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VOORWOORD 
 

Dankbaarheid 

Dankbaar kunnen en mogen zijn, het is een voorrecht. Want het wil zeggen dat je veel gekregen hebt. 

Dat er steun en zorgzaamheid is geweest, vertrouwen en loyauteit, voldoende openheid en 

transparantie, inzet en wederkerigheid. Dankbaarheid is er voor de inzet en het zijn van de andere. 

Het is een teken van verbondenheid. Een verbondenheid die éénmalig, frequent of langdurig kan 

geweest zijn. Waar verbondenheid en dankbaarheid aanwezig zijn, is er ook meer mildheid en 

verdraagzaamheid. 

Ik wil bij deze dankbaarheid tonen aan volgende mensen, groepen, instanties: 

- Aan de oproepers die ons het vertrouwen schonken aan de telefoon en chat. Het was druk aan 

de lijn. Het aantal oproepen steeg met 7% aan de telefoon en met 20% aan de chat. Qua 

gesprekstijd is het nooit zo druk geweest als vorig jaar. 

- Aan de vrijwilligers die de permanentie verzekerden. Eind 2016 waren ze met 128. De 

vrijwilligers presteerden gemiddeld 20 uur/maand; werken gemiddeld 10 jaar mee en zijn 

bijzonder gemotiveerd in hun luisterhouding t.o.v. de oproepers. Vermaatschappelijking van 

zorg, het wordt in het vrijwilligerswerk van Tele-Onthaal al decennia lang concreet ingevuld. 

- Aan het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en het Provinciebestuur van Oost-

Vlaanderen. Het is niet altijd evident om een comfortabele samenwerking te hebben met 

subsidiërende overheden. Bij ons is dat al vele jaren het geval en dat soort samenwerking is 

dan ook bijzonder deugddoend. 

- Aan de leden van de algemene vergadering, de bestuurders en de leden van de stuurgroep van 

de vrienden van Tele-Onthaal. 

- Aan de sponsors, sympathisanten en zoveel anderen die Tele-Onthaal genegen zijn. 

- Aan Martine Claeys die na 37 jaar professioneel engagement vorig jaar met pensioen ging en 

die hier, zoals men zegt, meer dan één steen heeft verlegd. 

- Mijn bijzondere dankbaarheid gaat naar Piet Cramer. Piet was samen met Gaston Ghys 

medestichter van Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen in 1971. Piet overleed op 21 november 2016 

na een langdurige ziekteperiode. Hij bleef tot het laatste lid van de Raad van Bestuur en bleef 

zoals hij voordien altijd deed, zijn kind koesteren en beschermen. Verderop in het jaarverslag 

vindt u de integrale tekst die vanuit Tele-Onthaal werd voorgelezen op de begrafenis van Piet. 

Het gaat over afscheid nemen maar ook over dankbaarheid. Dankbaar afscheid nemen van 

een groot en betekenisvol persoon. 

 

Chris De Ketelbutter, 

directeur 
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Tekst voorgelezen vanuit Tele-Onthaal op de begrafenis van Piet Cramer 

Je was bovenal een minderbroeder, een volgeling van Franciscus. Jouw grote projecten, het levenspad 

dat je volgde, waren het gevolg van die spirituele en religieuze keuze. Als stichter van Tele-Onthaal 

Oost-Vlaanderen, het crisisopvangcentrum De Schelp, ’t Vindcentje, concretiseerde je wat je als 

minderbroeder nastreefde: hulp bieden aan kansarmen in onze hedendaagse samenleving. Ook in 

jouw priesterschap was je vooral gericht op de mens, en wat hem beroerde. Op zoek naar en  het 

creëren van verbondenheid tussen de mensen. Je was een ziener, een pionier, een rebelse voorloper. 

Iemand die zich niet volledig liet bepalen door bestaande structuren of gewoonten. Je durfde het aan 

om nieuwe paden te bewandelen. Om alternatieve methodieken te ontwikkelen om kansarme mensen 

te helpen in vernieuwde maatschappelijk omstandigheden. 

Je was ‘vader’ van drie organisaties, Tele-Onthaal is één van jouw kinderen. We hebben het geluk 

gehad dat je tot het einde een actieve rol hebt gespeeld in onze organisatie. Behalve stichter was je 

jarenlang directeur, voorzitter, nadien afgevaardigde bestuurder. Ook in de Federatie was je decennia 

lang een dragende pijler als coördinator, secretaris of bestuurder. 

We mochten jou ervaren als een echte bezieler: je kon mensen motiveren, enthousiasmeren, ja zelfs 

besmetten als het ware, met jouw begeestering. Jouw doel: kansarmen helpen stond steeds voorop. 

Helpen in een pluralistische sfeer, pluralisme in de echte betekenis van het woord: mensen aanvaarden 

in hun eigenheid en in hun manier van zijn. Je verzamelde mensen rondom jou: vrijwilligers, 

bestuurders, personeelsleden, vrienden, enz. Je infecteerde hen, motiveerde, gaf vertrouwen en……. 

liet dan geleidelijk los om jouw volgelingen jouw werk verder te laten zetten. Op de achtergrond was 

je dan steeds bereid om bij te springen en wijs advies te geven. 

Tele-Onthaal was toch wel jouw oogappel. Bewijs hiervan is jouw meer dan 45 jaar actief betrokken 

zijn. Toen ik jou vorig week bezocht op de palliatieve eenheid in het ziekenhuis te Aalst zag ik op de 

vensterbank een stapel boekjes liggen ‘Niet alleen – Luisteren in Tele-Onthaal’. Je hebt ze 

meegenomen naar het ziekenhuis om ze uit te delen. Want ja, er zou maar eens een verpleegkundige 

of een arts zijn geweest die Tele-Onthaal niet of onvoldoende kende. Wel, ook vandaag hebben we die 

boekjes mee. Achteraan in de kerk en in de ontmoetingsruimte liggen een 200-tal exemplaren. Wie 

geïnteresseerd is, kan een boekje meenemen. Ik veronderstel dat je dat OK vindt, Piet? Op die manier 

werken we ook aan de signaalfunctie en bekendmaking van Tele-Onthaal, 2 stokpaardjes van jou waar 

je vaak op hamerde. 

Piet,  ik wil je danken van heel diep van binnen: 

 In naam van de vele honderden vrijwilligers en ex-vrijwilligers die je geselecteerd, opgeleid en 

begeleid hebt. Je was een inspirerende bron van kennis, inzicht maar vooral van veel wijsheid. 

 In naam van de bestuurders, de algemene vergadering en de stuurgroep van de vrienden van 

Tele-Onthaal, in het bijzonder vanwege Marc, Lina, Frida, Luk en Guido die samen met jou aan 

de wieg van Tele-Onthaal stonden. 

 In naam ook van de personeelsleden van Tele-Onthaal. Zij vonden in jou een leidinggevende, 

een werkgever die veel ruimte en vertrouwen schonk en die steeds streefde naar comfortabele 

werkomstandigheden. 

 In naam van de collega’s van de Federatie. Ook daar had je zo lang een steunende rol. 



