
word vrĳwilliger bĳ Tele-Onthaal & bied een uitweg

“Dit is wat ik kan, dit is
wat ik wil doen: luisteren,
mensen in hun waarde
laten, mensen
bemoedigen, mensen
aandacht geven.”

MAIL: leuven@tele-onthaal.be

MAIL: brussel@tele-onthaal.be
TEL: 02 511 86 63

TEL: 016 23 97 56

brussel

vlaamsbrabantenbrussel.tele-onthaal.be

leuven

contacteer Tele-Onthaal
Vlaams-Brabant en Brussel:

meld je aan als kandidaat
via tele-onthaal.be☊

☊

Wil je je engageren of
heb je nog vragen?

Ik wil graag vrĳwilliger worden!
Interesse om je te engageren als Tele-Onthaal-vrijwilliger? Contacteer
Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel of meld je aan via tele-
onthaal.be

We nodigen je vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek. We
bespreken jouw visie op het helpen van mensen, en je krijgt meer
informatie over de werking van Tele-Onthaal. We stemmen de
verwachtingen op elkaar af, en zo ontdek je of dit engagement wel iets voor
jou is.

Je krijgt gratis een grondige vorming in gespreksvaardigheden en actief
luisteren en je verdiept je in specifieke hulpverleningsthema's. De
opleiding start in april of in oktober, vindt plaats in centrum Leuven en/of
centrum Brussel en is gespreid over enkele maanden.

Als jijzelf en Tele-Onthaal het zien zitten kan je starten met de opleiding.

Een deel van de opleiding (3 zaterdagen en 5 avonden) gaat door voor je
aan de telefoon komt, een ander deel (1 zaterdag en 4 avonden) als je al
even meewerkt. Een ervaren vrijwilliger ondersteunt je tijdens je
stageperiode na het eerste deel van de opleiding.

Na dit verruimende en leerrijke traject,ben je vrijwilliger en luisterheld
bij Tele-Onthaal! Nadat je ervaring opdeed aan de telefoon, kan je je
inschrijven voor de chatopleiding.
Je wordt als vrijwilliger goed begeleid door de stafmedewerkers, je kan op
elk moment op hun ondersteuning rekenen en zij zorgen voor
permanente vorming.

☊
☊

☊

☊



"Mĳn vrĳwilligerswerk bĳ
Tele-Onthaal maakt me als
mens gelukkiger en daar
kunnen anderen alleen maar
van meegenieten."

“Een pasklare oplossing gaan wĳ
als vrĳwilliger niet kunnen geven,
wĳ kunnen evenmin de pĳn
wegnemen, maar we kunnen er
wel plaats voor maken, hoe groot
of hoe klein het verdriet ook is.”

“Ik heb bewondering
gekregen voor de veerkracht
van mensen. Hoe ze er,
ondanks alles, telkens weer
in slagen om op te staan en
verder te doen.”

Tele-Onthaal vrĳwilligers aan het woord

Heb je gemiddeld 4 uur tĳd per week?

Heb je interesse voor anderen en sta je open
voor andere meningen en opvattingen?

Zoek je een zinvol engagement en wil je
graag je gespreksvaardigheden verder
uitbouwen?

Merk je dat je vrienden, collega’s, familie,…
je snel in vertrouwen nemen?

Kan jĳ je inleven in de moeilĳkheden van
anderen?

word luisterheld bĳ Tele-Onthaal ..

Wat bieden we jou?
Tele-Onthaal biedt je zinvol vrijwilligerswerk. De oproepers geven jou hun vertrouwen;
een gesprek met jou doet hen goed.
Je krijgt gratis een boeiende opleiding, je ontplooit jezelf en verruimt je kijk op het
leven.
Je wordt daarbij goed begeleid door de stafmedewerkers, zij ondersteunen jou als
vrijwilliger en zorgen voor permanente vorming.

