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Awel heeft het meeste contacten met 

jongeren via de telefoon. Let wel, bij 

de telefoon is er een groot aandeel 

scheld- en giecheloproepen. Ondanks 

de sterke daling bij de e-mail blijft dit 

contactkanaal goed voor bijna één 

derde van de contacten met jongeren. 

Ook de chat neemt een aanzienlijk 

aandeel in, zeker in acht genomen dat 

een gemiddeld chatgesprek een stuk 

langer duurt dan een telefoongesprek. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 registreerde Awel in totaal  contacten1 met kinderen en jongeren via telefoon, chat en e-

mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 ontving Awel  telefonische oproepen. De grote helft van de oproepen (53%) gebeurde 

tijdens de openingsuren. Het aantal unieke bellers schatten we op . 

Sinds 2009 is het aantal . Die daling is versneld sinds 2012, o.a. 

door maatschappelijke evoluties op vlak van ICT: jongeren communiceren steeds vaker via digitale 

media. De daling vanaf 2018 is voor een groot stuk toe te schrijven aan de invoering van de wachtrij. 

 
1 Onder ‘contacten’ vatten we beantwoorde oproepen die resulteren in een  (of betekenisvol gesprek), de , de 

contacten en de gesprekken met . (Kliks, verkeerd verbonden en ‘stille/liever niet’-oproepen 

rekenen we niet als ‘contact’.) 
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Tegelijk wijst de daling in 2019 mogelijk ook op van het gebruik van dit contactkanaal 

door jongeren. Een andere mogelijkheid is dat de bekendheid of populariteit van Awel afneemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awel beantwoordde  van deze oproepen. We vingen signalen op van beantwoorders dat de 

telefoonpermanenties soms erg rustig zijn. Een beantwoorder moet soms zitten wachten op een 

inkomende oproep. Indien dit aanvoelen juist is, kan het zinvol zijn te zoeken naar een betere 

afstemming tussen de momenten wanneer permanentie opgenomen wordt en het aantal parallelle 

beantwoorders én de momenten waarop jongeren ons contacteren via de telefoon. Vanaf januari 2020 

is de telefoonlijn alvast bijkomend geopend op woensdag van 14 tot 16u. 

In 2019 telden we  unieke paginaweergaves van de chatroom. Deze pogingen leidden tot  

contacten.  

De mailers beantwoordden in 2019  e-mail. Dat is een aanzienlijke daling met 25% tegenover het 

jaar voordien. Omdat grosso modo iedere e-mail beantwoord wordt, betekent dit dat 

hebben. 

 van deze contacten waren dialogen (18.833) en bedankjes (307). 
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De meeste jongeren contacteren Awel om hun  te doen. Bij de telefoon en de chat komen ook 

veel vragen naar louter info voor. De telefoon kent ook een aanzienlijk aandeel . 

Ogenschijnlijk voert Awel weinig , waarbij een sterk appél gedaan wordt om 'hier en nu' 

in te grijpen. Omwille van de anonimiteit doet Awel dit uiterst zelden. Indien we echter kijken naar de 

zwaarte van de gesprekken dan schuilt er onder de jongeren die Awel contacteren wel degelijk een erg 

kwetsbare groep. (Dat blijkt ook steeds weer uit de inhoudelijke analyses die Awel uitvoert op de 

gesprekken.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht is . Begin 2020 zal de studiedienst een 

literatuuronderzoek doen om na te gaan of we dit moeten problematiseren en of we bepaalde acties 



 
 

Cijfers 2019 | communicatiedienst | Hanne Jacobs | 18/02/2020 

kunnen ondernemen. Deze grafiek toont wel dat  

zijn dan bij chat en e-mail.  

Mogelijk . De leeftijdsgroepen zijn er 

gelijkmatiger vertegenwoordigd. Ook is de vertegenwoordiging van de jongste leeftijdsgroepen er meer 

uitgesproken. Wellicht zijn het .

 

De chat- e-mail- en telefoonbeantwoorders van Awel verzetten in 2019 samen  permanentie. 

Bij de telefoon zagen we een stijging van 6%, onder meer door een stijging in het aantal beantwoorders. 

Bij de chat en de e-mail zien we een daling van respectievelijk 14 en 6%. Op beide kanalen waren er 

iets minder beantwoorders actief. Vrijwilligers willen steeds meer een flexibel engagement kunnen 

aangaan, en Awel is zoekende om haar beantwoorders verbonden te houden met elkaar en met de 

organisatie, die op enkele jaren tijd meer dan 400 vrijwilligers rijk werd. Awel zet in op ontmoeting tussen 

de vrijwilligers en werkt met de VUB aan een pilootproject: studenten zullen het vak 

‘Gesprekstechnieken’ kunnen vervangen door lesdagen en stage-uren bij de Awel chat. Zo krijgt Awel 

gedurende een periode meer mankracht op de chat. 

relatie tot ouders 1 4495 24% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 2 3554 19% 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 3 3169 17% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 4 2800 15% 

relatie tot medeleerlingen 5 2161 11% 

problemen of ruzie met vrienden 6 1867 10% 

depressie/ zelfmoordgedachten 7 1789 9% 

angst en spanning 8 1724 9% 

zelfvertrouwen 9 1468 8% 

pesten/ cyberpesten 10 1379 7% 

*PERCENTAGE T.O.V. HET TOTALE AANTAL DIALOGEN VAN DE TELEFOON, DE CHAT EN DE E-MAIL. LET WEL, IN ÉÉN DIALOOG KUNNEN MEERDERE THEMA'S 

AAN BOD KOMEN. (DE CIJFERS VOOR DE THEMA'S OP HET FORUM WORDEN NIET VIA HET REGISTRATIEPROGRAMMA VAN AWEL, MAAR VIA DE WEBSITE 

BEREKEND.)  
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De  is het meest besproken thema bij Awel. Ongeveer één op vier gesprekken gaat 

hierover, wellicht gedeeltelijk doordat we in de gesprekken met jongeren steeds op zoek gaan naar 

steunfiguren in hun directe omgeving. Het wordt gevolgd door dat in 

één op de vijf gesprekken aan bod komt.  sluit de top 3 af. 

Over de contactkanalen heen zien we over het algemeen gelijkaardige thema’s. 

staat bij elk van de contactkanalen hoog genoteerd, maar blijft hét 

topthema bij de e-mail. Het is ook het enige contactkanaal waar regelmatig een eraan gelinkt thema in 

de top 10 opduikt zoals nu partnerrelatie/uitmaken (of soms liefdesverdriet). 

 staat bij de telefoon wel veel hoger genoteerd. Het thema wordt ook meer door 

jongens aangehaald. Zij zijn bij de telefoon beter vertegenwoordigd dan bij de andere contactkanalen.  

Bij de chat worden vaker  besproken. Zo zien we depressie/zelfmoordgedachten, 

angst en spanning en zelfvertrouwen in de top 10. Bij de telefoon en de e-mail hebben deze thema's 

lagere percentages. Opvallend afwezig blijft 'pesten/ cyberpesten in de top 10 van de chat. 

 contacteren ons globaal over dezelfde thema's. Relatie tot ouders, 

verliefdheid/aanmaken/afwijzen en niet goed in je vel zitten/somberheid maken bij beide geslachten de 

top 3 uit. 

We hadden in 2019 ook een klein aantal2 gesprekken met jongeren die zich niet thuis voelen in een 

binaire opdeling van de geslachten, of die zich expliciet als transgender identificeerden. Hun top 2 stemt 

enerzijds overeen met die van jongens en meisjes, nl. en 

, maar de percentages liggen wel een stuk hoger. Ook de gebruikelijke thema’s m.b.t.

 en  staan in hun top 10. Daarnaast zien we er de thema’s 

 en opduiken, en ook het thema  met een 

duidelijk hoger percentage.  

Awel probeert  naar andere hulpverlening omdat het voor jongeren 

extra drempels opwerpt en ze zich soms niet ernstig genomen voelen wanneer de beantwoorder hen 

doorverwijst. Niettemin schiet de expertise van Awel soms tekort of is de situatie van de jongere van die 

aard dat een vorm van (intensievere) begeleiding zich opdringt. 

In 2019 vond in  van de dialogen  plaats. Wellicht ligt dat percentage nog een 

stuk hoger omdat beantwoorders onder 'andere doorverwijzingen' vaak websites klasseren, terwijl dat 

in feite geen doorverwijzingen zijn. Sinds 2018 vragen we onze beantwoorders ook de jongere slechts 

één organisatie aan te bieden. Dit maakt het proces van doorverwijzing efficiënter en wellicht ook 

effectiever. Awel verwijst vooral door naar het , het , en , wat logisch is, gezien hun 

mogelijkheid om begeleiding op de eerste lijn te bieden. 

