
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gelijkenissen tussen telefoon, mail en chat 
▪ Er is sprake van interactie  
▪ Meestal is het gesprek beperkt tot 2 gesprekspartners  
▪ Het gesprek is niet gebonden aan een plaats.  

De oproeper kan van overal mailen, chatten of telefoneren.  
▪ Het gesprek kan anoniem verlopen 
▪ Er is sprake van kanalenreductie. Je ziet elkaar niet. 
▪ Het is laagdrempelig 

 
Verschillen tussen mediums 
Telefoon Mail Chat 

Directe interactie  Uitgestelde interactie Directe interactie   

 Herlezen kan (herlezen kan)  

Je hoort stem/emotie/…    Enkel tekens  Enkel tekens  

Dit maakt het ook minder 
anoniem   

Hierdoor “meer” anoniem   Hierdoor “meer” anoniem   

Moeilijker om met collega te 
overleggen   

Mogelijk om met collega te 
overleggen   

Moeilijker om te overleggen 
met collega (maar mogelijk)   

Snel   Traag   Relatief snel   

 
Meerwaarde chat 

▪ Hulpverlener is snel beschikbaar 
▪ Laagdrempelig 
▪ Gebruiksgemak 
▪ Nabijheid door sterke alliantie 
▪ Persoonlijk en direct 
▪ Meerwaarde van schrijven 
▪ Gesprek kan worden herlezen 
▪ Je moet niet praten 
▪ Reflectietijd 
▪ Er zijn geen storende stiltes 
▪ Afstand maakt het makkelijker om 

informatie te delen 
▪ Zware thema’s zijn sneller 

bespreekbaar 

▪ Minder schaamte  
▪ Kan anoniem 
▪ Veilig 
▪ Hulpverlener kent oproeper niet 
▪ Kan vanuit vertrouwde omgeving 
▪ Minder kans op gezien of afgeluisterd 

worden 
▪ Je hebt zelf de regie in handen 
▪ Stimuleert de zelfwerkzaamheid 
▪ Je kan verduidelijking vragen 
▪ Kan zonder afspraak 
▪ Flexibiliteit in locatie en tijdstip 
▪ Geen verplaatsing 
▪ Vertrouwd medium 
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De kenmerken van chathulp kunnen als voor- of nadeel worden ervaren. Bovendien kan wat 
voor de ene mens een pro is voor de andere een contra zijn. Hieronder vind je wat per 
kenmerk mogelijke pro’s en contra’s zijn voor oproepers als beantwoorders. 

 
Oproeper 
 Pro’s Contra’s 

Laagdrempelig  Beantwoorder is snel 
beschikbaar 
Gebruiksgemak   

Verwachting van directe 
oplossing 
Vrijblijvend  
Lange wachttijden    
Shopgedrag van chat naar chat 
Afhankelijkheid aan chathulp 

Nabijheid Nabijheid door sterke alliantie    
Persoonlijke en direct 

 

Meerwaarde van schrijven    (gesprek kan worden herlezen)    
Je moet niet praten     
Reflectietijd    
Er zijn geen storende stiltes   

Kanalenreductie    
Kans op misverstanden    
Soms oppervlakkig    
Responstijd is beperkt   

Veiligheid door afstand Afstand maakt het makkelijker 
om informatie te delen     
Zware thema’s zijn sneller 
bespreekbaar    
Minder schaamte (anoniem) 
Veilig  (de beantwoorder kent 
hen niet)    
Mogelijk om te chatten vanuit 
vertrouwde omgeving  

Afstandelijk medium (alleen 
tekst en tekens) 
Digitale voetafdruk (blijft er een 
spoor achter van het gesprek?)   
Betrouwbare beantwoorder?  
(niet met dezelfde 
beantwoorder opnieuw kunnen 
chatten)    
Is het internet veilig?   

Zelfsturing vergroten   Je hebt zelf de regie    
Stimuleert zelfwerkzaamheid   

 

Kort op de bal   Je kan verduidelijking vragen    

Flexibiliteit (locatie en tijd)  Kan zonder afspraak Alleen bereikbaar als 
hulpverlener online is / beperkt 
bereikbaar   

Efficiëntie  Geen verplaatsing (tijdswinst)    

Modern karakter Vertrouwd medium   Technische storingen   

Breder cliëntbereik   Ook mensen die de stap naar 
hulpverlening (nog) niet zetten 

Digitale kloof  
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Beantwoorder 
 Pro’s Contra’s 

Laagdrempelig  
 

Oproeper verwacht directe 
antwoorden 
Website makkelijk vindbaar? 

Nabijheid Directe antwoorden en feedback 
Snelle en sterke werkalliantie 

 

Meerwaarde van schrijven   Kanalenreductie: minder 
vooroordelen 
Geen storende stiltes    
(kunnen herlezen)   

Kans op misverstanden 
(kanalenreductie)    
Chattaal  
Transcripten kunnen door 
andere gelezen worden    
Nood aan meer expliciteren   

Veiligheid door afstand Disinhibition: kanaal 
vergemakkelijkt het uiten van 
zware problemen    
(Anonimiteit zorgt voor afstand 
– gerust gevoel)   

Over- en underdisclosure    
Automatisch invullen 
ontbrekende info (vb. 
genderidentiteit)    
Authenticiteitstwijfel    
Onduidelijkheid oorzaak 
contactbreuken    
Deontologische onzekerheden  

Zelfsturing vergroten   Stimuleert zelfwerkzaamheid 
van de oproeper   

Angst om oproeper te verliezen 
door grotere zelfsturing   

Kort op de bal   Snel tot kernproblemen    

Flexibiliteit (locatie en tijd)  Thuiswerk mogelijk 
Ruimer bereikbaar   

Kennis sociale kaart 
Vlaanderenbreed? 
Moeilijk lokaal of regionaal af te 
grenzen 
Beperkt bereikbaar   

Efficiëntie  Snel to the point,  
minder smalltalk   

Tijd en geld    
Gesprek verloopt traag   

Modern karakter Mee met de tijdsgeest    

Breder cliëntbereik   Leefwereld van bepaalde 
doelgroepen    
Nieuwe doelgroepen bereiken    
Verloren doelgroep herwinnen    
Meer contactmogelijkheden 
voor reeds bereikte doelgroep   

 

Extra mogelijkheden 
Mogelijk om te koppelen aan 
andere onlinetools   

Multitasking: is de oproeper 
uitsluitend op het chatgesprek 
betrokken?  
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