onthaaldiensten in diverse overlegstructuren. De 

vertegenwoordiging gebeurt door één van de beroepskrachten van de Federatie, of door een 

gemandateerde van de Federatie. Er is structureel overleg met:  

- Kabinet van de minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

- Het team Algemeen en Forensisch Welzijnswerk van het departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving 

- Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Arteveldehogeschool Gent 

- Bond Zonder Naam 

- Campagne Te Gek!? 

- Centrum ter Preventie van Zelfdoding ( Zelfmoordlijn 1813) 

- Childfocus 

- Confederatie Tele-Onthaaldiensten in België 

- Federatie diensten Geestelijke Gezondheidszorg 

- Infrabel cel preventie zelfdoding op het spoor 

- International Federation of Telephonic Emergency Services (IFOTES) 

- OHUP (Onlinehulpuitwisselingsplatform) 

- Sensoor Federatie telefonische hulpverlening Nederland 

- Similes 

- SOM – federatie voor sociale ondernemingen 

- Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

- Urgentiedienst 100 

- Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW 

- Vlaams Welzijnsverbond – Commissie vrijwilligerswerk 

- Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg 

- Werkgroep Verder (nabestaanden zelfdoding) 

 

 

11.2.4   Lid van POPOV (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen).  

        Vergaderfrequentie 1 x per jaar. 
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De totale gespreksduur 

De totale gespreksduur in 2015 is 506 556 minuten. 

Gemiddeld is Tele-Onthaal: 58 minuten per uur in gesprek = 23 uren per dag =  352 dagen 

per jaar in gesprek. 

Toelichting  

De telefoon rinkelde in 2015 op de 106-hulplijn in Oost-Vlaanderen 25.602 keer, en welgeteld 

1.474 keer meer dan in 2014 (stijging van 6%). De medewerkers voerden 19.025 gesprekken 

(een stijging met 10%), terwijl het aantal oproepen zonder gesprek* licht daalde. 

Tele-Onthaalmedewerkers van Oost-Vlaanderen kregen bovendien 577 oproepen op de 

Zelfmoordlijn1813, waarvan er 547 leidden tot een gesprek. Zo waren ze meer dan 307 uur in 

gesprek. 

Dit wil zeggen dat telefoonmedewerkers in 2015 26.179 oproepen beantwoordden (van 106 

en 1813 samen). Het aantal gesprekken bedraagt 19.572. 

Gemiddeld kregen de medewerkers 70 oproepen per dag. December was de drukste maand 

terwijl juni, januari en mei (een beetje) rustiger waren.  

Zondag blijft de drukste dag (gemiddeld 73 oproepen per dag), op de voet gevolgd door 

donderdag (72) en maandag (71). Zaterdag was het rustiger met gemiddeld 67 oproepen per 

dag. 

Er wordt voornamelijk buiten de kantooruren gebeld: 70% van de oproepen gebeurt na 18u 

en voor 9u. Tot middernacht is het erg druk, nadien wordt het stilaan rustiger. Vanaf 8u stijgt 

het aantal oproepen weer. De drukste uren situeren zich tussen 18u en middernacht. 

In 2015 waren de medewerkers 506 556 minuten in gesprek, of 58 minuten per uur in gesprek, 

terwijl dit in 2014 52,4 minuten was. Dit wil niet zeggen dat de oproepers vaak een bezettoon 

krijgen, gezien op ieder moment van de dag (en nacht) minimaal 2 medewerkers de telefoon 

bemannen. 

 
 
 
 
 
 
 
* Andere oproepen: 
-  oproepen waarbij gevraagd wordt om later terug te bellen (medewerker in gesprek) 
- oproepen waarbij de oproeper onmiddellijk inhaakt 
- Stille oproepen, waaruit geen gesprek groeit 
- storingen en ‘verkeerd verbonden’ 
- pesttelefoons 
- oproepen waarbij geen gesprek wordt aangeboden 
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  Ongehuwd Gehuwd Weduw(e)naar Wettelijk gescheiden Totaal 

Man 52,7% 9,9% 6,0% 31,5% 100% 

Vrouw 36,5% 23,5% 15,2% 24,8% 100% 
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  Vrouw Man 

Alleenwonend 6 351 50,5% 4 105 63,6% 

Leeft samen met partner 2 465 19,6% 576 8,9% 

Leeft in tweeoudergezin 679 5,4% 249 3,9% 

Leeft in éénoudergezin 1 124 8,9% 141 2,2% 

Leeft in een nieuw-samengesteld 
gezin 

92 0,7% 28 0,4% 

Leeft samen met derden 99 0,8% 42 0,7% 

Psychiatrische instelling 108 0,9% 65 1,0% 

Gevangenis 10 0,1% 143 2,2% 

Beschut/Begeleid wonen 390 3,1% 45 0,7% 

Dakloos 10 0,1% 30 0,5% 

Andere 162 1,3% 52 0,8% 

TOT 12 572 100% 6 450 100% 

 

 

  

Woon-/leefsituatie x geslacht 

Toelichting  

Vrouwen blijven gemakkelijker de weg naar 106 vinden: 66,1 % van de oproepen komen van 

vrouwen.  

