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1. WAT VOORAF GING… 

1.1 PILOOTPROJECT MET DE STEUN VAN FLANDERS’ CARE 

Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen (formeel samenwerkingsverband van de 4 autisme-specifieke RTH-
diensten 1 in Vlaanderen) werd eind 2017 een project ingediend bij Flanders’ Care in het kader van de 
ontwikkeling en implementatie van chathulp voor personen met autisme.  

Het project werd goedgekeurd en in het aanvangsjaar (2018) werd in 2 van onze diensten van start 
gegaan met chathulp, nl. vzw Victor (West-Vlaanderen) en Tanderuis vzw (Oost-Vlaanderen). Voor 
beide diensten werd het project enigszins anders ingevuld: 

- Tanderuis vzw: Chathulp als blended hulp (i.e. als aanvulling op de lopende mobiele 
begeleiding bij jongeren met autisme).  

- Vzw Victor: Chathulp als overbruggingshulp (i.e. een bijkomend aanbod voor cliënten tijdens 
de wachttijd). Via de chat werd een mogelijkheid geboden aan ouders en aan volwassenen 
met autisme om al een antwoord te krijgen op een aantal hulpvragen tijdens de wachttijd. Het 
gaat m.a.w. om contacten met cliënten die nog niet in begeleiding zijn, maar wel al een 
intakegesprek hebben gehad.  

Gezien de Autisme Chat rechtstreeks voortvloeit uit het pilootproject van vzw Victor (nl. chathulp als 
vorm van overbruggingshulp), focussen we hieronder enkel op de drempels die we ervaren hebben 
binnen dit pilootproject.  

1.2 LESSEN UIT HET PILOOTPROJECT 

Aangezien chathulp in 2018 nog niet was opgenomen in de regelgeving voor RTH-diensten binnen het 
VAPH, hadden we voor bovenstaand pilootproject een vertaalslag gemaakt vanuit de bestaande 
regelgeving, zodat de tijdsinvestering van personeelsleden gevalideerd kon worden binnen het toen 
geldend subsidiekader. Echter, hierdoor ontstonden diverse (zeer grote) drempels voor de 
toegankelijkheid van chathulp als vorm van overbruggingshulp. 

Concreet betekende dit het volgende: 

- Cliënten die gebruik maakten van de chat, dienden te beschikken over een ‘Individuele 
Dienstverleningsovereenkomst’ (IDO). Gezien het doelpubliek van de chat nog niet in 
begeleiding was, betekende dit dat men geen toegang kon krijgen tot de chat zolang er geen 
IDO ondertekend was. Cliënten dienden dus op voorhand in te schatten of ze gebruik zouden 
maken van de chat en dienden hiervoor eerst de nodige administratieve formaliteiten in orde 
te brengen.  

- De chatgesprekken met cliënten werden vertaald in ambulante begeleidingen binnen het 
subsidiekader van een RTH-dienst. Echter, ook hier ging een administratieve vertaalslag mee 
gepaard. Cliënten die gebruik gemaakt hadden van de chatbox (1 of meerdere malen), dienden 
achteraf een papieren begeleidingsfiche te handtekenen, die als basis diende voor ons 

 
1 Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme – Stijn vzw, vzw Victor 
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subsidiemechanisme en voor de facturering van de persoonlijke bijdrage van de cliënt. Dit had 
als implicatie dat de mensen die gebruik gemaakt hadden van de chat een papieren 
begeleidingsfiche ontvingen per post. Deze fiche diende na ondertekening door de cliënt 
eveneens per post te worden teruggestuurd. Deze administratieve formaliteit werkte zeer 
drempelverhogend voor de cliënt en belemmerde een efficiënte workflow binnen de 
organisatie.  

1.3 OPSTART AUTISME CHAT ALS ANTWOORD OP DE GEFORMULEERDE DREMPELS  

Zoals beschreven was in de projectaanvraag bij Flanders’ Care was het onze ambitie om de chathulp 
vanaf 2020 te verbreden naar heel Vlaanderen. Echter, zowel vanuit gebruikers- als vanuit 
organisatieperspectief waren de drempels van een prestatiegebonden systeem dusdanig groot dat er 
helaas amper gebruik gemaakt werd van de chatbox. Verantwoording van personeelsinzet op hoofde 
van de oproeper leidt tot complexe en logge procedures die drempelverhogend zijn voor de cliënt 
en een efficiënte workflow in de weg staan voor een organisatie. Daarom pleitten wij bij de evaluatie 
van het pilootproject eind 2018 voor een 
ander subsidiemechanisme voor de 
personeelsinzet bij chathulp. Net zoals in 
andere organisaties die chathulp 
aanbieden, leek ons een loskoppeling van 
het prestatiesysteem aangewezen 
waardoor bovengenoemde obstakels aan 
gebruikers- en aan organisatiezijde konden 
worden weggewerkt. We bleven namelijk 
sterk geloven in het potentieel en de 
meerwaarde van autisme-specifieke 
chathulp als vorm van overbruggingshulp. 

Onze ambitie én onze evaluatie mbt de belemmeringen in de regelgeving werden opgepikt door het 
Departement WVG en het Kabinet van de Vlaamse Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Eind 2018 ontvingen we projectmiddelen om 1VTE in te zetten, zodat we vanaf 2019 onze ambitie 
zouden kunnen realiseren. Op 28 januari 2019 opende de Autisme Chat haar virtuele deuren. Na een 
succesvol eerste jaar, werden de projectmiddelen in 2020 verdubbeld! 

2. PIJLERS VAN DE AUTISME CHAT 

2.1 INHOUDELIJKE PIJLERS 

Chathulp is bij uitstek een zeer autismevriendelijke methodiek: een visuele (en vertraagde) vorm van 
communicatie, afstand die nabijheid creëert, weinig indringend in de persoonlijke leefomgeving, meer 
controle over externe prikkels tijdens het gesprek (in vergelijking met een face-to-facegesprek), …  

Ook al is men het er in wetenschappelijke publicaties over eens dat online hulpverlening een 
meerwaarde heeft voor personen met autisme (Chamak, 2008; Jurecic, 2007; Silverman, 2008), toch 
was er tot 2019 in Vlaanderen geen goed uitgebouwde autismespecifieke chathulp. We zijn dan ook 
trots dat we dit aanbod vanuit Liga Autisme Vlaanderen kunnen organiseren. 
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Het laagdrempelig, doch erg gespecialiseerd aanbod dat wij realiseren, onderscheidt zich van andere 
kwalitatieve vormen van chathulp (bv. Tele-onthaal, Awel, …) door het doorgedreven 
autismevriendelijke karakter dat zich voor ons situeert in volgende aspecten: rekening houden met de 
communicatieve beperkingen van personen met autisme (vb. letterlijk taalbegrip, moeite met 
abstracte taal, …), rekening houden met informatieverwerkingstijd en -stijl (vb. detaildenken, beperkte 
contextgevoeligheid, rigiditeit, rechtlijnigheid,…), rekening houden met beperkte Theory of Mind (vb. 
weinig inlevingsvermogen, weinig perspectiefname, …), enz. Elk van deze factoren die eigen zijn aan 
de denkstijl van personen met autisme heeft ongetwijfeld een invloed op de communicatie tijdens de 
chathulpverlening. Onze diensten hebben heel wat expertise opgebouwd hierrond, wat van cruciaal 
belang is voor een chatgesprek dat rekening houdt met de ondersteuningsnoden van personen met 
autisme. 

Naast het feit dat de Autisme Chat tegemoetkomt aan een aantal ondersteuningsnoden van personen 
met autisme op vlak van communicatie, zijn we dankzij de Autisme Chat in staat om - Vlaanderenbreed 
- een gespecialiseerde, doch erg laagdrempelige vorm van (overbruggings)ondersteuning te realiseren 
voor personen met autisme en hun directe netwerk (ouders, brussen, grootouders, partners, 
kinderen, …). Zoals gekend, zijn er in Vlaanderen erg grote wachtlijsten voor gespecialiseerde 
ondersteuning van personen met autisme. Aangezien de Autisme Chat gratis en anoniem is, is dit 
aanbod toegankelijk voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat dit laagdrempelige 
ondersteuningsaanbod ook een preventief karakter kan hebben en op lange termijn kostenbesparend 
werkt. Via chat kan namelijk erg kort op de bal gespeeld worden bij acute ondersteuningsvragen van 
ouders of personen met autisme zelf, waardoor mogelijks een destabilisatie of negatief verloop in 
sommige gevallen kan vermeden worden (en bijgevolg de hieraan gekoppelde intensievere  
ondersteuningsnoden).  

