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chat 1808 

e-mail 760 

forum 403 

telefoon 102 

totaal 3073 

 jongeren lieten ons weten wat ze vonden van de dienstverlening van Awel doorheen 2015. (Dat 
is 73% meer dan in 2014.) Vooral voor de chat beschikken we over veel feedback van de jongeren. 
Voor de telefoon beschikken we over te weinig ingevulde formulieren om gegronde uitspraken te 
doen.  

leeftijd jongen meisje totaal 

7-9 jaar 40 139 179 

10-12 jaar 157 1049 1206 

13-15 jaar 203 959 1162 

16-17 jaar 82 249 331 

18-25 jaar 31 135 166 

+26 jaar 13 16 29 

totaal 526 2547 3073 

 

Slechts van de jongeren die de tevredenheidsmeting invulden zijn . Dat komt grosso modo 
overeen met het percentage jongens waarmee we gesprekken voeren (hoewel dat percentage wellicht 
iets hoger ligt gezien het geslacht vaak niet gekend is). De vraag is of Awel specifieke acties naar 
jongens moet ondernemen om hen meer aan te moedigen ons te contacteren. Het zijn vooral de

en de  die de tevredenheidsmeting ingevuld hebben. De 10-12-jarigen hebben 
hierbij de 13-15-jarigen ingehaald als grootste groep, alvast in de tevredenheidsmeting. Het is 
mogelijk dat Awel de jongere doelgroep beter bereikt door de samenwerking met Ketnet in 
programma's als d5r en Karrewiet. 

          chat e-mail forum telefoon totaal 

van Belgische origine 
  

  89% 90% 86% 83% 89% 
van Nederlandse of andere West-Europese 
origine 4% 3% 5% 3% 3% 

van Oost-Europese origine 
 

  0% 1% 1% 3% 1% 

van Turkse of Noord-Afrikaanse origine   3% 3% 4% 8% 3% 

van nog een andere origine     4% 4% 4% 3% 4% 

 

Wat de origine betreft van de jongeren die de tevredenheidsmeting invulden zien we geen 
verschuivingen tegenover 2014. Awel bereikt nog steeds voornamelijk . Daarnaast 
zien we bij de online 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 een stuk beter te doen met 14% 
allochtone jongeren. Uit een focusgroep die 2 allochtone jongeren in 2014 uitvoerden voor Awel, 
kwam ter sprake dat de jongeren veelal in grote gezinnen leefden. Daardoor is er binnenshuis weinig 
privacy en nemen ze gemakkelijker contact op via de GSM. 
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We meten de tevredenheid aan de hand van de 7 criteria die de Kindertelefoon Nederland hanteert 
voor een goed gesprek. Die criteria vullen we aan met de 2 globale vragen 'of de jongere zich 
geholpen voelde' en 'of hij/zij Awel zou aanbevelen aan een vriend(in)'. We voegden ook een vraag 
toe over de wachttijd. Jongeren kunnen antwoorden via een 5-puntenschaal lopend van 'helemaal 
oneens' tot 'helemaal eens'. Er is ook een categorie 'geen mening' voorzien. Het % tevreden dat in de 
tabellen wordt weergegeven, betreft het percentage jongeren dat 'eens' en 'helemaal eens' aanduidde. 
(De categorie 'niet eens, niet oneens' beschouwen we niet als 'tevreden'.) 

* Bij de twee 'negatieve' criteria werd de score omgekeerd, zodat je in de tabel kan aflezen welk 
percentage jongeren niet het gevoel had lang te moeten wachten op contact met iemand van Awel, en 
het gesprek niet rommelig vond. 

We streven bij Awel naar een percentage van 70% tevreden jongeren. 
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De scoort voor de meeste criteria een stuk hoger dan vorig jaar. De ontevredenheid over de lange 
wachttijd blijft echter. De tevredenheid over het bieden van structuur (versus rommeligheid) tijdens het 
gesprek blijft gelijk, maar ligt wel een stuk boven ons streefpercentage van 70%. De resultaten voor 
de chat werden in 2014 wellicht wat naar beneden gehaald doordat ook jongeren die geen gesprek 
kregen het tevredenheidsformulier invulden om zo hun onvrede te uiten over het steeds bezet zijn van 
de chatbox en het afspringen van het gesprek voor het begonnen was.  Het tevredenheidsformulier 
wordt sinds januari 2015 op een andere manier aangeboden waardoor enkel jongeren die echt een 
gesprek hadden het kunnen invullen.  

De  scoort voor de meeste criteria beter dan in 2014. Het is het contactkanaal waar jongeren het 
meest tevreden over blijken. De onvrede over de lange wachttijd is echter toegenomen. In 2014 was 
56% tevreden over de wachttijd, nu slechts 40%. De tevredenheid over de structuur van het gesprek 
(cf. Ik vond het gesprek rommelig) ligt iets lager dan vorig jaar, maar toch nog een stuk boven de 70%. 
 

Het  scoort voor de meeste criteria iets minder dan vorig jaar. Voor het criterium 'Awel heeft me 
geholpen zelf stappen te zetten' scoort het beter, maar wel nog onder het streefcijfer van 70%. Ook 
voor het item 'Ik heb zelf meegedacht over wat ik kon doen' scoort het forum iets beter dan vorig jaar 
 

De  scoort beter dan in 2014 toen het nog voor alle criteria onder het streefgemiddelde van 70% 
scoorde. Het gaat echter over een te klein aantal ingevulde formulieren om er echte conclusies aan te 
verbinden. 
 

 

Globaal scoren alle contactkanalen lager dan vorig jaar op het item over de wachttijd. Bovendien zaten 
we toen al onder het streefcijfer van 70%.  Awel blijft inspanningen leveren om nieuwe vrijwilligers te 
werven en het opnemen van de permanenties te verbeteren. Op het item 'Awel heeft me geholpen zelf 
stappen te zetten' scoren wel alle contactkanalen beter, hoewel enkel de e-mail en de chat het 
streefpercentage van 70% tevredenheid halen. Awel zette in 2015 extra in op het ondersteunen van de 
veerkracht van kinderen en jongeren o.a. door het aanbieden van een permanente vorming rond 
empathische gespreksvoering voor de vrijwilligers. Mogelijk zullen de jongeren hier ook de komende 
jaren de vruchten van kunnen plukken. 
 


