
TEVREDENHEID

AANTAL INGEVULDE FORMULIEREN

chat 1348

e-mail 558

forum 393

telefoon 74

totaal 2373

GESLACHT VERSUS LEEFTIJD

leeftijd jongen meisje totaal

7-9 jaar 21 94 115

10-12 jaar 125 867 992

13-15 jaar 152 753 905

16-17 jaar 63 183 246

18-25 jaar 29 72 101

+26 jaar 8 6 14

totaal 398 1975 2373

ORIGINE

chat e-mail forum telefoon totaal

van Belgische origine 89% 89% 85% 68% 88%

van Nederlandse of andere West-Europese origine 4% 3% 5% 14% 4%

van Oost-Europese origine 1% 1% 2% 5% 1%

van Turkse of Noord-Afrikaanse origine 3% 3% 3% 9% 3%

van nog een andere origine 4% 4% 5% 4% 4%

Vanaf 26/01/2016 tot eind 2016 hanteerde Awel een andere tevredenheidsmeting omwille van deelname aan een 

impactonderzoek van de Universiteit Amsterdam voor de Kindertelefoon Nederland. Voor de chat en de e-mail is de 

aangeboden link na het gesprek bovendien in de loop van het onderzoek tijdelijk gewijzigd naar een verder bijgewerkte 

vragenlijst. De resultaten van die bevraging worden door de Universiteit Amsterdam verwerkt. Jongeren die via de website 

naar de tevredenheidsmeting gingen, kwamen wel bij de eerste vragenlijst terecht.

2.373 jongeren lieten ons weten wat ze vonden van de dienstverlening van Awel in 2016. (Dat zijn er 700 minder dan vorig 

jaar, wellicht omdat jongeren bij de chat en de e-mail tijdelijk naar het andere formulier verwezen werden na hun gesprek.) 

Voor de chat beschikken we niettemin over veel feedback van de jongeren. Voor de telefoon beschikken we over te weinig 

ingevulde formulieren om gegronde uitspraken te doen. 

Slechts 17% van de jongeren die de tevredenheidsmeting invulden zijn jongens. (In 2015 was dat eveneens 17%.) Dat komt 

ongeveer overeen met het percentage jongens waarmee we gesprekken voeren (hoewel dat percentage wellicht iets hoger 

ligt gezien het geslacht vaak niet gekend is). Awel voorziet in de volgende beleidsperiode een specifieke actie naar jongens 

om hen aan te moedigen ons te contacteren. Het zijn net als vorige jaren vooral de 10-12-jarigen en de 13-15-jarigen die de 

tevredenheidsmeting ingevuld hebben, waarbij de 10-12-jarigen intussen de grootste groep vormen. Mogelijk contacteren zij 

ons meer door de bekendmaking via Ketnet (d5r en Karrewiet).

Wat de origine betreft van de jongeren die de tevredenheidsmeting invulden zien we geen grote verschuivingen tegenover 

voorgaande jaren. Awel bereikt nog steeds voornamelijk Vlaamse jongeren. Daarnaast zien we bij alle contactkanalen ook wel 

een klein percentage Nederlandse jongeren. Het is niet duidelijk of Awel in voldoende mate allochtone jongeren bereikt. 

Eenduidige cijfers over het percentage allochtone jongeren in Vlaanderen zijn moeilijk te vinden. Vermoedelijk ligt het cijfer, 

zeker bij de online contactkanalen, eerder laag. De telefoon lijkt het beter te doen met 18% allochtone jongeren. Het gaat hier 

echter slechts om 74 ingevulde formulieren, te weinig om gegronde uitspraken te doen.
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CRITERIA

% tevreden % tevreden

chat 64% chat 60%

e-mail 71% e-mail 65%

forum 52% forum 47%

telefoon 57% telefoon 45%

totaal 63% totaal 58%

% tevreden % tevreden

chat 68% chat 73%

e-mail 78% e-mail 83%

forum 58% forum 62%

telefoon 46% telefoon 62%

totaal 68% totaal 73%

% tevreden % tevreden

chat 74% chat 77%

e-mail 82% e-mail 80%

forum 65% forum 67%

telefoon 69% telefoon 66%

totaal 74% totaal 76%

% tevreden % tevreden

chat 80% chat 65%

e-mail 86% e-mail 67%

forum 75% forum 54%

telefoon 72% telefoon 54%

totaal 80% totaal 63%

In het gesprek met Awel werd ik Na het gesprek met Awel heb ik

Van 'niet serieus genomen' naar 'wel serieus genomen. Van 'geen idee wat te doen' naar 'een idee wat te doen'.