Het aantal wettelijk gescheiden oproepers neemt verder toe naar 27% (in 2014 was dit 23,1%).  

Het aandeel van alleenwonende oproepers stijgt eveneens, nu tot 61,6%.  

Jongeren en jongvolwassenen bellen niet vaak naar 106 met hun zorgen. Amper 5,1% van de 

oproepen komt van -25-jarigen. Jongeren lijken de telefoon niet te kiezen om over hun 

problemen te praten, in tegenstelling tot de chat: ongeveer 61% van de chatoproepen komt 

van oproepers jonger dan 25 jaar. 

We merken een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen: de mannelijke oproepers zijn 

gemiddeld jonger, met een piek in de leeftijdscategorie 25-39jaar. (30,% van de mannelijke 

oproepers  situeert zich in die leeftijdsgroep). De vrouwen zijn gemiddeld ouder, waarbij de 

leeftijdsgroep 50-59jaar het sterkst is vertegenwoordigd. 

Het aantal oproepen vanuit de gevangenis is, na een dieptepunt in 2013 en 2014, weer 

gestegen naar 153 oproepen. Het zijn voornamelijk mannen die ons contacteerden. Nu 

hebben ook de gedetineerden van de nieuwe gevangenis in Beveren de weg gevonden naar 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen. 

Het aantal oproepen uit een residentiële setting (psychiatrische instelling, ziekenhuis, woon- 

en zorgcentrum, beschut of begeleid wonen, gevangenis) bedraagt 5.8%. 

 



 

 
 

 

CONTACTNAME 
 

Aantal oproepen 

 Aantal oproepen % 

Nieuwe oproeper 5 780 55,6% 

Heroproeper 13 245 51,7% 

Andere oproep * 6 577 25,7% 

Totaal 25 602 100% 

Contactname met gesprek 

Nieuwe oproeper 5 780 30,4% 

Heroproeper 13 245 69,6% 

Totaal 19 025 100% 

 
*Andere oproep:  

- Oproepen waarbij gevraagd wordt om later terug te bellen (medewerker in gesprek) 
- Oproepen waarbij de oproeper onmiddellijk inhaakt 
- Stille oproepen waar geen gesprek uit groeit 
- Storingen en verkeerd verbonden 
- Pesttelefoons 
- Oproepen waarbij geen gesprek wordt aangeboden 
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Tijdsduur van oproepen met gesprek 

Aantal oproepen met gesprek per duur Aantal gesprekken % 

0 – 15 minuten 5 950 31,3% 

16 – 30 minuten 6 656 35,0% 

31 – 60 minuten 5 571 29,3% 

60+ minuten 848 4,5% 

Totaal 19 025 100% 

Gemiddelde duur van de oproepen met gesprek  
Gemiddelde 

duur 

Door mannen  25,6 min. 

Door vrouwen  26,5 min. 

Gemiddeld  26,2 min. 

 

 

Oproepertype x geslacht 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Man 1 964 34,0% 4 486 33,9% 6 450 33,9% 

Vrouw 3 813 66,0% 8 759 66,1% 12 572 66,1% 

Totaal 5 777 100% 13 245 100% 19 022 100% 

 

 

Oproepertype x burgerlijke staat 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Ongehuwd 1 853 43,2% 4 423 41,2% 6 276 34,7% 

Gehuwd 1 119 26,1% 1 739 16,2% 2 858 15,8% 

Weduw(e)naar 353 8,2% 1 492 13,9% 1 845 10,2% 

Wettelijk 
gescheiden 

965 22,5% 3 092 28,8% 4 057 22,4% 

Totaal 4 290 100% 10 746 100% 15 036 100% 

 

  



 

 
 

 

Oproepertype x woon- /leefsituatie 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Alleenwonend 2 477 51,1% 7 982 65,9% 10 459 61,6% 

Samen met partner 1 107 22,8% 1 936 16,0% 3 043 17,9% 

Tweeoudergezin 478 9,9% 451 3,7% 929 5,5% 

Eénoudergezin 424 8,7% 842 6,9% 1 266 7,5% 

Nieuwsamengesteld 
gezin 

53 1,1% 67 0,6% 120 0,7% 

Met derden 62 1,3% 79 0,7% 141 0,8% 

Psychiatrische 
instelling 

47 1,0% 126 1,0% 173 1,0% 

Gevangenis 83 1,7% 70 0,6% 153 0,9% 

Beschut/begeleid 27 0,6% 408 3,4% 435 2,6% 

Dakloos 20 0,4% 20 0,2% 40 0,2% 

Andere 74 1,5% 140 1,2% 214 1,3% 

Totaal 4 852 100% 12 121 100% 16 973 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelichting  

Van de 25.602 oproepen leidden er ongeveer 75 % tot een gesprek.  