Jewerkt mee aan hulpverlening voor iedereen met levensmoeilijkheden, of met grote
en kleine zorgen.
Je maakt deel uit van een fijne en heel diverse groep vrijwilligers die elkaar steunen en
aanmoedigen. Daarnaast wordt er gezorgd voor een toffe, aangename en warme sfeer.
Je krijgt een deel van je vervoersonkosten terugbetaald, en bent verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Wat vragen we van jou?
Je hoeft geen specifieke opleiding of achtergrond te hebben. Je bent wel een geboren luisteraar
die open staat voor ieders moeilijkheden, zonder dat je de behoefte hebt jouw oplossing op te
dringen. Ook heb je respect voor andere visies en overtuigingen, en sta je open voor ieders
levenskeuzes.
Je kanwekelijks gemiddeld 4u tijd vrijmaken. Je kan deze uren ookmaandelijks spreiden naar
gelang je beschikbare tijd. Je ziet het ook zitten om ‘s nachts gesprekken te voeren: elke maand
doe je afwisselend ofwel een late avond permanentie ofwel een volledige nachtpermanentie.
Je engageert je voor een langere periode, minstens één jaar. Je bent minimum 21 en
maximum 70 jaar oud.
Je kan je verplaatsen naar een anonieme locatie in centrum Brussel of in Leuven.

Je kan en bent bereid om een opleidingmet stage te volgen. Ook na je stage ben je regelmatig
aanwezig op vormingsmomenten en je volgt maandelijks één bijkomend vormingsmoment.



“De anonimiteit bĳ Tele-
Onthaal vind ik een bĳzonder
(en positief) gegeven: je
vertelt niet aan je vrienden
dat je dit engagement
aangaat.”

"Niet alle gesprekken zĳn
even zwaar, er kan soms ook
gelachen worden en de
voldoening die je krĳgt als de
oproeper je bedankt voor het
gesprek is zeer groot."

Tele-Onthaal biedt een helpend gesprek aan iedereen die op zoek is naar een luisterend
oor of zich ergens zorgen over maakt.
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van Tele-Onthaal.Anoniem&gratis, luisteren zij
naar mensen in nood, 24u/24 en 7d/7 via het telefoonnummer 106 en elke avond (7d/7)
en woensdag-en zondagnamiddag via chat op tele-onthaal.be.
Tele-Onthaal gelooft in hulpverlening met een zo laag mogelijke drempel. Daarom blijft
een gesprek altijd vertrouwelijk en blijven zowel de hulpvrager als de vrijwilliger
anoniem. Dat geeft veiligheid aan de oproeper om zijn-haar verhaal te doen.
Oproepers van alle leeftijden doen een beroep op Tele-Onthaal. De thema’s waar ze over
willen spreken, lopen uiteen: relatieproblemen, eenzaamheid, (geestelijke) gezondheid,
slachtoffer zijn,.. Tele-Onthaal heeft bijzondere aandacht voor de preventie van zelfdoding.

Over Tele-Onthaal

Word ik op één of andere manier vergoed voor mĳn inzet? Je krijgt een deel van
je vervoersonkosten terug.

Veelgestelde vragen
Is het werk bĳ Tele-Onthaal niet emotioneel zwaar? Je wordt als vrijwilliger
goed voorbereid op en begeleid in je taak. Na een ingrijpend gesprek kan steeds je
bij je collega-vrijwilligers en bij de stafmedewerkers terecht.

Kan ik van thuis uit werken? Nee, als vrijwilliger ga je naar een anonieme
luisterpost-locatie in Brussel of in Leuven om je gesprekken te voeren.

Moet ik als vrĳwilliger ook anoniem blĳven? Ja, als vrijwilliger zeg je niet aan je
vrienden en kennissen dat je bij Tele-Onthaal meewerkt. Zo blijft de drempel om te
bellen of te chatten laag.

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel Leuven | 016 23 97 56 | leuven@tele-onthaal.be Brussel | 02 511 86 63 | brussel@tele-onthaal.be tele-onthaal.be
Meer vragen of meer info? Aarzel niet om Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel te contacteren:


