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In 2015 ontving Awel  telefonische oproepen. Dat is een  tegenover het jaar ervoor. 
Het aantal unieke bellers schatten we op . Dat is een  tegenover 2014. Minder 
oproepen door meer oproepers wijst mogelijk op een verbetering van de telefonische dienstverlening 
van Awel: jongeren moeten minder bellen om binnen te geraken. 

Awel beantwoordde van deze oproepen. Dat is een  tegenover 2014. Zo wordt 
de tendens van jarenlange daling in het aantal beantwoorde telefoonoproepen duidelijk omgezet naar 
een stijging. Wellicht is dit te danken aan de mogelijkheid om van thuis uit te beantwoorden voor alle 
beantwoorders sinds januari 2015 en de inzet van een sterk telefoonbestuur. 
Van de unieke oproepers kreeg  of zo'n  oproepers een antwoord van Awel. Dat is 
dan in 2014. Gemiddeld kreeg een beantwoorde oproeper 2,3 keer een antwoord van Awel.  
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In 2015 waren er unieke paginaweergaves van de chatbox. Dat is  
tegenover het jaar ervoor. De sterke stijging heeft onder andere te maken met een heruitzending van 
de aflevering van d5r waarin gechat werd met Awel (in oktober 2015) en de aanslagen in Parijs in 
november 2015 waarbij Karrewiet naar Awel doorverwees. (Ook bij de eerste uitzending van deze 
specifieke aflevering van d5r in oktober 2014 zagen we een stijging, met mogelijk verlengd effect in 
2015.) 

Deze pogingen leidden tot  contacten via de chat. Dat is een  tegenover 2014. 
(Toen zagen we een stijging met 16% tegenover 2013.)  
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De mailers beantwoordden een recordaantal van e-mails. Dat is een  tegenover 
het jaar ervoor. (Toen was er slechts een stijging van 8% tegenover 2013.) Ook deze stijging hangt 
voor een groot stuk samen met de heruitzending van d5r in oktober en de aanslagen in Parijs in 
november van 2015. (Ook hier zien we echter de stijging vanaf oktober 2014 na de eerste uitzending 
van de aflevering van d5r waarin gechat werd met Awel, met mogelijk een verlengd effect in de eerste 
jaarhelft van 2015.) 

 

In totaal werden afgelopen jaar  van de ingediende vragen op het forum goedgekeurd. Dat is een 
 die wellicht grotendeels te verklaren is door de strengere moderatie van ingediende 

vragen. Er volgden goedgekeurde reacties. Dat is een  
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De forummodeatoren registreerden forumberichten (beantwoorde vragen). Dat is een 
 tegenover vorig jaar. (Toen was er een daling van 4% tegenover 2013.) (Merk ook hier vanaf 

oktober 2014 een tijdelijke stijging, wellicht door de uitzending van d5r, gevolgd door een daling vanaf 
april 2015, en een nieuwe stijging vanaf oktober 2015 door de heruitzending van d5r en de aanslagen 
in Parijs in november). 
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