Het aandeel nieuwe oproepers (ingeschat door de medewerkers tijdens het gesprek) daalt fors tot 

30,4%. In 69,6% van de gesprekken kregen de medewerkers iemand aan de lijn die reeds voordien 

contact nam met Tele-Onthaal. Het hoge aandeel heroproepers  zegt iets over het wegvallen van 

netwerken van oproepers, maar ook over de ernst van de problematieken waarmee oproepers 

worstelen. Een éénmalig opvanggesprek krijgt dan wel eens de vorm van een ‘periode’ waarin 

extra-ondersteuning welkom is. 

De gemiddelde gespreksduur bedraagt 26,2 minuten. Rekening houdend met een aantal korte 

gesprekken (31,3% van de gesprekken is korter dan 15 minuten), kunnen we stellen dat oproepers 

de ruimte en de tijd krijgen om samen met de medewerker over hun zorgen te praten. Niet 

oeverloos (slechts 4,5% van de gesprekken duren langer dan een uur), maar wel diepgaand.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GESPREKSTHEMA’S 
 

Per gesprek kunnen 3 thema’s gescoord worden, ook al komen er vaak meerdere thema’s aan bod/ De 

weergave hieronder is dus vaak een onderschatting. Ook binnenin een gespreksthema kan er meer 

dan één subthema worden gescoord worden. 

De percentages in onderstaande tabellen zijn in verhouding t.o.v. het totaal aantal thema’s. Wanneer 

het aandeel van een bepaald thema t.o.v. het aantal gesprekken wordt genomen, ligt het procentueel 

hoger. 

 

 
 

 

 

Gespreksthema’s - detail 

AFHANKELIJKHEID - VERSLAVING         1 604  5,2% 

Alcohol         1 140  3.5% 

Drugs            254  0.8% 

Gokken              40  0.1% 

Medicijnen            170  0.5% 

Andere              85  0.3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Relaties

Gezondheid

Eenzaamheid

Sociaal-economische en maatschappelijk

Afhankelijkheid - verslaving

Slachtofferbeleving

Varia

Zelfdoding

Verliesverwerking

Levensbeschouwing

Dagelijkse activiteiten

Seksualiteit

29,1%

19,7%

12,2%

6,0%

4,9%

4,7%

3,9%

3,7%

3,7%

2,6%

1,6%

1,4%

Gespreksthema's - hoofdrubrieken



 

 
 

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN            510  1,6% 

EENZAAMHEID         4 011  12,2% 

Tekort aan sociale contacten         3 043  9.3% 

Binnen bestaande contacten            946  2.9% 

Andere              65  0.2% 

GEZONDHEID         6 473  19,7% 

Angst/fobie         1 220  3.7% 

Autisme              75  0.2% 

Aids, SOA (seksueel overdraagbare aandoening)                9  0.0% 

Borderline            107  0.3% 

Chronische vermoeidheid            125  0.4% 

Depressie         1 876  5.7% 

Eetstoornissen (anorexia, boulimie, ...)              71  0.2% 

Handicap            221  0.7% 

Kanker            353  1.1% 

Pijn            432  1.3% 

Slaapstoornissen            487  1.5% 

Stress, burnout            510  1.6% 

Zelfverwonding, automutilatie              74  0.2% 

Ziekte         1 021  3.1% 

Zwangerschap              22  0.1% 

Andere            671  2.0% 

LEVENSBESCHOUWING            859  2,6% 

Euthanasie            140  0.4% 

Identiteitsvragen            169  0.5% 

Levensbeschouwelijke vragen            474  1.4% 

Andere              99  0.3% 

RELATIES         9 556  29,1% 

Gemis aan partner            638  1.9% 

Verliefdheid, partnerkeuze            607  1.8% 

Spanningen/conflicten in partnerrelatie         2 142  6.5% 

Echtscheiding/einde relatie         1 155  3.5% 

Relatie met ouder(s)         1 067  3.3% 

Relatie met kind(eren)         2 499  7.6% 

Relatie met familielid            700  2.1% 

Buurt            565  1.7% 

Werk            386  1.2% 

School            105  0.3% 

Vrienden            447  1.4% 

Zorglast            318  1.0% 

Andere            315  1.0% 

SEKSUALITEIT            453  1,4% 

Seksuele identiteit/geaardheid            188  0.6% 



 

 
 

