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Onlinehulpverlening:  
chathulp als volwaardige hulp
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Hij herleest en weegt af of de tekst 
voldoende overeenkomt met wat 
hij wil communiceren. 

Mijn fascinatie voor online hulpverlening

Onlinehulpverlening is een ruim begrip. Het omvat  elke hulp-
verleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
informatie en communicatietechnologie (ICT). Het gaat om 
interventies die gericht zijn op het ondersteunen van de cliënt/
het cliëntsysteem in relatie tot zijn omgeving met het oog op het 
verhogen van het welzijn (Sandra Beelen, 2010). 
Sinds een 10-tal jaar krijgt onlinehulpverlening een belangrijke 
plaats in mijn professioneel leven. Tijdens mijn werkervaring in 
het CAW van Brugge stond ik met veel enthousiasme mee aan 
de wieg van e-hulp in het jongerenonthaal. Een logische stap 
wanneer je als organisatie wil inspelen op de leefwereld van je 
doelgroep. Voor een grote groep jongeren verlaagt het sterk de 
drempel naar hulp.

Maar ook volwassenen vinden vlot de weg naar hulp via chat. 
Mijn huidige werkplek Tele-Onthaal, gekend als de 106, is daar 
een mooi voorbeeld van. In Vlaanderen is deze organisatie 
al meer dan 40 jaar een vaste waarde voor telefonische 
eerstelijnshulp. Mensen die nood hebben aan een luisterend oor 
kunnen 7 op 7, dag en nacht anoniem terecht bij een vrijwilliger. 
Maar soms is ook die lage drempel onvoldoende. Mensen 
krijgen het niet gezegd maar wel getypt. Voor die oproepers 
startte Tele-Onthaal 10 jaar geleden een online aanbod. Als 
eerste welzijnsorganisatie in Vlaanderen bouwde Tele-Onthaal 
West-Vlaanderen een bescheiden aanbod van drie uur per week 
uit. Ondertussen is er een uitgebreid aanbod op woensdag-
namiddag en elke avond uitgezonderd zondag.

Bij de uitbouw van chathulp hebben heel wat organisaties 
ervaren dat er sceptisch naar deze nieuwe manier van hulp-
verlenen werd gekeken.  De communicatie via chathulp heeft 
een aantal specifieke kenmerken die bedenkingen kunnen 
oproepen over de kwaliteit van een hulpverleningsgesprek. 
Voor de mensen die graag kennismaken met chathulp: een aantal 
kenmerken en voor(oor)delen op een rijtje.

Kenmerken

Digitaal
Een goede internetverbinding en een veilig systeem zijn de 
basisvoorwaarden om een degelijk chathulpaanbod te realiseren.
Naast de technische voorwaarden zijn ook specifieke 
vaardigheden vereist: snel typen, schriftelijke vaardigheden,

gevoelens en gedachten kunnen omzetten in tekst. Aangezien heel 
wat non-verbale signalen verloren gaan ligt de klemtoon van 
digitale communicatie op de tekst en hoe die overkomt bij de 
lezer. Om elkaar te begrijpen zetten oproeper en beantwoorder 
hun taalgebruik in als instrument. De taal die online 
gebruikt wordt is ‘speak’. Die varieert van ‘toegepast Algemeen 
Nederlands’ over ‘geschreven taal’ tot pure chattaal ( Vlaeminck, 
Vanhove, De Zitter en Bocklandt, 2009, p.35)

Kanalenreductie 
Kanalenreductie betekent dat er informatie op betrekkings-
niveau verloren gaat. Face-to-face zijn er verbale (wat letterlijk 
gezegd wordt), non-verbale (houding,motorie, gezichtsexpressie) 
en paralinguale (stem, intonatie, pauzes) waarnemingen. 

Aan de telefoon valt de non-verbale communicatie weg. Online 
ontbreken non-verbale en paralinguïstische elementen. Er is 
alleen het scherm en de woorden die erop verschijnen.

Decontextualisatie
De oproeper bevindt zich in een andere ruimte. Je ziet niet waar 
de ander zich bevindt. De computer kan zowat overal staan: 
thuis in de woonkamer, meer privé op de slaapkamer, in een 
bibliotheek, op school of zelfs op vakantie ergens in het 
buitenland. Het is ook niet altijd duidelijk of de ander alleen is, 
gestoord of onderbroken kan worden. Deze kenmerken kunnen 
het verloop van een gesprek sterk beïnvloeden of bepalen. 
(Beelen en Van den Meerschaute,2010)

Quasi-synchroon
Communicatie via chat is quasi-synchroon. Chat kan je tot 
op zekere hoogte vergelijken met een (telefoon)gesprek. Een 
telefoongesprek is synchroon. De communicatie verloopt 
gelijktijdig en simultaan. De ontvanger kan de totstandkoming 
van de boodschap volgen omdat hij elk woord en elke zin van de 
zender op het moment zelf ontvangt. Bij chat ligt dit iets anders. 
Zender en ontvanger communiceren op hetzelfde tijdstip maar 
niet simultaan. De zender vat de boodschap in zijn hoofd samen, 
zet die om in tekst en schrijft die vervolgens kernachtig 
neer in een paar zinnen. Hij herleest en weegt af of de tekst 
voldoende overeenkomt met wat hij wil communiceren. 
Vervolgens drukt hij op enter om de boodschap te verzenden. 
Er treedt dus ook bij chat een bepaalde vertraging op bij het 
overbrengen van een boodschap. Deze vertraging geeft de 
hulpverlener de mogelijkheid om (bij) te sturen. Tussen het 
neerschrijven en het verzenden is er nog mogelijkheid tot 
correctie. Anderzijds brengt dit met zich mee dat de kans op 
misverstanden en storingen in de communicatie vergroot (Hin-
tenberger, 2009, p. 69).



Anoniem en laagdrempelig
Anonimiteit is voor oproepers vaak heel belangrijk. Door het 
gebruik van een nickname, wegvallen van de stem is anonimiteit 
een grote troef van chathulp. De drempel verlaagt ook sterk. 
Taboethema’s zoals seksueel misbruik, zelfmoord, automutilatie, 
slachtofferbeleving zijn daardoor gemakkelijker bespreekbaar.

Vooroordelen kritisch bekeken 

Te afstandelijk of heel veilig?
Via internet wordt via tekst gecommuniceerd.
Stemgeluid, omgevingsgeluid, non-verbale signalen ontbreken. 
Dat kan ervoor zorgen dat de hulpverlener minder betrokken is. 
De oproeper kan minder geconcentreerd zijn vb. een jongere kan 
tegelijk bezig zijn met sms, chatten met een vriend(in) en een 
hulpverleningsgesprek. Ook de vertrouwdheid met het medium 
speelt een rol. Emoties via een scherm tonen of een moeilijk 
gesprek voeren al typend is moeilijker voor iemand die dit niet 
gewoon is.

Ondanks deze vaststellingen leert ervaring uit de chathulp dat 
die afstand ook veiligheid creëert. De anonimiteit en wegvallen 
van stemgeluid vergroot deze veiligheid. Het verborgen houden 
van identiteit, geslacht, leeftijd en zelfs stemming verlaagt de 
drempel naar hulp. Het is gemakkelijker praten over problemen 
online dan aan de telefoon of face tot face. Men kan in alle 
vertrouwelijkheid communiceren zonder dat iemand het 
letterlijk hoort. Oproepers komen binnen op de chat en gaan 
vaak direct naar de kern van hun probleem. Deze veiligheid 
en vrijheid maken dat oproepers een contact durven aangaan 
en angst-en schaamtegevoelens loslaten. Ze kunnen bepaalde 
traumatische ervaringen (nog) niet over de lippen krijgen, 
maar durven hierover wel te spreken via het internet. Taboe-
onderwerpen worden makkelijker online besproken. Het kan 
ook de stap naar andere hulpverlening helpen zetten.

 B: “Neem gerust je tijd. Ik ben er voor je”
 Intonatie:
 ”Neeeeee”
 “Wat moet ik nu doen??????”
 IK HAAT ALLES!!!
 Niemand begrijpt me 
 “Ik kan niet meer … ik weet het niet meer :-s

Kanalenreductie en decontextualisatie: informatie op 
betrekkingsniveau gaat verloren
Door de kanalenreductie gaat heel wat van een gesprek verloren.
Non-verbale communicatie kan gedeeltelijk opgevangen 
worden door het gebruik van chattaal, tekens, emoticons, 
symbolen. Ze geven aanwijzingen over de gemoedstoestand van 
de oproeper.

Ook de nickname verdient aandacht. Een nickname is soms 
meer dan gewoon maar een naam. De betekenis erachter kan al 
een bron van informatie zijn voor de hulpverlener waarop deze 
kan doorvragen vb. Moe, Dood, Bang.

De kans op misverstanden is groter. Bij online communicatie is 
gaan interpreteren een grote valkuil.  Daarom is het belangrijk 
om elkaar te bevragen bij onzekerheid. Om verduidelijking te 
krijgen is het een kunst de juiste vragen te stellen. Eerder om 
diepgang te bekomen dan puur naar feiten vragen.

Sommige vrijwilligers van Tele-Onthaal geven aan dat ze 
door te communiceren met tekst, niet afgeleid worden door 
oppervlakkige aspecten en als het ware direct verbonden worden 
met de ‘psyche’ van de oproeper. Het medium biedt ook een 
houvast omdat het gesprek op het scherm blijft staan. Zowel de 
vrijwilliger als de oproeper kan tijdens het gesprek interventies 
nog eens herlezen en verder uitdiepen. (Vanhuele en Vertom-
men, 2008, p. 46)

Een virtuele wereld met fictieve verhalen 
Anonimiteit is een belangrijke troef van de chathulp. Het geeft 
een gevoel van controle. De oproeper bepaalt zelf wat hij bloot 
geeft. Als je iemand in het werkelijke leven ontmoet krijg je 
meteen al een eerste visuele indruk. Is hij oud of jong? Ziet hij 
er verzorgd uit of niet? Hoe is hij gekleed? Die eerste indruk is 
van invloed op het verdere contact. 

Onlinecommunicatie brengt met zich mee dat je gemakkelijk 
een beeld van jezelf kan creëren dat niet overeenstemt met wie 
je in werkelijkheid bent. Je kan je een ander geslacht aanmeten, 
een andere leeftijd, een ander beroep, een andere naam of 
bepaalde eigenschappen die je graag zou hebben. Deze 
combinatie van anonimiteit en pseudonimiteit  geeft een gevoel 
van veiligheid die het mogelijk maakt om zaken bespreekbaar te 
stellen (Sandra Beelen, 2010, p.3). Voor de hulpverlener roept 

Nabijheid kan ook gecreëerd worden. De opening van een 
gesprek is heel bepalend. Door een warm onthaal voelt de 
oproeper al meteen betrokkenheid aan de andere kant van het 
scherm. Oog hebben voor schriftelijke intonatie is ook een 
vaardigheid die chathulpverleners moeten inzetten. Het gebruik 
van emoticons, chattekens, leestekens, letterherhalingen zegt 
iets over de toon van het gesprek. (Hilde Vanhuele en Marjan 
Vertommen, 2008, p. 48)
Enkele voorbeelden (B=beantwoorder, O=oproeper)
Opening van een gesprek:
 B: “Hallo, wil je iets vragen of vertellen?”
 O: ”Ik weet niet waar beginnen”

Non-verbale communicatie kan 
gedeeltelijk opgevangen worden door het 
gebruik van chattaal, tekens, emoticons.
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Men gaat ervan uit dat de oproeper 
het recht heeft om in een gesprek te 
zijn wie hij wil zijn.

dit soms vragen op: Is de persoon aan de anderen kant van mijn 
scherm wel echt? Wat met zijn verhaal? Kan ik hem vertrouwen? 
Het gesprek lijkt zo ongeloofwaardig.

In Tele-Onthaal  voert de vrijwilliger een gesprek met de virtuele 
persoon. Men gaat ervan uit dat de oproeper het recht heeft om 
in een gesprek te zijn wie hij wil zijn. De vrijwilliger speelt geen 
detective. Hij gaat aan de slag met het beeld dat de oproeper 
hem geef, blijft bij het hier en nu, geeft erkenning aan de 
gevoelens en gedachten die de oproeper op dat moment vertelt.

Een online gesprek is een traag gesprek
Een zin typen duurt langer dan hem uitspreken. In dat opzicht 
is het een traag medium. Aan de andere kant hebben oproepers 
vaak een snel tempo. Ze komen snel tot de kern.
 B: ”Hallo, welkom op de chat. Waarmee kan ik je helpen?”
 O: ”Niemand kan me helpen … ik wil dood”

Ook de beantwoorden kan doelgericht zoeken naar de kern van 
de vraag, het onderwerp, het gevoel. Dat kan door langer te 
blijven staan bij wat gezegd wordt. Er is ook tijd om de tekst 
beter te structureren.

De ch@tlas geeft aanbevelingen om met het tempo van chat-
ten om te gaan. Een aantal voorbeelden zijn: Typ snel wanneer 
nodig zonder perfectionistisch te zijn. Spellings- en typfouten 
horen bij chat. Gebruik korte zinnen door je boodschap op te 
breken in meerdere korte berichten, dat versnelt het tempo. 
Bewaak de typindicator zodat kruisverwijzingen vermeden 
worden.

Aan de slag met onlinehulp?

Mijn praktijkervaring, samenwerking met andere hulp-
verleningsorganisaties die online hulp aanbieden en conclusies 
uit onderzoek (Chatlas, methodiek onlinehulp in de eerstelijns-
welzijnswerk, Arteveldehogeschool, 2009) toont aan dat het 
inzetten van chathulp een meerwaarde is voor de hulpverlening.

Aan de slag gaan met onlinehulp is een uitdaging. Voor 
organisaties die zich graag openstellen voor het gebruik van 
nieuwe media in de hulpverlening, raad ik aan om dit stap 
voor stap uit te werken. Beginnen met e-mailhulp kan een eerste 
stap zijn. Je e-mailadres op een site zetten kan eenvoudig lijken 
maar ook dit vereist een aantal goed uitgebouwde keuzes van 
de organisaties. Net als bij chathulp moet de hulpverlener 
over specifieke lees- en schrijfvaardigheden beschikken om de 
hulpvraag die via mail gesteld wordt goed te beantwoorden.

Voor de lezers die meer willen weten over de methodiek chathulp 
is de Ch@tlas een aanrader. Het bevat tal van aanbevelingen, 
vragen en voorstellen. Het is een bruikbaar instrument, vlot 
hanteerbaar in de praktijk. 
De ch@tlas is te vinden op www.arteveldehs.be 

Ook de CAW’s hebben een methodisch kader ontwikkeld voor 
online hulpverlening in de CAW’s: “Wanneer afstand nabijheid 
creëert” (www.steunpunt.be).

Griet Van Coillie

Stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen
grietvancoillie@hotmail.com
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