Van 'helemaal mee oneens' naar 'helemaal mee eens'. Van 'helemaal niet tevreden' naar 'helemaal tevreden'.

De medewerker van Awel was heel goed. In het gesprek met Awel bespraken we

Van helemaal mee oneens' naar 'helemaal mee eens'. Van 'niet wat ik wilde' naar 'wel wat ik wilde'.

Hoe voel je je, na contact genomen te 
hebben met Awel? Heeft het gesprek met Awel geholpen?

Van 'ik voel me slechter' naar 'ik voel me beter'.

Van 'het hielp helemaal niet' naar 'het heeft heel goed 

geholpen'.

Ik vind dat Awel een hele goede service 
verleent. Hoe tevreden ben je over Awel?

We meten de tevredenheid grotendeels aan de hand van de vragen die de Universiteit Amsterdam opstelde, met een aantal 

eigen aanpassingen en toevoegingen. Jongeren kunnen antwoorden via een 5-puntenschaal (met sterren) lopend van 

bijvoorbeeld 'helemaal oneens' tot 'helemaal eens'. Er is geen categorie 'geen mening' voorzien, wat de resultaten naar 

beneden kan halen. (Jongeren zonder mening geven wellicht drie sterren, wat we als 'niet tevreden' beschouwen.) Het % 

tevreden dat we in de tabellen weergeven, betreft het percentage jongeren dat vier en vijf sterren aanduidde.

We streven bij Awel naar 70% tevreden jongeren.
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% tevreden % tevreden

chat 48% chat 56%

e-mail 55% e-mail 61%

forum 45% forum 43%

telefoon 51% telefoon 45%

totaal 50% totaal 55%

% tevreden

chat 77%

e-mail 82%

forum 71%

telefoon 73%

totaal 77%

De e-mail scoort overal het best. In het onderzoek rond veerkracht suggereerden we dat dit wellicht komt doordat 

beantwoorders meer tijd hebben om verbeeldingskracht op te brengen en omdat er een extra 'empathische' controle gebeurt 

doordat een tweede beantwoorder het antwoord van Awel naleest. De cijfers voor de telefoon laten we buiten beschouwing 

gezien het lage aantal ingevulde formulieren. Het meest in het oog springend zijn de lage scores voor het forum. 

Gecombineerd met de overige cijfers voor het forum: een sterke daling van het aantal ingediende vragen en het aantal 

reacties, en een stevige daling in het aantal permanenties, kunnen we stellen dat hier dringend werk aan de winkel is. De 

chat scoort wat tussenin.

Van 'erger' naar 'opgelost'. Van 'helemaal mee oneens' naar 'helemaal mee eens'.

Zou je Awel aanraden aan een vriend, 
vriendin, klasgenoot?

Van 'zeker niet' naar 'zeker wel'.

Het is opvallend dat de cijfers in deze tevredenheidsmeting een stuk lager liggen dan in de voorgaande versie. Mogelijk is de 

reden hiervoor te vinden in de opzet van de tevredenheidsmeting, met name het ontbreken van een categorie 'geen mening'. 

(Vragen die behouden werden en waarvan de tevredenheid stabiel bleef over de jaren, scoren nu soms tot 10% lager.) 

Daarnaast wordt deze tevredenheidsmeting wellicht ook meer ingevuld door jongeren die geen chatgesprek hebben gehad 

(degenen die wel een gesprek hadden, krijgen na het gesprek een andere link aangeboden (tot 09/08/16)). Zij zijn vaak 

ontevreden net omdat ze geen gesprek gehad hebben, en vullen dan ook criteria voor gevoerde gesprekken negatiever in. 

Na het gesprek met Awel is het probleem
Na het gesprek met Awel heb ik meer 
vertrouwen in mezelf
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