Seksueel functioneren            166  0.5% 

Masturbatievraag, seksbeller              60  0.2% 

Andere              58  0.2% 

SLACHTOFFERBELEVING         1 551  4,7% 

Diefstal, inbraak, ongeval            101  0.3% 

Incest            131  0.4% 

Kindermishandeling            127  0.4% 

Ongewenste intimiteiten              86  0.3% 

Ouder(en)mis(be)handeling            121  0.4% 

Partnermishandeling            258  0.8% 

Pesten, stalking            353  1.1% 

Seksueel geweld            122  0.4% 

Andere            300  0.9% 

SOCIAAL-ECONOMISCHE & MAATSCHAPPELIJK         1 971  6,0% 

Administratief              86  0.3% 

Financieel            857  2.6% 

Dakloos, huisvesting            493  1.5% 

Juridisch            232  0.7% 

Materieel            110  0.3% 

Werkloosheid            124  0.4% 

Andere            200  0.6% 

VERLIESVERWERKING         1 224  3,7% 

Abortus, Miskraam              18  0.1% 

Na overlijden            877  2.7% 

Nabestaande Zelfdoding            134  0.4% 

Verlies van vrijheid              39  0.1% 

Verlies van werk              60  0.2% 

Andere            118  0.4% 

ZELFDODING         1 228  3,7% 

Gedachten aan zelfdoding            846  2.6% 

Plannen tot zelfdoding            217  0.7% 

Poging tot zelfdoding              92  0.3% 

Andere              89  0.3% 

VARIA         1 275  3,9% 

Daderbeleving              55  0.2% 

Dank            153  0.5% 

Goed nieuws            118  0.4% 

Info over Tele-Onthaal              48  0.1% 

Ontevreden over Tele-Onthaal              67  0.2% 

Verwarde inhoud            165  0.5% 

Vragen, klachten over professionele begeleiding            245  0.7% 

Andere            469  1.4% 

TOTAAL      32 826  100% 



 

 
 

   
 

 

Gespreksthema x geslacht 

  
Vrouw 

  

 
Man 

 

Relaties 7 037 34,7% Relaties 2 516 24,1% 

Gezondheid 4 398 21,7% Gezondheid 2 072 19,8% 

Eenzaamheid 2 318 11,4% Eenzaamheid 1 693 16,2% 

Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

1 280 6,3% 
Afhankelijkheid - 
Verslaving 

847 8,1% 

Slachtofferbeleving 1 179 5,8% 

Sociaal-economische & 
maatschappelijke 
thema's 

691 6,6% 

Verliesverwerking 908 4,5% Zelfdoding 508 4,9% 

Varia 771 3,8% Varia 503 4,8% 

Afhankelijkheid - 

Verslaving 
756 3,7% Levensbeschouwing 399 3,8% 

Zelfdoding 719 3,5% Slachtofferbeleving 370 3,5% 

Levensbeschouwing 460 2,3% Seksualiteit 338 3,2% 

Dagelijkse activiteiten 315 1,6% Verliesverwerking 315 3,0% 

Seksualiteit 114 0,6% Dagelijkse activiteiten 195 1,9% 

TOTAAL 20 255 100% TOTAAL 10 447 100% 
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Gespreksthema x leeftijd 

 -12 12-17 18-24 25-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ 

Afhankelijkheid - 
Verslaving 

-  9 38 400 299 423 190 33 4 1 

Dagelijkse 
activiteiten 

-  2 7 119 77 80 126 25 8 1 

Eenzaamheid -  11 54 656 551 1 052 931 315 91 4 

Gezondheid 1 99 169 1 253 1 142 1 407 1 051 482 113 3 

Levensbeschouwing -  5 22 179 145 173 186 56 7 -  

Relaties 9 129 234 1 674 1 753 2 191 2 041 479 54 5 

Seksualiteit -  14 39 177 49 34 50 7  - -  

Slachtofferbeleving 11 62 61 300 236 384 205 52 23 1 

Sociaal-economische 
& maatschappelijke 
thema's 

2 10 38 454 401 433 247 74 28 1 

Verliesverwerking 2 19 43 121 211 375 287 55 7 1 

Zelfdoding 3 49 36 248 248 296 139 53 10 -  

Varia 3 32 33 198 185 201 206 33 11 2 

TOTAAL 31 441 774 5 779 5 297 7 049 5 659 1 664 356 19 

 

 

Gespreksthema x woon-/leefsituatie 

 
Alleen 

wonend 
Met 

partner 
Tweeouder- 
gezin 

Eénouder- 
gezin 

Nieuw- 
samengesteld 
gezin 

Afhankelijkheid - Verslaving 926 316 62 92 9 

Dagelijkse activiteiten 298 57 14 22 1 

Eenzaamheid 3 087 331 71 157 9 

Gezondheid 3 778 951 309 498 32 

Levensbeschouwing 535 95 33 28 1 

Relaties 5 030 2 091 619 762 93 

Seksualiteit 212 82 14 12 2 

Slachtofferbeleving 686 302 119 117 29 

Sociaal-economische & 

maatschappelijke thema's 
1 037 271 90 156 2 

Verliesverwerking 801 143 27 146 6 

Zelfdoding 637 195 68 98 9 

Varia 496 121 37 49 4 

TOTAAL 17 523 4 955 1 463 2 128 197 

 

  



 

 
 

 