 
2 We moeten dus erg voorzichtig zijn met het veralgemenen van conclusies. 
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 jongeren lieten weten wat ze vonden van de dienstverlening via de chat en de e-mail van Awel in 

2019. Voor de telefoon beschikken we over te weinig ingevulde formulieren om gegronde uitspraken te 

doen. We streven naar 70% tevreden jongeren. 

Ik voelde me (veel) beter na mijn gesprek met Awel 85% 90% 

Ik voelde me gesteund door de medewerker van Awel 89% 96% 

De medewerker van Awel stelde me op mijn gemak 87% 94% 

Ik moest niet lang wachten op contact met een medewerker van Awel 41% 39% 

Ik begreep wat de medewerker van Awel zei of schreef 95% 98% 

De medewerker van Awel heeft me geholpen zelf stappen te zetten 80% 82% 

Ik heb zelf meegedacht over wat ik kon doen 83% 76% 

Ik vond het gesprek niet rommelig 79% 93% 

Door het antwoord van de medewerker van Awel kon ik weer verder 78% 80% 

In het gesprek met Awel bespraken we wat ik wilde 89% 91% 

Ik zou Awel aanraden aan een vriend of vriendin 90% 94% 

 over hun contact met Awel. Meer dan 70% van de jongeren voelt 

zich beter na het gesprek en meer dan 70% zou Awel aanraden aan een vriend(in). De 

, wellicht doordat e-mail een 'trager' contactkanaal is: er is veel meer 

'denk'ruimte mogelijk alvorens te reageren. Bovendien leest een tweede beantwoorder de reactie van 

Awel na voor ze naar de jongere doorgestuurd wordt. De chat scoort dan weer hoger op het 'mee' 

nadenken wat ook logischer lijkt doordat dit contactkanaal veel meer onmiddellijke wisselwerking 

toelaat. voor beide contactkanalen blijven de lange 

Uit de tevredenheidsmeting weten we dat . 

Hoogstens 4% zijn eventueel 'nieuwkomers', geboren in ongeveer 14 verschillende landen. 11% van de 

jongeren geeft aan dat één of beide ouders een migratie-achtergrond kennen. Deze ouders komen uit 

ongeveer 29 verschillende landen. 

Awel telde in 2019  bezoeken op awel.be. We zien dat het aantal bezoeken sinds de lancering 

van de vernieuwde site in 2018 een  vertoont. Naast de , wordt de pagina met 

informatie over  vaak aangeklikt. Veel jongeren zoeken dus via de site een ingang 

om te praten met Awel.

Hoewel jongeren vooral het van Awel bezoeken, worden ook de goed bekeken. Het 

thema  blijkt topfavoriet, op een redelijke afstand gevolgd door . 
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Sinds 2018 is het forum volledig  en wordt het alleen nog door jongeren gemodereerd. 

Berichten van gebruikers die een profiel hebben aangemaakt en eenmaal een bericht hebben ingediend 

volgens de forumregels worden meteen gepubliceerd, zonder moderatie vooraf. Hun berichten kunnen 

door andere gebruikers wel nog worden gemarkeerd als ‘ongepast’. De jonge moderatoren van team 

schrijven soms ook reacties. Ze worden gecoacht door volwassen vrijwilligers.  

In 2019 dienden jongeren in totaal  in op het forum van Awel. 2.264 daarvan werden 

afgekeurd. 8.295 werden goedgekeurd of verschenen zonder moderatie. Op de verschenen vragen 

volgen in 2019 in totaal . 9.963 ervan werden afgekeurd. 24.988 reacties werden 

goedgekeurd of verschenen zonder moderatie. 

De j-Awelploeg realiseerde doorheen 2019 , waarvan 

6.437 ingediende vragen, 21.313 ingediende reacties en 681 eigen 

antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De top 3 thema's zijn , , en . Merk op dat het thema 'seksualiteit' 

(of subthema's ervan) niet in de top 10 bij de telefoon, chat en e-mail verschijnt. Het thema heeft wellicht 

nog een hoog taboegehalte, zelfs als het met een anonieme derde besproken kan worden. Het thema 

'seksualiteit' kent ook veel afgekeurde ingediende vragen. Ook  wordt wellicht vaker via het 

forum besproken dan via de andere contactkanalen van Awel. Het thema 'mijn gezin' scoort dan weer 

laag bij het forum, terwijl het het meest besproken thema is over de andere drie contactkanalen heen. 
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De cijfers voor het aantal reacties per thema tonen een duidelijke 

, inclusief een behoorlijk aantal afgekeurde reacties. Jongeren reageren ook vaak op 

berichten met betrekking tot . Op de voet gevolgd door de reacties op vragen 

m.b.t. . 

 jongeren vulden in 2019 het tevredenheidsformulier voor het forum in. Mogelijk betreft het 

slechts een klein aantal van de jongeren die het forum van Awel bezoeken. Het is niet duidelijk in 

welke mate we de resultaten mogen veralgemenen. We streven naar 70% tevreden jongeren. 