 

 
 

Ook ik wil jou danken, Piet, voor het feit dat je mij meer dan 30 jaar geleden aanwierf en dat je mij kort 

nadien de kans gaf om jou op te volgen als directeur. Je gaf mij ruimte, vertrouwen, mandaat. We 

streefden al die jaren voor éénzelfde doel. Onze waarden en grondvisie waren gelijklopend. Onze kijk 

op de manier waarop iets moest worden uitgevoerd was soms verschillend. Maar je liet me bijna altijd 

doen. “Doe maar”, zei je dan en de discussie, als die er al eens was, was gesloten. Soms zegden we wel 

eens tegen elkaar dat ik professioneel getrouwd was met jouw dochter, Tele-Onthaal 

Ik wil ook graag het woord richten tot Rita: Rita, jij was de compagnon de route van Piet: jullie vonden 

elkaar op zoveel terreinen, jullie wegen liepen samen en parallel. Je hebt Piet zijn leven, ook zijn 

roeping mee gedragen en altijd gesteund vanuit een diep respect voor zijn keuze. Het laatste jaar heb 

je Piet verzorgd. Het was soms zwaar, zeer zwaar, vermoeiend, zowel fysiek al psychologisch. Maar je 

bleef aan zijn zijde. Hij was jou hier heel dankbaar voor en hij besefte dat het dankzij jou is dat hij zo’n 

waardig levenseinde kon meemaken. Piet was bezorgd om jou voor de periode na zijn overlijden. Het 

is nu aan ons om jou te omringen en te steunen. Je verdient het, omwille van wie je bent en omwille 

van zoveel inzet naar Piet toe. 

Ik wil dit eindigen met de woorden van Marc Claeys, huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, van 

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen. Met die woorden kondigden we in de media het overlijden van Piet 

aan. 

‘We nemen afscheid van een vriend, boegbeeld voor Tele-Onthaal, een groot en goed mens die zoveel 

heeft betekend voor talloze gekwetste mensen. Hij dacht en handelde vanuit een grote 

maatschappelijke bewogenheid, breeddenkend en tolerant.’ 

 

Chris De Ketelbutter 

Wetteren, 26 november 2016  
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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. Chathulpverlening (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 

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


 

 
 

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

hulpvrager. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt die verantwoordelijkheid overgenomen. 

 

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 Tele-Onthaal: een antwoord op een maatschappelijke behoefte 

Uit de feitelijkheden van bijna 50 jaar telefonische hulpverlening in Vlaanderen blijkt de uitdrukkelijke 

nood aan gesprek over levensmoeilijkheden en die nood 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 nood 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 of chatcontact hoeft de oproeper zich niet te tonen 

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

- de onmiddellijke bereikbaarheid en een lage drempel 

- anonimiteit, discretie en geheimhouding zijn verzekerd 

Tele-Onthaal kiest ervoor met opgeleide en 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. 

 

1.2   De waarden 

Tele-Onthaal is een instelling waarin het privaat initiatief 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 vraag gestuurd, 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  

 

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

 

Naar de vrijwilligers en personeel 

- zorg voor gunstige materiële en psychische omstandigheden 

- zorg voor goede werkomstandigheden en een goede werksfeer 

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

- begeleiding, ondersteuning en vorming bieden die zowel gericht is op de taakuitvoering 

als op de persoonlijke ontwikkeling 

- aandacht voor het persoonlijke en familiale 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: 

‘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.’ 

 

1.3.3  Soorten gesprekken 

Naargelang het type oproep liggen er in gesprekken verschillende accenten: 

1.3.3.1 Opvanggesprek 

Algemeen 

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

moeilijk of 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 

 

Specifiek 

 

Gesprekken met veelbellers of veelchatters  

Een deel van de oproepen die we aan de lijn of op de chat krijgen, zijn heroproepen, dit wil 

zeggen afkomstig van mensen die reeds enkele keren of dikwijls met TO belden. We willen ook 

hen een zinvol aanbod doen, zodat ze bijvoorbeeld niet afhankelijk worden van het bellen of 

chatten. Tele-Onthaal heeft daar een specifiek beleid rond ontwikkeld 

 

Opvang van mensen die het naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen moeilijk krijgen 

Bepaalde schokkende gebeurtenissen (vb. zelfdoding van bekende personen, ernstige 

delicten,..) of reportages over psychosociale of maatschappelijke problemen confronteren 

mensen soms met hun eigen moeilijkheden en ervaringen. Tele-Onthaal wil oproepers een 

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


 

 
 

ondersteunend gesprek bieden en indien nodig doorverwijzen voor verdere hulp. Na bepaalde 

TV-uitzendingen wordt het nummer en de website van Tele-Onthaal getoond. Indien we 

hiervan op voorhand op de hoogte zijn, krijgen de vrijwilligers extra achtergrondinformatie. 

Indien nodig en mogelijk, voorzien we versterking van de dienst.  

 

1.3.3.2 Crisisgesprek 

Algemeen 

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

in de war geraken en in een acute crisistoestand terechtkomen. Door overbelasting dreigen ze 

hun controle kwijt te geraken.   

De lage drempel en permanente bereikbaarheid van Tele-Onthaal zijn belangrijke troeven voor 

crisisinterventie.  

In een crisisgesprek wordt van de vrijwilliger een actievere, meer directieve aanpak verwacht. 

Het doel van een crisisgesprek is: 

 het voorkomen van verdere escalatie 

 een houvast bieden, een rustmoment trachten te creëren, tijd om opnieuw na te denken 

 een ‘kort-termijn-perspectief’ zoeken 

 een adequate verwerking van de acute stresssituatie stimuleren 

 

Specifiek : gesprekken rond zelfdoding 

Zowel via het nummer 106 als via de samenwerking met de zelfmoordlijn 1813 neemt Tele-

Onthaal een belangrijke plaats in in de suïcidepreventie. Mensen kunnen steeds bij Tele- 

Onthaal terecht, of het nu gaat om een gesprek rond gedachten aan zelfdoding in het begin 

van het suïcidaal proces, of om crisisgesprek over een acute zelfmoordreiging.  

 

1.3.3.3 Informatief gesprek/verwijsgesprek 

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. 

Voor het chat- hulpaanbod beschikken vrijwilligers over een reeks relevante links naar 

bestaande sociale kaarten op het web (bv. de sociale kaarten uitgegeven door verschillende 

provincies) en thematische websites over bepaalde psychosociale problemen (bv. zelfdoding, 

drugs,…). 

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

vrijwilliger vindt dat het aangewezen is. 

  



 

 
 

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 2016 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 Stefaan Maes en Chris De Ketelbutter 

Levensfasen & persoonlijkheidsontwikkeling Chris De Ketelbutter 

Eenzaamheid Chris De Ketelbutter 

Bevestiging en erkenning Stefaan Maes 

Geschiedenis Tele-Onthaal +  kennismaking met mentoren Marc Claeys en Stefaan Maes 

Hulpverleningsvaardigheden Stefaan Maes en Pia Dewagtere 

Verslaggeving + supervisie Pia Dewagtere 

Depressie Chris De Ketelbutter 

Het verschil tussen feiten en betekenissen Chris De Ketelbutter 

Relationeel verbindend werken + vraagstelling Chris De Ketelbutter 



 

 
 

Verwerking na verlies Stefaan Maes 

Omgaan met grenzen, o.a. bij veelbellers en seksbellers + 

systeem kwaadwillige oproepen 
Pia Dewagtere 

Oefendag hulpverleningsvaardigheden + verwijzen + 

chatgesprekken 
Pia Dewagtere 

Crisisgesprekken Chris De Ketelbutter 

Zelfdodingproblematiek Chris De Ketelbutter 

Oproepers met psychiatrische problematiek Pia Dewagtere 

Hulpverleningsconcept Stefaan Maes 

 

- 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 

17 en 18-02-2016 
Het beland van een goede nachtrust (de 

impact van slaap op het algemeen welzijn) 
Sandra Pirrera 

14-03-2016 
Kinderkanker, minstens 9 op de schaal 

‘levensbeving’ 
Prof. Yves Benoît 

17-05-2016 Dementie 
Prof. Christine Van 

Broeckhoven 

18-10-2016 Ik ben jong en ik kan (al)even niet meer Lut Celie 

16 en 17-11-2016 Het leven in de gevangenis Erna Hermans 

7 en 8-12-2016 
Nieuwe uitdagingen in de geestelijke 

gezondheidszorg / psychiatrie 
Stefaan Baeten 

 

     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 2016 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 

21-01-2016 Bezoek aan het instituut Dr. Guislain Stefaan Maes 

09-02-2016 Bezoek aan De Sleutel Pia Dewagtere 

27-02-2016 

Inleiding in de psychopathologie 

- angststoornissen 

- psychotische stoornissen 

- stemmingsstoornissen 

- persoonlijkheidsstoornissen 

Roos Crabbe 

12-05-2016 Empathie Chris De Ketelbutter 

19-11-2016 Terugkommoment voor nieuwe medewerkers Chris De Ketelbutter 

30-11-2016 Bezoek aan de gevangenis Gent Pia Dewagtere 

 

 

4.2.5.  Extra vormingsactiviteiten chat 

 

DATUM THEMA LEIDING 

11-04, 26-04 en 30-04-2016 Oefendagen voor chatmedewerkers 
Stefaan Maes en 

Lieselot Malfait 

 

 

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 / viering 45 jaar bestaan Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen 

- Startavond 

 

 

8 CHATGESPREKKEN 
 

Op 06/01/04 startte Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen met een effectief aanbod chat. 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 2016 waren er 1.843 chatoproepen waarvan 1.458 gesprekken. 

Er werkten 42 vrijwilligers mee aan de chathulpverlening. 

  

 

9 BEKENDMAKING TELE-ONTHAAL EN WERVING NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 

9.1 Bekendmaking 

 

Zoek je een uitweg? Praten helpt.  

Bekendmaking van het hulpaanbod is een permanente opdracht voor Tele-Onthaal. In 2015 

werd na een intensieve selectieronde een nieuwe, dynamische communicatiepartner 

aangeworven om de komende jaren het hulpaanbod zo optimaal mogelijk op de kaart te zetten.  

Communicatiebureau Choco uit Antwerpen creëerde een nieuwe naambekendheidscampagne, 

die begin 2016 gelanceerd werd. Choco ging aan de slag met het universeel exit-symbool. Wat 

gebeurt er als het exit-mannetje zelf de uitweg niet meer ziet?  

Het campagnebeeld is duidelijk en simpel: “Zoek je een uitweg ? Praten helpt.“ Zit je met iets, 

groot of klein ? Bel anoniem en gratis naar 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be  

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


 

 
 

Met deze nieuwe campagne wil Tele-Onthaal niet enkel mensen aanspreken die het op dit 

moment moeilijk hebben. Deze campagne wil iedereen vertellen dat, als je een uitzichtloos 

gevoel hebt, Tele-Onthaal altijd binnen bereik is.   

Deze campagne kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid, departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin en Minister Jo Vandeurzen.  Tele-Onthaal kreeg de uitzondelijke kans 

om het startschot voor deze campagne te geven in aanwezigheid van de Vlaamse Regering, op 

de wekelijkse ministerraad.  Met dit nieuwe campagnebeeld zal Tele-Onthaal de komende jaren 

naar alle Vlamingen trekken om haar hulpaanbod in de verf te zetten. 

  

 

Persberichten en artikels over: 

- Lancering nieuwe bekendmakingscampagne “Zoek je een uitweg? Praten helpt.” in 

aanwezigheid van de Vlaamse Ministerraad 

- Persbericht n.a.v. maatschappelijke gebeurtenis  “Terreuraanslagen Brussel en 

Zaventem” 

- Jaarcijfers 2015 en voorstel nieuwe wervingscampagne “Word vrijwilliger en bied een 

uitweg” 

- Persbericht nieuwe wervingscampagne en social media-actie “Vrijwilliger-van-de-dag” 

 

Tele-Onthaal in beeld: 

- Campagnepakket “Zoek je een uitweg? Praten helpt.” : drukwerk : affiches, flyers en 

spandoek en digitale toolkit (banners, headers,…) voor alle Tele-Onthaaldiensten  

- Online en social media campagne “Zoek je een uitweg? Praten helpt”: 

Facebookadvertenties, Google Adwords, update website, digitale mailing naar 

middenveld-en welzijnsorganisaties, netwerk en stakeholders 

- Social Media Campagne “Ambassadeurs-voor-één-dag”: 65 Bekende Vlamingen zetten 

mee hun schouders onder nieuwe campagne 

- Ontwikkelen zakkalendertjes 2016 met info over Tele-Onthaal 

- Deelname aan De Standaard Solidariteitsprijs 2016 (niet weerhouden)  

- Deelname aan VTM Medialaan Fairtime Award (niet weerhouden)  

- Aanvraag humanitaire zendtijd VRT voor gratis radio-en TV spot (niet weerhouden)  

- Beheer website Tele-Onthaal 

- Beheer, verdieping en opwaardering Facebookpagina Tele-Onthaal 

- Medewerking aan de initiatieven van “Te Gek!?” – 9 voorstellingen ‘Open Geest’  

- Infostand op Boekenbeurs Antwerpen 

- Workshop en deelname Dag van de Nabestaande Werkgroep Verder 

- Deelname aan Music for Life Studio Brussel  

- Artikel in Libelle “Reddende engelen van de noodnummers”  

 
  

 



 

 
 

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

 

In het kader van de Rode Neuzen Dag -  actie van VTM,Q-Music en Belfius rond meer 

psychologische hulp voor jongeren -  diende Tele-Onthaal in februari 2016 een projectaanvraag 

in bij de Koning Boudewijn Stichting, die het Rode Neuzen Fonds beheerd. Voor de 

zomervakantie kreeg Tele-Onthaal de goedkeuring voor haar project: ontwikkeling van een 

nieuwe website en online toeleidingscampagne voor jongvolwassenen naar het (online) 

hulpaanbod van Tele-Onthaal. Binnen de schoot van de Federatie werd een taskforce opgericht 

met intensieve medewerking van de Tele-Onthaaldiensten om dit project verder uit te werken in 

2016-2017. 

 

9.2 Werving nieuwe vrijwilligers  

In 2015 noteerde Tele-Onthaal het hoogst aantal telefoongesprekken sinds 2010. Tele-Onthaal 

zag ook haar aantal chatgesprekken verdubbelen sinds 2011.  

Om optimaal te beantwoorden aan deze stijgende gesprekscijfers en verder te werken aan nog 

meer online bereikbaarheid voor de chathulpverlening, moet Tele-Onthaal kunnen rekenen op 

nog meer luisteroren dan de 600 vrijwilligers van vandaag.  Tele-Onthaal kon opnieuw op de 

steun van de Vlaamse overheid en minister Vandeurzen rekenen om een wervingscampagne 

voor nieuwe vrijwilligers te ontwikkelen. 

Tele-Onthaal lanceerde eind juni 2016, (analoog en in de lijn van het nieuwe 

bekendmakingsbeeld en een variant op het iconische exit-mannetje) de campagne “Bied een 

uitweg en word vrijwilliger bij Tele-Onthaal.” Met deze campagne wilde Tele-Onthaal nog meer 

mensen warm maken voor een engagement als vrijwilliger.   

 

Tele-Onthaal in beeld 

- Campagnepakket “Word vrijwilliger en bied een uitweg” : drukwerk : affiches, flyers en 

spandoek en digitale toolkit (banners, headers,…) voor alle Tele-Onthaaldiensten  

- Online en social media campagne “Word vrijwilliger en bied een uitweg” 

Facebookadvertenties, Google Adwords, update website, digitale mailing naar 

middenveld-en welzijnsorganisaties, netwerk en stakeholders 

- Social Media Campagne “Vrijwilliger-van-de-dag: 30 vrijwilligers, 6 uit elke Tele-

Onthaaldienst getuigen over hun engagement.  

Resultaten wervingscampagne 

Met deze intensieve wervingscampagne,  wilde Tele-Onthaal haar nood aan nieuwe vrijwilligers 

bekend maken bij de brede bevolking.    