We kozen voor de slogan ‘CHAT MET 
ONS. WIJ LUISTEREN NAAR JE EN 
DENKEN MET JE MEE’. Hiermee 
nodigen we onze oproepers uit om hun 
verhaal te brengen en/of hun vraag te 
stellen, waarbij we samen op zoek gaan 
naar antwoorden of richting. We merken hierbij dat de autisme-specifieke invalshoek van grote 
meerwaarde is. Aangezien de chat bemand wordt door professionele medewerkers met heel wat 
expertise rondom autisme, wordt snel dezelfde golflengte gevonden met de oproeper, waardoor de 
tevredenheid bij de oproepers vaak hoog is en de eventuele adviezen goed aanslaan.  

Voorbeelden van vragen en/of zorgen waarmee oproepers langskomen op de Autisme Chat, zijn: 

• Mijn zoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga ik hiermee om? 
• Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten buitenshuis te doen, moeten we haar pushen? 
• De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt. 
• Mijn broer heeft autisme. Ik heb het gevoel dat mijn ouders meer tijd maken voor hem dan 

voor mij. 
• Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er moeilijk mee. 
• Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee 

omgaan? 
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2.2 TECHNISCHE PIJLERS 

De ‘thuisbasis’ van de Autisme Chat is de website van de Liga Autisme Vlaanderen. Daarnaast is ook 
op de website van elke afzonderlijke RTH-dienst autisme2 een knop aanwezig die verbindt naar de 
Autisme Chat. 

De chatsoftware van de Autisme Chat is de Social Intervention Tool (SIT). 
De SIT is de chatsoftware die door bijna alle Vlaamse chathulporganisaties3 
wordt gebruikt, wat o.a. voordelen heeft naar (technische) expertisedeling, 
warme doorverwijzing van chatgesprekken en eenduidigheid, 
herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor de oproepers. 
Daarenboven kon de aankoop van de SIT worden gerealiseerd via een 
groepsaankoop onder de vlag van SAM vzw. 

Onze ervaringen met de SIT zijn over het algemeen erg positief. Het is een zeer gebruiksvriendelijke 
tool, zowel voor de oproeper, de beantwoorder als voor de beheerder.  

2.3 ORGANISATORISCHE PIJLERS 

In 2020 ontving de Liga Autisme Vlaanderen personeelsmiddelen voor de inzet van 2 VTE op de 
Autisme Chat. Dit is een uitbreiding van 1 VTE ten opzichte van 2019. De ter beschikking gestelde 2 
VTE werden als volgt ingevuld:  

- 1½ VTE voor chatpermanentie, opgenomen door 
o 8 medewerkers van Tanderuis vzw  
o 10 medewerkers van vzw Victor  
o 9 medewerkers van Limburgse Stichting Autisme 
o 15 medewerkers van Het Raster vzw  

- ½ VTE voor coördinatie, opgenomen door de coördinator en 2 medewerkers van de Liga 
Autisme Vlaanderen 

Alle diensten van de Liga Autisme Vlaanderen hebben zich geëngageerd om ervaren begeleiders af te 
vaardigen om de Autisme Chat te bemannen. Sinds 2020 bestaat het chatteam van de Autisme Chat 
uit een groep van 42 medewerkers met heel wat expertise rondom autisme en het voeren van 
begeleidingsgesprekken met personen met autisme en hun netwerk. We zijn hiermee één van de 
weinige chathulporganisaties in Vlaanderen die werkt met professionele beantwoorders. De 
aanwezige expertise rondom autisme komt tot uiting in de communicatieve stijl van de beantwoorder 
(Socra(u)tisch, vertraagd, duidelijke en letterlijke taal, …), de tips en adviezen op maat van de 
oproeper, het begrip voor de autistische denkstijl, de kennis van het hulpverleningslandschap rondom 
autisme, de kennis van VAPH- en andere regelgeving, …  

De keuze om te werken met een uitgebreid team om de Autisme Chat te bemannen vloeide voort uit 
volgende overwegingen: 

 
2 www.hetraster.be, www.tanderuis.be, www.vzwvictor.be, www.lsa.be  
3 Awel, Zelfmoord1813, CAW, Steunpunt Adoptie, Druglijn, Teleblok, Nupraatikerover.be, Lumi, Teleonthaal, 
CLB-Ch@t, … 

http://www.hetraster.be/
http://www.tanderuis.be/
http://www.vzwvictor.be/
http://www.lsa.be/
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- Verzekerde permanentie: het werken met een groot team impliceert dat onverwachte 
afwezigheden, ziekte, verlof, … makkelijker kunnen opgevangen worden.  