  
Met 
derden 

Psychiatrische 
instelling 

Gevangenis 
Beschut/Begeleid 
wonen 

Dakloos Andere 

Afhankelijkheid - 
Verslaving 

8 13 12 26 7 11 

Dagelijkse activiteiten 2 1 2 56 - 8 

Eenzaamheid 16 23 33 77 6 29 

Gezondheid 62 105 34 173 1 82 

Levensbeschouwing 8 9 9 15 - 8 

Relaties 64 33 44 111 8 88 

Seksualiteit 2 3 1 7 - 28 

Slachtofferbeleving 20 20 33 23 1 28 

Sociaal-economische & 
maatschappelijke 

thema's 

35 13 31 71 32 52 

Verliesverwerking 8 6 20 5 - 17 

Zelfdoding 8 25 22 24 3 13 

Varia 6 24 35 58 2 18 

TOTAAL 239 275 276 646 60 355 

 

Gespreksthema x burgerlijke staat 

 Ongehuwd Gehuwd Weduw(e)naar 
Wettelijk 

gescheiden 

Afhankelijkheid - Verslaving 
552 218 89 415 

Dagelijkse activiteiten 
194 56 39 113 

Eenzaamheid 
1 399 311 576 1 103 

Gezondheid 
2 177 939 660 1 459 

Levensbeschouwing 
342 89 77 179 

Relaties 
3 021 2 002 898 2 268 

Seksualiteit 
248 52 7 25 

Slachtofferbeleving 
533 258 89 329 

Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

712 234 175 384 

Verliesverwerking 
341 132 339 258 

Zelfdoding 
437 177 83 297 

Varia 
338 104 66 192 

TOTAAL 
20 294 4 572 3 098 7 022 

 

  



 

 
 

 

Toelichting 

Oproepers bellen naar Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen met de meest uiteenlopende zorgen en 

problemen. Tele-Onthaal neemt dan ook een unieke positie in de hulpverlening, in de maatschappij, 

in: op het moment dat de oproeper er nood aan heeft kan die met om het even welk probleem terecht 

bij een deskundige luisteraar, 7 dagen op 7, de klok rond, iedere dag van het jaar. 

Medewerkers registreren per gesprek minimaal 1 en maximaal 3 gespreksthema’s. Het aantal 

gespreksthema’s ligt dus hoger dan het aantal gesprekken. De weergegeven percentages geven het 

aandeel van een bepaald thema weer ten opzichte van het totaal aantal gespreksthema’s. Als we het 

bekijken ten aanzien van het aantal gesprekken, zien we hogere percentages :  

Oproepers contacteren 106 hoofdzakelijk met: 

1. Relationele zorgen (39,1% van de gespreksthema’s, 50,2% van het aantal gesprekken) 
2. Gezondheidsproblemen (19,7% van de gespreksthema’s, 34% van het aantal gesprekken) 
3. Eenzaamheidsgevoelens (12,2% van de gespreksthema’s, 21% van het aantal gesprekken) 

 

Ook andere thema’s komen aan bod:  

4. Sociaal-economische en maatschappelijke thema’s (6,0% van de gespreksthema’s) 
5. Afhankelijkheid-verslaving (4,9% van de gespreksthema’s) 
6. Slachtofferbeleving (4,7% van de gespreksthema’s) 
7. Zelfdoding (3,7% van de gespreksthema’s) 
8. Verliesverwerking (3,7% van de gespreksthema’s) 

 

Nemen we de gezondheidsproblemen onder de loep, zien we dat er meest gebeld wordt omtrent 

‘depressie’ (5,7% van de gespreksthema’s), ‘ziekte/kanker’ (4,2% van de gespreksthema’s) en 

‘angst/fobie’ (3,7% van de gespreksthema’s). 

Er werd in 2015 vaker gebeld over eenzaamheidsgevoelens (aandeel van 12,2% in de gespreksthema’s 

t.a.v. 10,8% in 2014). 

Mannen bellen vaker over eenzaamheid in vergelijking met vrouwen (respectievelijk 16,2% en 11,4% 

van de gespreksthema’s). Het aandeel van gesprekken over eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, 

en piekt in de leeftijdsgroepen 70-79 jaar  en 80-89 jaar waar respectievelijk 18,9% en 25,5% van de 

gespreksthema’s over eenzaamheid gaan. 

Opvallend is ook het gespreksthema ‘slachtofferbeleving’ bij jongere oproepers. Ook al is het totaal 

aantal gesprekken met jongeren en jongvolwassenen eerder laag, merken we dat het thema 

‘slachtofferbeleving’ een voorname plaats inneemt: 35,5% bij -12-jarigen, 14% bij 12- tot 17-jarigen, 

8% bij 18- tot 24-jarigen. 

In heel wat gesprekken wordt aan zelfdodingpreventie gedaan. In 6,5 % van de gesprekken (1.228 

gesprekken op een totaal van 19.025 gesprekken) gaat het expliciet over zelfdoding: dit kunnen 

oproepen zijn met een suïcidale oproeper, met een oproeper  die zich zorgen maakt over een derde of 

met nabestaanden van zelfdoding die over dat thema wensen te praten. 

 

 



 

 
 

 

Kijken we naar de burgerlijke staat en de leefsituatie, dan zien we nog een aantal opvallende zaken:  

 gehuwden, echtgescheiden en samenwonende oproepers praten vaak over de partnerrelatie. 

 eenzaamheid en verliesverwerking komt relatief gezien vaak voor als gespreksthema bij 

weduw(e)naars. 

 oproepers uit een residentiële setting en alleenwonenden bellen vaak over eenzaamheid. 