   



 

 
 

  
West-

Vlaanderen 

Oost-

Vlaanderen 
Antwerpen 

Vlaams-

Brabant en 

Brussel 

Limburg 
TOTAAL 

FTO 

Totaal aantal 

aangemelde 

kandidaten 106 106 97 80 118 507 

Totaal aantal 

selectiegesprekken 22 28 52 27 24 153 

Totaal aantal 

weerhouden 

starters 20 22 37 16 21 116 

Totaal aantal 

effectieve starters 17 21 26 7 18 89 

Totaal aantal                                                                                        

(tot 15/02/2017) in 

opleiding/stage 13 16 17 7 15 68 

 

Opmerkelijk was evenwel dat de campagne resulteerde  in een aanzienlijk grotere groep 

geïnteresseerde kandidaat-vrijwilligers (meer dan 500 mannen en vrouwen hebben zich 

aangemeld), een groter aantal dan gewoonlijk. Na de selectiegesprekken, de opleiding en de 

stageperiode resulteert dit desalniettemin niet in een  aanzienlijk hoger resultaat aan nieuwe 

vrijwilligers dan doorgaans na een nieuwe basisopleiding.  

 

Een groter aantal aanmeldingen genereert helaas niet hetzelfde aantal effectieve starters 

aan de basisopleidingen.  Een verandering in gedragsintenties verloopt niet recht evenredig 

met een verandering in effectief gedrag.  

 

Ondanks deze intense campagne, kan Tele-Onthaal ook niet buiten maatschappelijke evoluties 

die een impact hebben op vlak van vrijwilligerswerk.  

Een opbouwend en volgehouden wervingsbeleid is in een veranderend  vrijwilligerslandschap 

onontbeerlijk.  Consistente en aanhoudende investeringen in sterke wervingscampagnes zullen 

in de toekomst een absolute must zijn om ons hulpaanbod te continueren én optimaliseren.  

Tele-Onthaal is intern ook sterk aan de slag gegaan met een intens denk-en beleidsproces om 

haar vrijwilligersbeleid in de toekomst verder te modelleren en actualiseren.  

 

10 NAZORG / OPVANG 
 

10.1  Nazorg bij televisie-uitzendingen 

 

De media vermeldden in 2016 het hulpaanbod van Tele-Onthaal bij artikels in de geschreven pers 

en n.a.v. 35 uitzendingen op televisie, vooral op de openbare omroep.  



 

 
 

 Via Annemie: 4 afleveringen (VRT-één)  

- casino en gokken  

- palliatieve zorgen  

- deurwaarders en armoede 

- alcoholverslaving 

 Koppen XL: 7 afleveringen (VRT-één)  

- Verkrachting  

- Dodelijke verkeersongevallen  

- Bipolaire stoornissen  

- Partnergeweld 

- Terreuraanslag Brussel 

- Zwangerschap en alcoholisme 

- Eetstoornissen 

 Van Gils en Gasten: 1 aflevering (VRT-één)  

- Euthanasie  

 De Noodcentrale: 7 afleveringen (VRT-één)  

 Panorama: 1 aflevering (VRT-Canvas) 

- Partnergeweld 

 Terzake zomer: 1 aflevering (VRT-Canvas)  

- Eenzaamheid 

 Spoed 24/7: 10 afleveringen (VRT-één)  

 Pano: 1 aflevering (VRT-één) 

- Jongeren en alcohol 

 Over de streep (VTM) 

 Rode Neuzen Slotshow (VTM)  

 

Het vermelden van het algemeen hulpaanbod van Tele-Onthaal na een gevoelige TV-uitzending, 

kan een belangrijke hefboom zijn om kijkers toe te leiden naar hulp zonder er zelf naar te 

moeten zoeken.   

De cijfers spreken voor zich: vorig jaar bereikten we over 35 televisie-uitzendingen 266 

oproepers, die ons heel specifiek n.a.v. de televisie-uitzending gecontacteerd hebben. Dit is een 

gemiddelde van 7.6 mannen en vrouwen die n.a.v. de psychosociale thematiek in een 

programma een luisterend oor vonden bij Tele-Onthaal.  

Bepaalde thema’s scoorden opvallend hoog: alcoholmisbruik, bipolaire stoornissen, 

eenzaamheid, armoede, palliatieve zorgen.

10.2  Opvang bij maatschappelijke gebeurtenissen 

 



 

 
 

De aanslagen in Brussel en Zaventem waren een tragisch dieptepunt in 2016. Ook Tele-Onthaal 

leverde een bijdrage aan de hulpverlening die na deze terreurdaden op gang kwam.  

Terreur is een veel voorkomend gespreksthema in de week na de aanslagen:  sommige 

oproepers bellen heel expliciet enkel en alleen naar aanleiding van de terreur, bij anderen is het 

een onderwerp dat in de loop van het gesprek onomwonden aan bod kwam.   

Op 22 maart, de dag van de aanslag was terreur een piek-gespreksthema in 28% van de 

telefoon-en chatgesprekken bij Tele-Onthaal.  De terreur zorgde vooral de eerste drie dagen na 

de aanslagen voor een lichte stijging in de oproepcijfers.  

 

Bij deze oproepen waren amper slachtoffers of directe betrokkenen, maar vooral mensen uit de 

brede bevolking die op zoek waren naar een uitlaatklep. Angstgevoelens waren 

ontegensprekelijk het centrale thema bij al deze gesprekken. 

 

Tele-Onthaal speelde eveneens een complementaire rol in de hulpverlening na de aanslagen: 

door onze 24u/7d bereikbaarheid konden ook mensen na de kantooruren van CAW en 

Slachtofferonthaal bij ons terecht. Als oproepers specifieke vragen hadden, werden zij op hun 

beurt doorverwezen naar CAW en Slachofferonthaal. Binnen de schoot van het departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, werd hier ook overleg 

georganiseerd tussen de betrokken hulporganisaties. 

 

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 is Tele-Onthaal bereikbaar voor de Nederlandskundige gedetineerden van 

de gevangenis Gent. Sinds 01/05/06 werd het project uitgebreid naar de gevangenis van 

Oudenaarde. Sinds 01/01/07 is TO ook bereikbaar vanuit de gevangenis van Dendermonde. 

In 2016 kwamen er (vermoedelijk) 127 oproepen vanuit de gevangenissen (= daling van 17% 

t.o.v. 2015). 

 

 

11.1.5   1813-portaalsite en samenwerking Centrum ter Preventie van Zelfdoding 

 



 

 
 

De gewijzigde samenwerking met de Zelfmoordlijn 1813 ging van start op 01/01/2016. De 

speerpunten van de vernieuwde samenwerking zijn: 

 

- Tele-Onthaal vangt de overload van oproepen op van de Zelfmoordlijn1813. 

Oproepers kunnen rechtstreeks doorgeschakeld worden met een vrijwilliger van 

Tele-Onthaal indien alle medewerkers van de Zelfmoordlijn1813 in gesprek zijn.  

Het centrale doel is zoveel mogelijk oproepers een gesprek aanbieden op het 

moment dat ze contact opnemen met de Zelfmoordlijn1813. 

De invloed van de doorschakeling wordt opgevolgd door beide organisaties. We 

leggen op regelmatige basis onze bevindingen samen.  

- Tele-Onthaal en het Centrum ter preventie van zelfdoding beschouwen elkaar als 

bevoorrechte partners op vlak van vorming.  

- De vermelding van het nummer 106 en 1813 in de media blijft conform eerdere 

afspraken verlopen.  

In 2016 werden er in totaal door de 5 Tele-Onthaaldiensten samen 5.696 gesprekken 

gevoerd met oproepers die zich lieten doorschakelen van de (bezette) 1813 naar 106. 

 

In 2015 voerden de Tele-Onthaaldiensten in het vorige samenwerkingsakkoord 3.381 

gesprekken. De vernieuwde samenwerkingsvorm leidde dus tot een toename van 69% 

gesprekken met 1813 oproepers. 