- Dubbele permanenties: er kunnen gelijktijdig meerdere medewerkers op hetzelfde moment 
worden ingezet om de chat te bemannen. Vooral tijdens de avonduren is dit nodig om de vele 
oproepen te beantwoorden. 

- Draagkracht: we werken met permanentieblokken van 2u. Elke chatmedewerker is gemiddeld 
één blok van 2u per 14 dagen van permanentie. Gezien het voornamelijk om avondwerk gaat 
én deze begeleiders in functie van hun thuisbegeleidingsopdracht vaak ’s avonds aan het werk 
zijn, is dit een relatief haalbare frequentie. 

- Brede expertise: het chatteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende leeftijdsteams 
(bv. vroegbegeleiding, volwassenenwerking, kinderwerking…). Hoewel elke medewerker 
uiteraard heel wat expertise heeft op vlak van autisme, heeft het werken met een groot 
chatteam als voordeel dat er expertise vanuit verschillende leeftijdsteams wordt ingezet. 
Tijdens de intervisies van het chatteam wordt deze expertise gedeeld. 

- Mogelijkheid tot intervisie en tussentijds collegiaal overleg: vanuit de Liga Autisme 
Vlaanderen werd een VTO-kalender opgesteld met vormingsdagen en intervisiemomenten 
voor alle chatmedewerkers. Het werken met een groot team heeft als voordeel dat de 
intervisiemomenten bi-provinciaal kunnen georganiseerd worden, wat efficiënter is naar 
verplaatsingstijd toe. Verder merken we dat er regelmatig tussentijds collegiaal overleg 
plaatsvindt mbt de Autisme Chat bij medewerkers uit eenzelfde dienst. De nabijheid van een 
collega met wie ervaringen rondom de Autisme Chat kunnen worden uitgewisseld, is zeker van 
meerwaarde. 

Voor de coördinatie vanuit Liga Autisme Vlaanderen werd binnen huidig project ½ VTE vrijgesteld. 
Deze coördinatie omvat volgende taken: 

- Inhoudelijk: 
o Opleiden van nieuwe chatmedewerkers 
o Voorbereiden van vormingen en overlegmomenten met het chatteam 
o Wekelijks opvolgen van onregelmatigheden binnen de Autisme Chat (bv. veelchatters 

– fake veelchatters  - technische problemen) 
o Opstellen en communiceren van richtlijnen voor het chatteam bij onregelmatigheden 
o Opstellen en uitvoeren van procedure voor (fake) veelchatters 
o Opstellen en uitvoeren van procedure bij verontrusting 
o Opstellen van privacyverklaring 
o Opstellen van richtlijnen mbt doorverwijzing + inventarisatie overzichtsdatabanken 
o Literatuur doornemen en opleiding volgen rondom chathulpverlening 

- Technisch: 
o Configuratie van SIT algemeen 
o Uittesten en configureren van elke nieuwe applicatie binnen de SIT 
o Opvolgen van technische onregelmatigheden (en dit communiceren met SAM vzw 

en/of software-ontwikkelaars) 
o Opstellen van handleiding voor gebruik van de SIT 

- Organisatorisch: 
o Opstellen en beheer permanentie-overzicht 
o Opstellen van organisatorische afspraken met de medewerkers van het chatteam 
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o Communicatie met directies van thuisbegeleidingsdiensten mbt personeelsinzet 
o Opstellen VTO-kalender 
o Rapportering (tussentijds verslag, jaarverslag)  

