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Sfeermaker  

Hey Awel ik heb echt problemen ik heb gescheiden ouders ik ben nu 

bij mijn papa en ik mis mijn mama zo HARD ik wil bij haar zijn maar 

met de gedachten dat dat niet gaat wordt ik steeds ongelukkiger ik wil 

bij haar zijn NU meteen maar dat gaat niet telkens als ik bij mijn papa 

ben dan ben ik ZO ongelukkig en bij mijn mama ben ik ZO gelukkig ik 

wil niet meer naar mijn papa ik wil bij mama blijven voor eeuwig bij mijn 

mama praten we veel en maken we VEEL plezier en gebeurt er van 

alles en bij mijn papa gebeurt er niks het is hier zo SAAI !! Ik wil hier 

niet meer zijn ik wil gewoon dood als ik hier ben ik zit dagen lang te 

wenen voor mijn mama in mijn bed ik kan niet slapen ik kan me niet 

concentreren op school ik wil naar de rechtbank en volledig van mama 

zijn. 
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Verloop 

1. Awel, de organisatie 

2. Awel, de gesprekken 

 - in cijfers 

 - in thema’s 

3. Bij wie zoeken jongeren hulp? 

4. Wat als een eenmalig gesprek onvoldoende is? 
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1. Awel, de organisatie  
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• vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, °1981 

• van regionale nummers naar 078 naar 0800 naar 102, en 

van Buiten de zone naar VoIP & headsets 

• van KJT naar Awel want 4 contactmogelijkheden: 

telefoon, chat, e-mail, forum 

• Awel… luisteren, mee denken, mee voelen: focus op het 

empathische gesprek 

 

 

 

 

 

 



1. Awel, de organisatie  

 Awel vzw • info@awel.be • www.awel.be 

 

• Signaleren tendensen door kwantitatieve en kwalitatieve 

gespreksanalyse: onderzoeksrapporten (suïcide, ouder-

kind relatie, verliefdheid, veerkracht, nieuw 2018 angst) 

• Onlinetools en projecten: AHA, FAQ, peer-to-peer, 

platform emotioneel welbevinden 

• Vrijwilligersorganisatie: 260 vrijwilligers 

 basisopleiding, permanente vorming/blended learning, 

 oefendagen/feedbacksystemen, coaching 

 

 

 

 

 

 



2. Awel, de gesprekken 
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in cijfers 

33.253 gesprekken waarvan 

• 9.272 telefoon (28%) (excl. scheld/giechel, stille) 

• 6.464 chat (19%) 

• 12.891 e-mail (39%) 

• 4.626 forum (14%) 

70% van de gesprekken online! 

 

58% meisjes, 16% jongens, 26% ongekend 

 

 



2. Awel, de gesprekken 
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in cijfers 

 

13-15 jarigen grootste groep  

 

1.736.030 bezoeken op www.awel.be in 2016,  

waarvan 62% via GSM of tablet 

 

http://www.awel.be/


2. Awel, de gesprekken 
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in thema’s 

TOP 10, doorspekt van intermenselijke relaties 
1. Ouder-kind relatie 

2. Verliefdheid / aanmaken / afwijzen 

3. Vriendschap / vrienden helpen / vrienden maken 

4. Somberheid / niet goed in je vel 

5. Relatie tot medeleerlingen 

6. Problemen of ruzie met vrienden 

7. Angst en spanning 

8. Pesten/cyberpesten 

9. Depressie/zelfmoordgedachten 

 

 

 



3. Bij wie zoeken jongeren 

hulp? 
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Domeintheorie  

 

• “huidig leven als jongere”: leeftijdsgenoten 

• “toekomstig leven als volwassene”: ouders 

• “gevoelige thema’s”: een anonieme derde  



3. Bij wie zoeken jongeren 

hulp?  
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Leeftijdsgenoten 

 

• “Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn 

ouders”:  

 - lotgenotencontact 

 - (h)erkenning en ondersteuning  

 

• Op het forum van Awel op awel.be: 

 - talloze voorbeelden van jongeren die  mekaars 

 vragen & verhalen reageren 

 - peer-to-peer project (lancering 2/10/17) 

 



3. Bij wie zoeken jongeren 

hulp?  
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Ouders 

 

• 33.253 gesprekken waarvan 21% (6.226) over de 

relatie van een kind tot zijn ouders 

• Voornaamste vraag: “Hoe praat ik met mijn ouders?” 

• Handvaten aanreiken om in dialoog te gaan met de 

ouders 

 



3. Bij wie zoeken jongeren 

hulp? 
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Anonieme derde 

 

Organisaties zoals hulplijnen (Awel, Druglijn,enz.), 

JAC, jongerengids.be, allesoverseks.be, … 

 

Jongere: “Het helpt altijd en als je een probleem hebt 

kan je bij hen terecht en er zeker van zijn dat ze niets 

door vertellen.”  
(uit de tevredenheidsmeting 2016 van Awel)  

 



3. Bij wie zoeken jongeren 

hulp? 
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Awel als anonieme derde   

= toegankelijk & aansluitend bij de leefwereld van 

jongeren 

 

1. Betaalbaar: gratis 

2. Bereikbaar: 4 verschillende contactkanalen 

3. Beschikbaar:  

 - wachttijden aanpakken met wachtrijen en uitbreiding 

  vrijwilligers 

 -  technische beschikbaarheid 

4. Bruikbaar: openingsuren  

5. Begrijpelijk: toegepaste, vertaalde, concrete informatie 

 



4. Wat als een eenmalig 

gesprek onvoldoende is?  
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Doorverwijzingen naar 1ste en 2de lijn 

• Uitgebreide SOKA voor vrijwilligers 

• Oefenen tijdens gesprek 

• Weinig zicht op wat met doorverwijzing 

gebeurt 

  - project vlotte doorverwijzing 



Awel merci! 

 

Nog vragen? 
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