 

 

11.2   Samenwerkingsverbanden 

 

11.2.1   Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen 

 

Secretariaat: Roosakker 6 te 9000 GENT,  09/220 82 92,   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:  

Taskforce Rode Neuzen: projectgroep voor het uitwerken en uitvoeren van het Rode 

Neuzen-project: nieuwe website en online toeleidingscampagne van jongvolwassenen 

naar het hulpaanbod van Tele-Onthaal. 

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:  

- Arteveldehogeschool Gent 

- Bond Zonder Naam 

- Campagne Te Gek!? 

- Childfocus 

https://www.arteveldehogeschool.be/
https://www.bzn.be/nl/home
http://www.sad.be/tegek/
http://www.childfocus.be/


 

 
 

- Confederatie Tele-Onthaaldiensten in België (Overleg tussen de Federatie van Tele-

Onthaaldiensten in Vlaanderen, de Fédération des Centres de Télé-Accueil en de 

Duitstalige Telefonhilfe over gemeenschapsoverschrijdende thema’s in verband met 

organisatie.) 

- Federatie diensten Geestelijke Gezondheidszorg 

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

Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving 

- Infrabel cel preventie zelfdoding op het spoor 

- International Federation of Telephonic Emergency Services (IFOTES) 

- Kabinet van de minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

- OHIL (Overlegplatform Hulp- en Informatielijnen) 

- OHUP (Onlinehulpuitwisselingsplatform) 

- Sensoor Federatie telefonische hulpverlening Nederland 

- Similes 

- SOM, Federatie van sociale ondernemingen vzw 

- Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en FSO vzw – sector CAW 

- Urgentiedienst 100 

- Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW 

- Vlaams Welzijnsverbond – Commissie vrijwilligerswerk 

- Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg 

- Vlaamse werkgroep Suïcidepreventie 

- Werkgroep Verder 

- Zelfmoordlijn1813 

 

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

        Vergaderfrequentie 1 x per jaar. 

  

http://www.fdgg.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/departement-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/afdeling-welzijn-en-samenleving
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/departement-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/afdeling-welzijn-en-samenleving
https://www.infrabel.be/
http://www.ifotes.org/
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/vlaams-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin
https://www.sensoor.nl/
http://nl.similes.be/
http://www.som.be/
https://www.kennisplein.be/Pages/Steunpunt-Algemeen-Welzijnswerk.aspx
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/sectoren/vrijwilligerswerk
http://www.vvgg.be/
http://www.werkgroepverder.be/
https://www.zelfmoord1813.be/
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[ TELEFOON ] 
 

DE OPROEPEN  
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Aantal oproepen per maand

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Gemiddeld/dag 74 79 77 78 76 76 79 74 72 66 71 73 



 

 
 

 

 

 

 

 

Aantal oproepen binnen en buiten de kantooruren 
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Aantal oproepen per dag van de week

8359; 31%

18925; 69,4%

Binnen Buiten

 Ma Di Woe Do Vrij Za Zo 

Gemiddeld 74 74 74 74 76 77 76 
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De totale gespreksduur 

De totale gespreksduur in 2016 is 531 289 minuten. 

Gemiddeld is Tele-Onthaal: 60,5 minuten per uur in gesprek = 24 uren per dag =  369 dagen 

per jaar in gesprek. 

Toelichting  

De telefoon rinkelde in 2016 op de 106-hulplijn in Oost-Vlaanderen 27.284 keer, 1.682 keer 

meer dan in 2015 (stijging van 6,6%). De medewerkers voerden 20.961 gesprekken (een 

stijging met 9%), terwijl het aantal oproepen zonder gesprek* licht daalde. 

In 2016 wijzigde de samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: in 2015 

bemanden Tele-Onthaalmedewerkers mee de Zelfmoordlijn1813, terwijl in 2016 de 

oproepers zich kunnen laten doorschakelen naar 106 op momenten dat hun oproep naar 1813 

niet wordt opgenomen. We beschikken voor 2016 niet over het exact aantal gesprekken die 

door Oost-Vlaamse Tele-Onthaalmedewerkers gevoerd zijn. Over de 5 TO-diensten heen 

werden 5.698 doorgeschakelde gesprekken door 106-medewerkers beantwoord; Oost-

Vlaanderen nam er daarvan 19% voor ‘zijn rekening’ of zo’n 1.100 gesprekken. 

Gemiddeld kregen de medewerkers 74,5 oproepen per dag. Juli  was de drukste maand terwijl 

oktober (een beetje) rustiger was. Over de jaren heen wisselt de drukste maand. 

In het weekend wordt er het vaakst gebeld naar 106 : zaterdag was  de drukste dag (gemiddeld 

77 oproepen per dag), op de voet gevolgd door vrijdag  (76) en zondag (76). Op andere dagen 

kregen de medewerkers gemiddeld 74 oproepen. 

Er wordt voornamelijk buiten de kantooruren gebeld: 69% 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 2016 waren de medewerkers 531.289 minuten in gesprek, of 60,5 minuten per uur in 

gesprek, terwijl dit in 2015 58 minuten was. Dit wil niet zeggen dat de oproepers al te 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 



 

 
 

DE OPROEPERS 
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  12-17 18-24 25-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Totaal 

Man 0,0% 3,5% 25,1% 28,0% 24,2% 12,9% 1,9% 4,5% 100% 

Vrouw 1,0% 2,7% 14,4% 21,0% 25,3% 22,4% 11,7% 1,5% 100% 

 

 

  Ongehuwd Gehuwd Weduw(e)naar Wettelijk gescheiden Totaal 

Man 54,3% 11,7% 8,0% 25,9% 100% 

Vrouw 33,5% 23,8% 17,8% 24,9% 100% 
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  Vrouw Man 

Alleenwonend 7 281 60,6% 5 191 75,6% 

Leeft samen met partner 
2 410 20,1% 709 10,3% 

Leeft in tweeoudergezin 636 5,3% 439 6,4% 

Leeft in éénoudergezin 
1 017 8,5% 120 1,7% 

Leeft in een nieuw-samengesteld 
gezin 

59 0,5% 21 0,3% 

Leeft samen met derden 
112 0,9% 37 0,5% 

Psychiatrische instelling 88 0,7% 53 0,8% 

Gevangenis 
12 0,1% 115 1,7% 

Beschut/Begeleid wonen 274 2,3% 102 1,5% 

Dakloos 
10 0,1% 42 0,6% 

Andere 114 0,9% 38 0,6% 

TOTAAL 
12 013 100% 6 867 100% 

 

  

Woon-/leefsituatie x geslacht 

Toelichting  

Vrouwen blijven gemakkelijker de weg naar 106 vinden: 62,4 % van de oproepen komen van 

vrouwen.  

Het aantal gehuwde oproepers blijft constant op 19%. Meer dan 41% van de oproepers zijn 

ongehuwd; 25 % is wettelijk gescheiden en 14% is weduw(e)naar. 

Het aandeel van alleenwonende oproepers lijft stijgen naar 66,1%.  

Jongeren en jongvolwassenen bellen niet vaak naar 106 met hun zorgen. Amper 4% 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: 60,4% 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. (25,1% 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 blijft een ‘randgebeuren’: amper 127 

gedetineerden vond de weg naar Tele-Onthaal. Het zijn voornamelijk mannen die ons 

contacteerden. Het kan zijn dat het werkelijke aantal wat hoger ligt, gezien niet iedere 

gedetineerde zegt dat hij/zij vanuit de gevangenis belt. 

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

en zorgcentrum, beschut of begeleid wonen, gevangenis) bedraagt 3,5%. (in 2015 nog 5,8%) 

 



 

 
 

CONTACTNAME 
 

Aantal oproepen 

 Aantal oproepen % 

Nieuwe oproeper 6 288 33,8% 

Heroproeper 14 673 34,9% 

Andere oproep * 
6 323 27,9% 

Totaal 27 284 100% 

Contactname met gesprek 

Nieuwe oproeper 6 288 30,0% 

Heroproeper 
14 673 70,0% 

Totaal 
20 961 100% 

 
*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 7 101 33,8% 

16 – 30 minuten 7 314 34,9% 

31 – 60 minuten 5 843 27,9% 

60+ minuten 703 3,4% 

Totaal 20 961 100% 

Gemiddelde duur van de oproepen met gesprek  
Gemiddelde 

duur 

Door mannen  24,64 min. 