   



 

 
 

AARD VAN HET GESPREK 
 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Op verhaal laten komen / emoties luchten

Opvang en ondersteuning bieden

Situatie verkennen / inzichten en/of
perspectieven zoeken

Stimuleren tot actie

Informatie geven

Andere aanpak

45,9%

31,2%

16,4%

3,8%

2,2%

0,5%

Wijze van gespreksvoering
Per gesprek kunnen 3 'wijze van gespreksvoering' aangeduid worden

Ja
4 860 
26%

Nee
14 165 
74%

Is de oproeper in crisis



 

 
 

 

 

 

Toelichting 

Medewerkers bieden een luisterend oor, vangen oproepers op en ondersteunen hen. 

Ze laten oproepers op verhaal komen, luisteren empathisch naar wat de oproeper vertelt, laten 

ruimte voor gevoelens en betekenissen, luisteren contextueel en verbindend, vangen oproepers op 

in eenzame, pijnlijke en moeilijke momenten. 

In mindere mate zullen oproepers gestimuleerd worden om ‘iets te doen’ of zal het accent liggen 

op ‘informatie geven’. 

Oproepers worden regelmatig verwezen naar aangepaste hulpverlening (zie verder). 

 

In 26% van de gesprekken belt de oproeper in crisis. Medewerkers zullen de acuutheid inschatten 

en naast het opvang- en ondersteunend gesprek ook oog hebben voor deze crisissituatie.  
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VOOR WIE BELT DE OPROEPER 
 

 

 
Aantal 

oproepen 
% 

Zichzelf 
18 518 97,3 

Vrouw, ander dan zichzelf 
216 1,1 

Man, ander dan zichzelf 
291 1,5 

TOTAAL 
19 025 100% 

 

 

 

OPROEPERS IN BEGELEIDING 
 

 

 

  

Ja
34%

Nee
28%

Nee, vroeger 
wel
5%

Onbekend
34%



 

 
 

VERWIJZEN / INFORMATIE GEVEN 
 

Eigen sociaal netwerk 761 15,1% 

Huidige professionele hulp 1 506 29,9% 

Welzijn 661 13,1% 

Sociaal Huis 20 0,4% 

1712 62 1,2% 

CAW algemeen onthaal 294 5,8% 

CAW crisisopvang 141 2,8% 

Inloopcentrum 4 0,1% 

OCMW 100 2,0% 

Gezins- en bejaardenzorg 27 0,5% 

106 --> chat  /  chat --> 106 13 0,3% 

Telefonische en Online hulpverlening 44 0,9% 

Gezondheidszorg 803 15,9% 

100-urgentie 54 1,1% 

Arts 662 13,1% 

Antigifcentrum 5 0,1% 

Algemeen Ziekenhuis 47 0,9% 

Palliatieve Zorg 4 0,1% 

Ziekenfonds 31 0,6% 

Geestelijke gezondheidszorg 219 4,3% 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 173 3,4% 

Psychiatrisch Ziekenhuis 32 0,6% 

Psychiatrische Spoed 14 0,3% 

Levensbeschouwelijke Hulpverlening 10 0,2% 

Centrum Morele Dienstverlening 4 0,1% 

Geestelijke/Pastorale zorg 6 0,1% 

Justitiële sector 410 8,1% 

Justitiehuis 136 2,7% 

Andere dienst voor juridisch advies 32 0,6% 

Advocaat/notaris/gerecht 93 1,8% 

Politie 149 3,0% 

Zelfhulpgroepen / Trefpunt zelfhulp 63 1,3% 

Specifiek aanbod jeugd 82 1,6% 

Leerkracht/school 11 0,2% 

JongerenAdviesCentrum (JAC) 32 0,6% 

Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 30 0,6% 

Kind en Gezin 9 0,2% 

Sociaal-culturele sector 72 1,4% 

Vereniging alleenstaanden 28 0,6% 

Sociaal-cultureel vormingswerk 25 0,5% 

Steunpunt vrijwilligerswerk 19 0,4% 

Werk 37 0,7% 

Eigen werkcontext 16 0,3% 

VDAB 11 0,2% 

Vakbond 10 0,2% 

Andere 370 7,3% 

TOTAAL 5 038 100% 



 

 
 

 

 

Toelichting 

In ongeveer 1 op de 4 gesprekken verwijst de medewerker door of wordt er concrete informatie 

gegeven over een andere hulpdienst. 

In de gesprekken waar er verwezen/informatie gegeven wordt, zal dit enerzijds gebeuren naar de 

huidige begeleiding (29,9%) of naar het eigen netwerk (15,1%). Anderzijds wordt er vaak verwezen 

of informatie gegeven over een (huis)arts (13,1%), een Centrum Algemeen Welzijnswerk / Jongeren 

Advies Centrum (9,2%), een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (3,4%), de politie (3%),het 

Justitiehuis (2,7%), of een advocaat/notaris/gerecht (1,8%) 

We merken in de gesprekken de vaak terugkerende vraag naar professionele begeleiding in de 

private sfeer. Dit o.a. door de vele en lange wachtlijsten in bv. Centra Geestelijke Gezondheidszorg. 

We verwijzen enkel door naar erkende centra of naar de professionele begeleiding waar de 

oproeper reeds in therapie is of was. We verwijzen niet naar privépersonen. 

  



 

 
 

 

  

Chat: statistische gegevens   

De oproepen 45 

De oproepers 47 
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[ CHAT ] 
 

DE OPROEPEN 
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Toelichting 

De vraag naar chatgesprekken blijft stijgen. Het aantal oproepen bleef nagenoeg gelijk in 2015 (1.536 

en dus 16 oproepen meer), terwijl het aantal oproepen dat leidde tot een gesprek steeg van 1.187 

naar 1.245 gesprekken. De afstemming van vraag en aanbod zal één van de vele uitdagingen worden 

in de toekomst, zeker in tijden waar het niet evident is om nieuwe medewerkers te blijven vinden. 

Het medium ‘chat’ zorgt voor langere gesprekken: de gemiddelde gespreksduur bedraagt 46,3 

minuten, terwijl dit aan de telefoon 26,2 minuten is. In totaal waren de medewerkers 57.691 minuten 

in gesprek, goed voor 961 uur of 40 dagen. 

Onze medewerkers beantwoordden in 2015 ook 166 chatoproepen voor zelfmoordlijn1813, waarvan 

er 126 leidden tot een gesprek.  

In totaal (106 en 1813 samen) goed voor 1.702 oproepen en 1.371 chatgesprekken. 

Het merendeel van de oproepen zijn nieuwe oproepers (72%), doch we worden ook in de chathulp 

geconfronteerd met een groeiend aantal heroproepers. We vermoeden dat door  die anonimiteit een 

aantal oproepers (te?)veel gebruik maakt  van onze hulpverlening zonder dat we dit opmerken. Dit 

staat dan in contrast met de oproepers die er niet in slagen om een gesprek te krijgen. 

*Andere oproepen: oproepen waarbij gevraagd wordt om opnieuw contact te nemen, oproepen waarbij de 

oproeper onmiddellijk het contact verbreekt, stille oproepen waar geen gesprek uitgroeit, storingen, 

uitproberen. 
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Toelichting 

Vrouwen vinden ook op chat gemakkelijker de weg naar onze hulpverlening: 75% van de oproepers is 

vrouw. Het verschil is nog groter op chat dan aan de telefoon waar 66,1% vrouw is. 

Met het chataanbod worden vooral jongeren en jongvolwassenen bereikt : 86,7 % is jonger dan 40 

jaar, terwijl dit aan de telefoon 26,5% is.  

We kunnen stellen dat we met ons chataanbod een aanvullende doelgroep bereiken. De oproeper 

kiest het medium dat best bij haar/hem past, en voor -40-jarigen is dit vaak de chat. 

 

  



 

 
 

DE GESPREKSTHEMA’S 

 
 

Net zoals bij de telefoongesprekken kunnen ook hier 3 gespreksthema’s per gesprek gescoord worden. 

De percentages in onderstaande tabellen zijn in verhouding t.o.v. het totaal aantal thema’s. Wanneer 

het aandeel van een bepaald thema t.o.v. het aantal gesprekken wordt genomen, ligt het procentueel 

hoger. 
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Toelichting 

Net zoals als de aan de hulplijn 106, worden we via de chathulp het meest gecontacteerd naar 

aanleiding van ‘relationele problemen’ (48.4% van de gesprekken; 31,6% van de gespreksthema’s).  

Gezondheidszorgen vormen  eveneens een belangrijke aanleiding om online in gesprek te gaan (37,6% 

van de gesprekken; 24,5% van de gespreksthema’s). Het gespreksthema ‘depressie’  is daarin met 6,1% 

(van de gespreksthema’s; 10,% van de gesprekken)het meest voorkomende thema, maar  

Ook ‘angst/fobie’ (3,8% van de gespreksthema’s; 6,3% van de gesprekken) en ‘zelfverwonding’ (3% 

van de gespreksthema’s; 4,8% van de gesprekken) komen frequent voor. 

Opvallend, en afwijkend t.a.v. de telefonische hulp is het aandeel van de gesprekken over 

‘slachtofferbeleving’ (14,3 % van de gesprekken; 9,4% van de gespreksthema’s) en ‘zelfdoding’ 

(13,8% van de gesprekken; 9,1% van de gespreksthema’s). 

De analyse van de gespreksthema’s leert ons dat taboe-onderwerpen zoals depressie, zelfdoding, 
seksueel geweld, zelfverwonding, eetproblemen, ... vaker aan bod komen in chatgesprekken. Dit staaft 
de hypothese dat de chathulp voor vele oproepers nog anoniemer en laagdrempeliger ervaren wordt 
dan het telefoongesprek.   
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Toelichting 

De aanpak van chatgesprekken leunt sterk aan bij de wijze van gespreksvoering aan de telefoon, ook 

al zijn de oproepers gemiddeld jonger en zijn de gespreksthema’s vaak zwaar. Het staaft de hypothese 

dat een ‘hulpverlenend gesprek in Tele-Onthaal’ niet verschilt naargelang het gebruikte medium. 

Zo’n 38% van de oproepers chat in een crisis met een medewerker van Tele-Onthaal. 

  



 

 
 

VERWIJZEN / INFORMATIE GEVEN 
 

Eigen sociaal netwerk 45 10,2% 

Huidige professionele hulp 114 25,9% 

Welzijn 63 14,3% 

1712 13 2,9% 

CAW algemeen onthaal 28 6,3% 

Welzijn-CAW algemeen onthaal 3 0,7% 

OCMW 3 0,7% 

Gezins- en bejaardenzorg 1 0,2% 

106 --> chat  /  chat --> 106 15 3,4% 

Telefonische en Online hulpverlening 4 0,9% 

Gezondheidszorg 45 10,2% 

100-urgentie 5 1,1% 

Arts 39 8,8% 

Ziekenfonds 1 0,2% 

Geestelijke gezondheidszorg 16 3,6% 

Levensbeschouwelijke Hulpverlening 3 0,7% 

Centrum Morele Dienstverlening 1 0,2% 

Geestelijke/Pastorale zorg 
2 0,5% 

Justitiële sector 7 1,6% 

Justitiehuis 
1 0,2% 

Advocaat/notaris/gerecht 2 0,5% 

Politie 
4 0,9% 

Zelfhulpgroepen / Trefpunt zelfhulp 8 1,8% 

Specifiek aanbod jeugd 56 
12,7% 

Leerkracht/school 
3 0,7% 

JongerenAdviesCentrum (JAC) 
40 9,1% 

Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 
13 2,9% 

Sociaal-culturele sector 1 0,2% 

Werk 
6 1,4% 

Eigen werkcontext 2 0,5% 

VDAB 
2 0,5% 

Vakbond 2 0,5% 

Andere 
37 8,4% 

TOTAAL 441 100,0% 



 

 
 

 

Toelichting 

In 441 van de 1.245 gesprekken werd er verwezen naar of informatie gegeven over een dienst (35%). 

Daarbij werd vooral verwezen naar (of concrete informatie gegeven over) de huidige begeleiding van 

de oproeper (25,9%), naar een Centrum Algemeen Welzijnswerk / Jongeren Advies Centrum (16,1%), 

naar het eigen netwerk van de oproeper (10,2%),naar een (huis)arts (8,8%), of naar een Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg (3,6%). 

Uiteraard zijn de diensten waarnaar verwezen of waarover er concrete informatie wordt gegeven, 

vooral gericht naar een jonger ‘publiek’. Zo wordt er vaak verwezen naar een Jongeren Advies Centrum 

of naar een Centrum Leerlingen Begeleiding. 

Het gebeurt regelmatig dat er naar de telefonische hulpverlening van Tele-Onthaal wordt verwezen, 

bijvoorbeeld om adressen uit een andere regio te verkrijgen of gezien de grotere bereikbaarheid van 

de telefonische hulplijn. 

  



 

 
 

DANK 
 
 

Tele-Onthaal wil in de eerste plaats de vrijwillige medewerkers danken voor hun inzet. Zij zorgen er 

voor dat de dienst dag en nacht bereikbaar is, het hele jaar door. In 2015 waren ze met 132. Elk van 

hen doet wekelijks één telefoonbeurt van ± 3 uur, waarvan één keer om de acht of vier weken een 

nacht. Het telefoonwerk en de permanente vorming vereisen een ernstig engagement.  
 

Een dankwoord voor de goede samenwerking richten we ook heel graag tot de leden van de Algemene 

Vergadering, de Raad van Bestuur en de Stuurgroep van de Vrienden van Tele-Onthaal. 
 

We danken ook graag de collega’s van de andere Tele-Onthaaldiensten en alle organisaties waarmee 

we samenwerken, voor de goede verstandhouding. 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin. Wij danken de bevoegde Vlaamse minister en zijn medewerkers dan ook 

voor de noodzakelijke toelage en voor de goede samenwerking. Ook het Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen zorgt voor een substantiële subsidie (uitgave en verspreiding van het boek ‘Niet alleen – 

Luisteren in Tele-Onthaal’. 

Tele-Onthaal mocht in 2015 ook subsidies ontvangen van volgende gemeente –en / of stadsbesturen: 

Gavere 

Lochristi 

Stekene 

 

Tevens danken wij volgende instellingen en organisaties voor hun onontbeerlijke financiële 

en/of materiële steun, als mede alle privépersonen voor hun persoonlijke gift: 

 
Cortina NV 

Flandria 

Novolab – Algemeen labomateriaal 

Poppies – Biscuits en koekjes 

VDK Spaarbank 

 

 


