
…een 

idee met 

groei ! 
Hans Vandelannoote 

Vrij CLB Poperinge 



De aanleiding 



 

Wie doet mee? 

Wat hebben we nodig? 

Ervaringen? 

Opleiding? 

Projectafbakening 

Zoeken 



 

Onthaal & Vraagverheldering 

Emotionele steun 

Informatie en advies 

Verwijzing (2) 

Anoniem en eenmalig 

Een aanbod 



 

2 provincies - Woe NM 

in duo (min.) 

                                

Olievlek ? 

Ma – do ? 
In evolutie 



 

Intensief 

Beperkt 

Zinvol (feedback) 

Herhaald contact? 

Ervaring 



 

1/9 – 31/12 

124 sessies 

8-10/week 

Gemiddeld 30’ 

Alle lft. (11-19j) met piek 14-17j 

Ervaring 



 

GEZONDHEID 
Eetstoornis, medisch onderzoek,  

pubertaire ontwikkeling, seks en relaties 

LEREN EN STUDIELOOPBAAN 
Leer- en studiemethode, studiekeuze 

PSYCHISCH EN SOCIAAL 
(Faal)angst, depressie, interactie gezin, pesten,  

zelfmoordgedachten, zelfverwonding 

Ervaring 



 

Ervaren baat 



 

Lage drempel 

To the point 

Leefwereld 

Relatief veel ‘zware’ problemen 

Ook nepoproepen 

Specifieke training 

 
Bedenkingen 



 

DEL your problems 

take CTRL of your life 

Woensdag…?!  

Het CLB beantwoordt jouw vragen op de chat! 

Surf naar www.clb-poperinge.be en klik op 

Bedenkingen 

http://www.clb-poperinge.be/
http://www.clb-poperinge.be/
http://www.clb-poperinge.be/


Ruim 10 jaar ervaring 
met chathulpverlening? 

Wat hebben we geleerd?   
 

Karolien Vermeiren 
Stafmedewerker Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel 
 



 



Wat is jullie 

aanbod?   



   

 
  
579 vrijwilligers (ong 30% doet ook chat) 
 
 18 uur per dag is 1 chat vrijwilliger bereikbaar 
 
 Thema’s  
  20% partnerrelatie 
  20% (geestelijke) gezondheid 
  11% familiale relaties 
  10% zelfdoding 
  9% slachtofferbeleving 
 
 In totaal 5770 chatgesprekken (gem duurtijd 44 min) 

Cijfers 2014 



Is chathulp 

cool?   
Ja…  
 Vraag overstijgt het aanbod 

  
 Medium sluit aan bij leefwereld en communicatie- 
 gewoontes.  
  
 Jonger doelpubliek doch leeftijd van oproepers stijgt 
  
 Overstap naar ander medium soms moeilijk! 
 



Is chathulp 

koel?   

 
Nee, maar…   
 
Goede opleiding is nodig!  
 
Chathulp vereist specifieke chathulp-
vaardigheden oa 

• omgaan met gebrek aan non-verbale  
 communicatie (kanalenreductie) 

• werken aan chatalliantie 
• werken in het hier-en-nu 



Is chathulp 

hot?   
Ja want… 
 
 Meer zware thema’s  
 
 Vergt veel concentratie 
  
 Permanenties zijn zeer intensief (veel 
 wachtenden)  



Is chathulp 

warm?   
Ja want  
(cfr onderzoek Artevelde Hogeschool) 

  
vrijwilligers hebben gevoel écht iets te 
 kunnen betekenen 

 de door oproepers ‘ervaren baat’ is   
  hoog 
  
 



Wat zijn jullie 

uitdagingen?   Voldoende vrijwilligers 
 
Kwaliteitsvolle gesprekken 
 
Chatlijnen ‘gezond’ houden 
 
Heldere, mee-evoluerende missie 
 
Goede technische ondersteuning 



Waar dromen 

jullie van?    

Geen wachtende oproepers 
 
Meer uren beschikbaar zijn op chat 
 
Ruimere doorverwijsmogelijkheden? 
 
…  



Nog vragen ?    

Dank je wel,  
 

Karolien  