Door vrouwen  25,22 min. 

Gemiddeld  24.99 min. 

 

 

 

Oproepertype x geslacht 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Man 2 247 35,8% 5 625 38,4% 7 872 37,6% 

Vrouw 4 032 64,2% 9 040 61,6% 13 072 62,4% 

Totaal 6 279 100% 14 665 100% 20 944 100% 

 

Oproepertype x burgerlijke staat 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Ongehuwd       1 914  42,3%         4 924  40,7%         6 838  41,1% 

Gehuwd       1 201  26,5%         2 015  16,7%         3 216  19,3% 

Weduw(e)naar         365  8,1%         2 004  16,6%         2 369  14,3% 

Wettelijk 

gescheiden 
      1 048  23,1%         3 150  26,0%         4 198  25,3% 

Totaal       4 528  100%       12 093  100%       16 621  100% 

 

  



 

 
 

 

Oproepertype x woon- /leefsituatie 

 Nieuwe oproeper Heroproeper Totaal 

Alleenwonend       2 789  53,6%         9 691  70,8%       12 480  66,1% 

Samen met partner       1 188  22,9%         1 931  14,1%         3 119  16,5% 

Tweeoudergezin         522  10,0%            553  4,0%         1 075  5,7% 

Eénoudergezin         407  7,8%            730  5,3%         1 137  6,0% 

Nieuwsamengesteld 
gezin 

          44  0,8%             36  0,3%             80  0,4% 

Met derden           53  1,0%             96  0,7%            149  0,8% 

Psychiatrische 
instelling 

          49  0,9%             94  0,7%            143  0,8% 

Gevangenis           42  0,8%             85  0,6%            127  0,7% 

Beschut/begeleid           37  0,7%            340  2,5%            377  2,0% 

Dakloos           25  0,5%             27  0,2%             52  0,3% 

Andere           43  0,8%            109  0,8%            152  0,8% 

Totaal       5 199  100%       13 692  100%       18 891  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelichting  

Van de 27.284 oproepen leidden er ongeveer 77 % tot een gesprek.  

Het aandeel nieuwe oproepers (ingeschat door de medewerkers tijdens het gesprek) blijft stabiel 

op 30%, na enkele forse dalingen de voorbije jaren. In 70% 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 25 minuten. Rekening houdend met een aantal korte 

gesprekken (33,8% 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 3,4% van de gesprekken duren langer dan een uur), maar wel diepgaand.  

Een opvallende tendens : bijna 71% van de heroproepers woont alleen. Bij de nieuwe oproepers 

schommelt dit aantal alleenwonenden rond de 54%. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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    1 787  5,0% 

Alcohol     1 218  3.4% 

Medicijnen        222  0.6% 

Drugs        218  0.6% 

Andere          87  0.2% 

Gokken          42  0.1% 
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Gespreksthema's - hoofdrubrieken



 

 
 

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 776 2,2% 

EENZAAMHEID    4 663  13,1% 

Tekort aan sociale contacten     3 568  10.0% 

Binnen bestaande contacten        995  2.8% 

Andere        100  0.3% 

GEZONDHEID    7 663  21,5% 

Depressie     1 699  4.8% 

Ziekte     1 316  3.7% 

Angst/fobie        957  2.7% 

Andere        940  2.6% 

Pijn        638  1.8% 

Slaapstoornissen        590  1.7% 

Stress, burnout        399  1.1% 

Kanker        337  0.9% 

Handicap        252  0.7% 

Borderline        160  0.4% 

Autisme        128  0.4% 

Chronische vermoeidheid          86  0.2% 

Zelfverwonding, automutilatie          67  0.2% 

Eetstoornissen (anorexia, boulimie, ...)          51  0.1% 

Zwangerschap          27  0.1% 

Aids, SOA (seksueel overdraagbare aandoening)          16  0.0% 

LEVENSBESCHOUWING    1 100  3,1% 

Levensbeschouwelijke vragen        497  1.4% 

Euthanasie        275  0.8% 

Identiteitsvragen        190  0.5% 

Andere        138  0.4% 

RELATIES  12 005  33,6% 

Relatie met kind(eren)     2 747  7.7% 

Spanningen/conflicten in partnerrelatie     2 044  5.7% 

Echtscheiding/einde relatie     1 242  3.5% 

Relatie met ouder(s)     1 178  3.3% 

Relatie met familielid        816  2.3% 

Gemis aan partner        700  2.0% 

Verliefdheid, partnerkeuze        697  2.0% 

Buurt        646  1.8% 

Werk        557  1.6% 

Vrienden        487  1.4% 

Andere        429  1.2% 

Zorglast        360  1.0% 

School        102  0.3% 

SEKSUALITEIT       507  1,4% 

Seksuele identiteit/geaardheid        205  0.6% 

Seksueel functioneren        151  0.4% 



 

 
 

Masturbatievraag, seksbeller          76  0.2% 

Andere          75  0.2% 

SLACHTOFFERBELEVING    1 672  4,7% 

Andere        408  1.1% 

Pesten, stalking        352  1.0% 

Partnermishandeling        221  0.6% 

Kindermishandeling        142  0.4% 

Incest        141  0.4% 

Seksueel geweld        136  0.4% 

Diefstal, inbraak, ongeval        102  0.3% 

Ongewenste intimiteiten          86  0.2% 

Ouder(en)mis(be)handeling          84  0.2% 

SOCIAAL-ECONOMISCHE & MAATSCH. THEMA'S 

 

   2 183  6,1% 

Financieel        937  2.6% 

Dakloos, huisvesting        368  1.0% 

Andere        284  0.8% 

Juridisch        246  0.7% 

Werkloosheid        125  0.4% 

Materieel        121  0.3% 

Administratief        102  0.3% 

VERLIESVERWERKING    1 222  3,4% 

Na overlijden        870  2.4% 

Andere        132  0.4% 

Nabestaande Zelfdoding        112  0.3% 

Verlies van werk          65  0.2% 

Verlies van vrijheid          35  0.1% 

Abortus, Miskraam            8  0.0% 

ZELFDODING    1 444  4,0% 

Gedachten aan zelfdoding        972  2.7% 

Plannen tot zelfdoding        263  0.7% 

Poging tot zelfdoding        110  0.3% 

Andere          99  0.3% 

VARIA    1 453  4,1% 

Andere        511  1.4% 

Vragen, klachten over professionele begeleiding        295  0.8% 

Verwarde inhoud        225  0.6% 

Dank        146  0.4% 

Goed nieuws        111  0.3% 

Ontevreden over Tele-Onthaal          92  0.3% 

Info over Tele-Onthaal          42  0.1% 

Daderbeleving          31  0.1% 

TOTAAL  35 699  100% 



 

 
 

   
 

 

Gespreksthema x geslacht 

  
Vrouw 

  

 
Man 

 

Relaties    7 346  35,3% Relaties    2 974  23,4% 

Gezondheid    4 342  20,9% Gezondheid    2 585  20,3% 

Eenzaamheid    2 543  12,2% Eenzaamheid    2 034  16,0% 

Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

   1 197  5,7% Afhankelijkheid - Verslaving 
      

909  
7,1% 

Slachtofferbeleving    1 155  5,5% 
Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

      
828  

6,5% 

Verliesverwerking       955  4,6% Zelfdoding 
      

676  
5,3% 

Afhankelijkheid - 
Verslaving 

      794  3,8% Varia 
      

640  
5,0% 

Varia       762  3,7% Levensbeschouwing 
      

600  
4,7% 

Zelfdoding       751  3,6% Slachtofferbeleving 
      

460  
3,6% 

Levensbeschouwing       480  2,3% Seksualiteit 
      

388  
3,0% 

Dagelijkse activiteiten       398  1,9% Dagelijkse activiteiten 
      

378  
3,0% 

Seksualiteit        99  0,5% Verliesverwerking 
      

250  
2,0% 

TOTAAL  20 822  100% TOTAAL  12 722  100% 

 

  

40,4% 40,8% 40,2% 39,8% 38,4%

29,1%
30,8%

19,7% 18,9%
17,3%

19,1% 19,1% 19,7% 20,6%

10,5% 10,6% 9,7% 10,3% 10,8% 12,2% 13,7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUTIE VAN DE TOP 3 VAN DE 
GESPREKSTHEMA'S

Relaties Gezondheid Eenzaamheid



 

 
 

Gespreksthema x woon-/leefsituatie 

 

 
Alleen 

wonend 
Met 

partner 
Tweeouder- 
gezin 

Eénouder- 
gezin 

Nieuw- 
samengesteld 
gezin 

Afhankelijkheid - Verslaving 
       968        312        131         55           2  

Dagelijkse activiteiten 
       495         70         25         23           1  

Eenzaamheid 
     3 745        311         94        133           8  

Gezondheid 
     4 378        970        336        381         20  

Levensbeschouwing 
       722        107         40         46           2  

Relaties 
     5 750     2 144        672        736         71  

Seksualiteit 
       266         67         25         10  -  

Slachtofferbeleving 
       835        281        121        117         11  

Sociaal-economische & 

maatschappelijke thema's 
     1 159        271         90        171           5  

Verliesverwerking 
       892        121         23         64  -  

Zelfdoding 
       761        204        124         95           4  

Varia 
       695         96         29         51           2  

TOTAAL 
   20 666     4 954     1 710     1 882        126  

 

  
Met 

derden 

Psychia-
trische 
instelling 

Gevangenis 
Beschut/ 
Begeleid 
wonen 

Dakloos Andere 

Afhankelijkheid - Verslaving        40         14         22         18           1          7  

Dagelijkse activiteiten -           6         11         73  -  
            

4  

Eenzaamheid        21         22         40         41           7  
          

19  

Gezondheid        56         80         29        162           7  
          

58  

Levensbeschouwing          9         12         10         21           1  
            

7  

Relaties        76         32         36        109         31  
          

64  

Seksualiteit          4           1           6           1           1  
            

1  

Slachtofferbeleving        17         13           6         15           4  
          

19  

Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

       28         15         19         34         31  
          

18  

Verliesverwerking          5           4         15           4           1  
          

14  

Zelfdoding        12         19           8           9           4  
          

13  

Varia          9         17         24         47           2  
          

13  

TOTAAL       277        235        226        534         90  
        

237  

 



 

 
 

Gespreksthema x leeftijd 

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

Afhankelijkheid - 
Verslaving 

- 8 42 374 342 467 193 31 6 - 

Dagelijkse activiteiten 
2 2 13 128 137 111 175 71 23 - 

Eenzaamheid 
- 5 53 610 731 1 106 954 455 184 11 

Gezondheid 
- 48 168 1 025 1 632 1 564 992 453 192 4 

Levensbeschouwing 
- 4 31 198 309 224 147 50 17 - 

Relaties 
5 83 253 1 532 2 085 2 429 1 742 784 120 13 

Seksualiteit 
- 6 46 214 51 48 26 12  - 

Slachtofferbeleving 
3 35 64 269 331 318 198 89 35 2 

Sociaal-economische 

& maatschappelijke 
thema's 

- 8 40 332 426 466 256 110 47 2 

Verliesverwerking 
2 6 18 111 151 310 275 164 21 - 

Zelfdoding 
- 32 80 268 282 283 168 78 11 1 

Varia 
1 9 22 199 260 193 197 66 40 2 

TOTAAL 
13 246 830 5 260 6 737 7 519 5 323 2 363 696 35 

 

Gespreksthema x burgerlijke staat 

 Ongehuwd Gehuwd Weduw(e)naar 
Wettelijk 

gescheiden 

Afhankelijkheid - Verslaving 
      568        280         73        401  

Dagelijkse activiteiten 
      287         82         91        169  

Eenzaamheid 
   1 631        346        813     1 112  

Gezondheid 
   2 504     1 011        900     1 313  

Levensbeschouwing 
      536        103         67        195  

Relaties 
   3 100     2 195     1 064     2 417  

Seksualiteit 
      283         55           4         38  

Slachtofferbeleving 
      513        282         97        368  

Sociaal-economische & 
maatschappelijke thema's 

      602        286        196        448  

Verliesverwerking 
      238        109        423        266  

Zelfdoding 
      498        227         91        313  

Varia 
      395        107        127        177  

TOTAAL 
      568        280         73        401  

 



 

 
 

 

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 (33,6% van de gespreksthema’s, 57,3% van het aantal gesprekken) 
2. Gezondheidsproblemen (21,5% van de gespreksthema’s, 36,6% van het aantal gesprekken) 
3. Eenzaamheidsgevoelens (13,1% van de gespreksthema’s,22,25% van het aantal 

gesprekken) 
 

Ook andere thema’s komen aan bod:  

4. Sociaal-economische en maatschappelijke thema’s (6,1% van de gespreksthema’s) 
5. Afhankelijkheid-verslaving (5% van de gespreksthema’s) 
6. Slachtofferbeleving (4,7% van de gespreksthema’s) 
7. Zelfdoding (4,1% van de gespreksthema’s) 
8. Verliesverwerking (3,4% van de gespreksthema’s) 

 

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

‘depressie’ (4,8% van de gespreksthema’s), ‘ziekte/kanker’ (4,6% van de gespreksthema’s) en 

‘angst/fobie’ (2,7% van de gespreksthema’s). 

Er werd in 2016 vaker gebeld over eenzaamheidsgevoelens (aandeel van 13,1% in de gespreksthema’s 

t.a.v. 12,2% in 2015). 

Mannen bellen vaker over eenzaamheid in vergelijking met vrouwen (respectievelijk 16% en 12,2% 

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 19,3% en 26,4% 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. 

In heel wat gesprekken wordt aan zelfdodingpreventie gedaan. In 7,4 % van de gesprekken (1.556 

gesprekken op een totaal van 20.961 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. Maar in heel wat gesprekken, 

waar andere thema’s worden geregistreerd, gaat het wel degelijk over zelfdodingpreventie. In Tele-

Onthaal gaan m.a.w. heel wat meer gesprekken over zelfdoding dan de 7,4%. 

 



 

 
 

 

 

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

47,4%

31,8%

15,2%

3,2%

1,9%

0,6%

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

Ja
4 771 

22,8%

Nee
16 190 
77,2%

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 22,8 % 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.  

 

  

0-2 uur 2-4 uur 4-6 uur 6-8 uur
8-10
uur

10-12
uur

12-14
uur

14-16
uur

16-18
uur

18-20
uur

20-22
uur

22-24
uur

Ja 8,4% 4,8% 2,8% 3,3% 8,3% 11,3% 9,0% 10,4% 11,0% 10,2% 10,6% 9,9%

Nee 6,8% 4,1% 2,8% 3,5% 7,7% 8,3% 8,8% 10,5% 11,2% 12,7% 12,2% 11,2%

8,4%

4,8%

2,8%
3,3%

8,3%

11,3%

9,0%

10,4%
11,0%

10,2% 10,6%
9,9%

6,8%

4,1%

2,8%
3,5%

7,7%
8,3% 8,8%

10,5%
11,2%

12,7% 12,2%
11,2%

CRISIS PER DAGDEEL

Ja Nee



 

 
 

 

VOOR WIE BELT DE OPROEPER 
 

 

 
Aantal 

oproepen 
% 

Zichzelf 
20 353 97,1 

Vrouw, ander dan zichzelf 
267 1,3 

Man, ander dan zichzelf 
341 1,6 

TOTAAL 
20961 100% 

 

 

 

OPROEPERS IN BEGELEIDING 
 

 

 

  

Ja
34,2%

Nee
27,1%

Nee, vroeger 
wel

4,6%

Onbekend
34,1%



 

 
 

VERWIJZEN / INFORMATIE GEVEN 
 

Eigen sociaal netwerk 815 15,3% 

Huidige professionele hulp 1803 34,0% 

Welzijn 630 11,9% 

1712 52 1,0% 

CAW algemeen onthaal 313 5,9% 

CAW crisisopvang 111 2,1% 

OCMW 88 1,7% 

Gezins- en bejaardenzorg 19 0,4% 

106 --> chat  /  chat --> 106 27 0,5% 

Sociaal Huis 16 0,3% 

Inloopcentrum 4 0,1% 

Telefonische- en onlinehulpverlening 57 1,1% 

Gezondheidszorg 772 14,5% 

100-urgentie 60 1,1% 

Arts 611 11,5% 

Algemeen Ziekenhuis 31 0,6% 

Abortuskliniek 3 0,1% 

Ziekenfonds 59 1,1% 

Palliatieve zorg 6 0,1% 

Antigifcentrum 2 0,0% 

Geestelijke Gezondheidszorg 172 3,2% 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 131 2,5% 

Psychiatrisch Ziekenhuis 30 0,6% 

Psychiatrische Spoed 11 0,2% 

Levensbeschouwlijke hulpverlening 12 0,2% 

Centrum Morele Dienstverlening 5 0,1% 

Geestelijke/pastorale zorg 7 0,1% 

Justitiële sector 394 7,4% 

Justitiehuis 104 2,0% 

Andere dienst voor juridisch advies 32 0,6% 

Advocaat/notaris/gerecht 108 2,0% 

Politie 150 2,8% 

Zelfhulpgroepen / Trefpunt zelfhulp 52 1,0% 

Specifiek aanbod jeugd 95 1,8% 

Leerkracht / School 22 0,4% 

JongerenAdviesCentrum (JAC) 38 0,7% 

Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 25 0,5% 

Kind en Gezin 10 0,2% 

Sociaal-culturele sector 66 1,2% 

Vereniging alleenstaanden 30 0,6% 

Sociaal-cultureel vormingswerk 27 0,5% 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 9 0,2% 

Werk 38 0,7% 

Eigen Werkcontext 5 0,1% 

VDAB 24 0,5% 

Vakbond 9 0,2% 

Andere 404 7,6% 

TOTAAL 5 310 100% 



 

 
 

 

 

Toelichting 

In 2016 verwezen onze medewerkers in 1 op de 4 gesprekken door of werd 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 (10,5%), een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (3,4%), het 

Justitiehuis (2,7%), de politie (2,6%) 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 52 

De oproepers 54 

Gespreksthema’s 56 

Aard van het gesprek 58 

Verwijzen / informatie geven 60 



 

 
 

[ CHAT ] 
 

DE OPROEPEN  
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Nieuwe 
oproeper

66,3%
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23,1%

Gespreksduur

Basis = 1.458 oproepen met gesprek 



 

 
 

 

Toelichting 

De vraag naar chatgesprekken blijft stijgen. Het aantal oproepen steeg fors in 2016: we klokten af op 

1.843 oproepen, een stijging met 20% of 307 oproepen meer. Het aantal gesprekken steeg van 1.245 

naar 1.458, een stijging met 17%. De afstemming van vraag en aanbod blijft één van de vele 

uitdagingen  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 42,6 

minuten, terwijl dit aan de telefoon 25 minuten is. In totaal waren de medewerkers 62.051 minuten in 

gesprek, goed voor 1034 uur of 43 dagen. 

Het merendeel van de oproepen zijn nieuwe oproepers (66,3%), doch we worden ook in de chathulp 

geconfronteerd met een groeiend aantal heroproepers. In 2015 registreerden we nog 72% nieuwe 

oproepers. 

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. 



 

 
 

DE OPROEPERS 
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Toelichting 

Vrouwen vinden ook op chat gemakkelijker de weg naar onze hulpverlening: 75,7 % van de oproepers 

is vrouw. Het verschil is nog groter op chat dan aan de telefoon waar 62,4% vrouw is. 

Met het chataanbod worden vooral jongeren en jongvolwassenen bereikt : 85 % is jonger dan 40 jaar, 

terwijl dit aan de telefoon 22,3% 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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Gespreksthema's - hoofdrubrieken



 

 
 

 

 

 

 

Toelichting 

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

van ‘relationele problemen’ (52,3% van de gesprekken; 34% van de gespreksthema’s).  

Gezondheidszorgen vormen  eveneens een belangrijke aanleiding om online in gesprek te gaan (35% 

van de gesprekken; 22,7% van de gespreksthema’s). Het gespreksthema ‘depressie’  is daarbij het 

meest voorkomende thema, maar ook ‘angst/fobie’ en ‘zelfverwonding’  komen frequent voor. 

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

‘slachtofferbeleving’ (15 % van de gesprekken; 9,8 % van de gespreksthema’s) en ‘zelfdoding’ (14,6% 

van de gesprekken; 9,5% 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.   

  



 

 
 

AARD VAN HET GESPREK 
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Informatie geven

Andere aanpak

44,1%

28,7%

21,5%

3,0%

1,9%

0,8%

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

Ja
513 

35,2%

Nee
945 

64,8%

Is de oproeper in crisis



 

 
 

 

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 35% van de oproepers chat in een crisis met een medewerker van Tele-Onthaal. 

  



 

 
 

VERWIJZEN / INFORMATIE GEVEN 
 

Eigen sociaal netwerk 63 13,1% 

Huidige professionele hulp 120 25,0% 

Welzijn 68 14,2% 

1712 11 2,3% 

CAW algemeen onthaal 29 6,0% 

CAW crisisopvang 8 1,7% 

OCMW 3 0,6% 

Gezins- en bejaardenzorg 1 0,2% 

106 --> chat  /  chat --> 106 16 3,3% 

Telefonische- en onlinehulpverlening 4 0,8% 

Gezondheidszorg 60 12,5% 

100-urgentie 2 0,4% 

Arts 53 11,0% 

Algemeen Ziekenhuis 1 0,2% 

Abortuskliniek 2 0,4% 

Ziekenfonds 2 0,4% 

Geestelijke Gezondheidszorg 23 4,8% 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 19 4,0% 

Psychiatrisch Ziekenhuis 2 0,4% 

Psychiatrische Spoed 2 0,4% 

Justitiële sector 7 1,5% 

Justitiehuis 2 0,4% 

Politie 5 1,0% 

Zelfhulpgroepen / Trefpunt zelfhulp 7 1,5% 

Specifiek aanbod jeugd 66 13,8% 

Leerkracht / School 7 1,5% 

Jongeren Advies Centrum (JAC) 43 9,0% 

Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 16 3,3% 

Sociaal-culturele sector 2 0,4% 

Vereniging alleenstaanden 1 0,2% 

Sociaal-cultureel vormingswerk 1 0,2% 

Werk 6 1,3% 

Eigen Werkcontext 2 0,4% 

VDAB 4 0,8% 

Andere 54 11,3% 

TOTAAL 480 100% 



 

 
 

 

Toelichting 

In 480 van de 1.458 gesprekken werd er verwezen naar of informatie gegeven over een dienst (33%). 

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

de oproeper (25%), naar een Centrum Algemeen Welzijnswerk / Jongeren Advies Centrum (16,7%), 

naar het eigen netwerk van de oproeper (13,1%),naar een (huis)arts (11%), of naar een Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg (4%). 

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. 