 

Ik voelde me (een beetje) beter na mijn bezoek aan het forum. 74% 

Ik begreep snel hoe het forum werkt. 82% 

Ik kwam op nieuwe ideeën door deel te nemen aan het forum. 59% 

Het forum werkt snel genoeg. 56% 

Ik voelde me gesteund op het forum. 73% 

Ik voelde me serieus genomen op het forum. 77% 

Ik kon weer verder met de antwoorden die ik kreeg. 67% 

Ik heb het gevoel dat ik anderen goed heb kunnen helpen. 75% 

Ik zou Awel aanraden aan een vriend of vriendin. 81% 

 74% voelde zich beter na een bezoek aan het 

forum en 81% zou het forum aanraden aan een vriend(in). Dit ondanks het feit dat het forum in de eerste 

maanden van 2019 te maken kreeg met trollen en spam.  

Voornamelijk volwassenen en oudere adolescenten lieten ons ook weten soms geschokt te zijn door de 

. Omdat sommige berichten niet over de hele lijn ‘ongepast’ te noemen zijn, maar wel 

ongeschikt voor een bepaalde doelgroep, werkte Awel intussen aan een . Met die 

filter, die wordt geïnstalleerd vanaf de tweede jaarhelft van 2020, zal iedere bezoeker nog steeds de 

mogelijkheid hebben alle inhoud te zien, maar zal die daarvoor wel expliciet een ‘toon alles’-knop 

moeten aanvinken.  
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Hoewel 82% aangeeft snel te , lezen we ook dat jongeren niet weten hoe 

ze een vraag kunnen posten of hun eigen vraag kunnen terugvinden.  

De lagere percentages bij 'het op nieuwe ideeën komen' en 'verder kunnen met de antwoorden op het 

forum' kunnen er enerzijds op wijzen dat het forum effectief  biedt voor veel 

jongeren. Sommigen vragen in hun feedback bijvoorbeeld of er ook een volwassene kan antwoorden 

op hun vraag op het forum. Jongeren vinden overigens zelf dat ze anderen goed hebben kunnen helpen 

op het forum. Anderzijds kan het er op wijzen dat 'een oplossing vinden' voor veel jongeren niet de 

reden is waarom ze naar het forum komen. Jongeren voelen zich bijvoorbeeld wel voldoende gesteund 

en serieus genomen op het forum. 

Net als bij de chat en de e-mail zijn de . De moderatie 

gaat niet snel genoeg of ze krijgen niet snel genoeg reacties van andere jongeren. 

Ook op het forum zien we een  met 16% tegenover 80% 

meisjes, dat weten we uit de tevredenheidsmeting. Er is ook een kleine groep transgender en andere 

jongeren die het forum van Awel bezoekt.  zijn aanwezig op het 

forum van Awel. Bij uitbreiding de 11- tot en met 16-jarige meisjes.  

De cijfers voor het forum liggen wat betreft origine van de jongere in dezelfde lijn als die voor de chat 

en de e-mail. De . 4% zijn eventueel 'nieuwkomers', geboren in 

ongeveer 16 verschillende landen. 14% van de jongeren geeft aan dat één of beide ouders een migratie-

achtergrond kennen. Deze ouders komen uit ongeveer 37 verschillende landen. 

Ik heb zelf een nieuwe vraag gesteld. 47% 

Ik probeerde anderen te helpen door te reageren op hun bericht. 34% 

Ik heb wat gesurft. 42% 

Lang niet alle jongeren komen op het forum van Awel om (alleen maar) zelf een vraag te stellen. Dat 

geldt voor iets minder dan de helft. Jongeren surfen ook gewoon rond op het forum van Awel en velen 

proberen ook anderen te helpen. 
 

ik wat tijd wou verdrijven. 10% 

ik nieuwsgierig ben naar wat er op staat. 26% 

ik wou zien hoe andere jongeren een probleem aangepakt hebben. 56% 

ik me dan minder alleen voel. 34% 

Degenen die surfen op het forum willen vooral zien . Eén 

op de drie doet het ook om zich minder alleen te voelen. In hun feedback zeggen een aantal jongeren 

dat ze het doen om te zien of andere jongeren hetzelfde probleem hebben. 