- Netwerk en PR 
o Deelname aan OHUP-overleg 
o Delen van ervaringen met brede werkveld (bv. workshop op congres onlinehulp 2019, 

artikel sociaal.net, artikel “Sterk! in autisme”, …) 
o Ontwikkeling promo-materiaal + bekendmaking Autisme Chat via mail, flyer, 

nieuwsbrief, sociale media, … 

3. DE AUTISME CHAT IN 2020 

3.1 ALGEMENE CIJFERS 

Binnen de SIT worden diverse data verzameld mbt het gebruik van de Autisme Chat. Dit laat ons toe 
een zicht te krijgen op een aantal algemene gegevens ivm de gebruikers van onze chatbox: aantal 
chatgesprekken, gemiddelde leeftijd van de oproeper, relatie tot de persoon met autisme (of persoon 
met autisme zelf), aard van de hulpvraag, gemiddelde duur van een chatgesprek, tevredenheid, … 

3.1.1 AANTAL CHATGESPREKKEN 

Dankzij de uitbreiding in 2020 waren we beter in staat de veelheid aan oproepen te beantwoorden. 
Daarnaast beslisten we om tijdens de eerste golf van de Corona-pandemie de permanentie-uren van 
de Autisme Chat uit te breiden van 20u per week naar 60u per week. Dit was mogelijk dankzij de steun 
van de Koning Boudewijnstichting en de eigen inzet van personeelsmiddelen vanuit onze 
thuisbegeleidingsdiensten. Van 17 maart tot en met 30 
juni was de chat op weekdagen open van 10u tot 22u. Dat 
we hiermee tegemoetkwamen aan een reële nood toonde 
zich in de cijfers: in deze periode van 3 ½ maand hadden 
we ongeveer hetzelfde aantal chatgesprekken als in heel 
2019, nl. 1.158 gesprekken met 861 unieke oproepers. 

Over het volledige kalenderjaar 2020 werd de website van 
de Autisme Chat in totaal 41.739 keer bezocht. Dit is bijna 
een verdubbeling ten opzichte van 2019. Dit gebeurde 
door 6.418 unieke bezoekers. Uiteindelijk resulteerde dit 
in 2.306 chatgesprekken, wat meer dan een verdubbeling 
is ten opzichte van 2019. Deze 2.306 effectieve 
chatgesprekken vonden plaats met 1.675 unieke 
oproepers.  

Dit impliceert dat sommige oproepers 2 of meerdere keren terugkwamen naar de Autisme Chat. In 
deze groep van terugkerende chatters onderscheiden we 3 groepen: 

- Vaste chatters: oproepers met autisme (of mensen uit hun directe netwerk zoals ouders, 
partner, enz) die geregeld gebruik maken van de Autisme Chat. Ze vinden de Autisme Chat een 

JULLIE HEBBEN ME DE LAATSTE 
WEKEN AL ECHT GEHOLPEN OM TOCH 
DOOR TE ZETTEN EN IK HEB ME ZO 
GEHOORD GEVOELD! (VROUW MET 
ASS) 

 

HET WAS VOOR MIJ DE EERSTE KEER. 
HEB ZO HARD GETWIJFELD. MAAR BEN 
NU BLIJ DAT IK HET DEED. HET MOEST 
ER EVEN ALLEMAAL UIT. (MAMA VAN 
EEN DOCHTER MET ASS) 



8 

 

ondersteunend medium om hun probleem of verhaal te brengen en zetten door middel van 
de Autisme Chat stappen vooruit in hun persoonlijk traject.  

- Veelchatters: zij maken gedurende een bepaalde periode intensief gebruik van de Autisme 
Chat, maar zetten tegelijk nauwelijks stappen vooruit. Deze gesprekken kunnen als lastig 
ervaren worden door de operator, omdat er weinig concreet gewerkt kan worden. We gaan 
ervan uit dat de vragen reëel zijn, maar tegelijk wordt er geen vooruitgang geboekt. 

- Fake veelchatters: Soms gebeurt het dat een veelchatter de chat oneigenlijk gebruikt en 
hiervoor een verhaal of vraag verzint. Vaak gaat het om verhalen die verontrustend zijn of 
rondom een specifiek thema (bv. seksualiteit, ziekte, …). 

Binnen het algemeen totaal van 2.306 gesprekken zien we volgende verdeling op het niveau van de 
gesprekken zelf. 

Voor 43% van de gesprekken was het de 
eerste keer dat de oproeper chatte via 
de Autisme Chat. Voor 18% was het de 
2e, 3e of 4e keer en voor 33% was het de 
5e keer of meer. In 6% van de gevallen 
hadden we hier geen informatie over. 

Meer dan driekwart van de 
chatgesprekken (77%) duurde tussen 15 
minuten en 1u, met een gemiddelde duur van 35 minuten. Bijna 9 op 10 gesprekken (88%) werd 
binnen het uur afgerond. 

3.1.2 GEGEVENS OVER DE OPROEPER 

Na elk chatgesprek vult de operator een korte bevraging in die volgende anonieme gegevens over de 
oproeper verzamelt: identiteit van de oproeper (bv. persoon met autisme, ouder, partner, brus, 
grootouder, …) en geslacht.  

A. IDENTITEIT VAN DE OPROEPER 

Twee op drie gesprekken vonden plaats met een persoon met autisme zelf: volwassen personen met 
autisme (45%) en kinderen of jongeren met autisme (22%). In vergelijking met 2019 vonden meer 
gesprekken plaats met 
personen met autisme zelf 
(67% tegenover 55% in 
2019). Verklarende 
factoren hiervoor zien we 
enerzijds in de betere 
bekendheid van de 
Autisme Chat en 
anderzijds in het feit dat 
veel personen met 
autisme onder invloed van 
de Corona-pandemie hun face-to-face ondersteuning zagen wegvallen en/of het emotioneel erg 
moeilijk kregen. Bijna 1 op 4 gesprekken vond plaats met ouders van personen met autisme. 

43%

18%

33%
6%

Hoeveelste gesprek met Autisme 
Chat?

1e keer

2e, 3e of 4e keer

5e keer of meer

Ik weet het niet

22%

45%

24%

0%
1%

2% 0% 2% 4%
Identiteit van de oproeper

kind/jongere met
autisme

volwassene met autisme

moeder/vader

grootouder
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19%

69%

12%

Geslacht bij kinderen/jongeren

Man

Vrouw

Ik weet het niet

38%

53%

9%

Geslacht bij volwassenen

Man

Vrouw

Ik weet het niet

Gesprekken met het ruimere netwerk van de persoon met autisme zijn goed voor de resterende 9% 
van de gesprekken. 

B. GESLACHT VAN DE OPROEPER 

Over alle gesprekken heen, vonden twee op 
drie gesprekken plaats met een vrouw of 
meisje. Gezien de ratio mannen:vrouwen bij 
personen met autisme ongeveer 4:1 is, is deze 
verdeling op de Autisme Chat zeer opvallend.  

Bij specifiekere analyses op de gesprekken met 
personen met autisme enerzijds en ouders anderzijds, zien we dat het overwicht van gesprekken met 
meisjes/vrouwen bij elke doelgroep standhoudt: 69% van de gesprekken met kinderen vonden plaats 
met een meisje, bij volwassenen was dit iets minder uitgesproken (54% van de gesprekken waren met 
een vrouw met autisme). Wat betreft de gesprekken met ouders, is het zeer opvallend dat 92% van de 
gesprekken plaatsvond met een mama van een kind met autisme! Het lijkt dat we met onze Autisme 
Chat minder makkelijk mannen of jongens kunnen bereiken.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 GEGEVENS OVER DE GESPREKKEN 

Naast gegevens over de oproeper, duidt de operator na het chatgesprek ook aan wat de aard van het 
gesprek en het thema van het gesprek was. 

A. AARD VAN HET GESPREK 

Bijna de helft van de gesprekken op de Autisme Chat in 2020 was emotioneel ondersteunend (45%). 
Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2019. Het percentage informatieve gesprekken (26%) bleef 
status quo ten opzichte van 2019 en het aantal probleemoplossende gesprekken kende een daling van 
28% in 2019 naar 20% in 2020. 
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Het aantal crisisgesprekken kende 
een verdubbeling in percentage (van 
1.4% naar 3%). In absolute cijfers 
ging dit echter wel om een toename 
van 16 crisisgesprekken in 2019 naar 
70 crisisgesprekken in 2020!  

Gesprekken met volwassenen met 
autisme (54%) en kinderen en 
jongeren met autisme (53%) zijn 
beduidend vaker emotioneel 
ondersteunend van aard dan 
gesprekken met ouders (29%). Bij de groep ouders zien we dan weer dat zij vooral nood hebben aan 
probleemoplossende gesprekken (31%) en informatieve gesprekken (36%). 

B. THEMA VAN HET GESPREK 

Naast de aard van het gesprek, brengen we ook het thema van het gesprek in kaart. Na afloop van het 
gesprek kan de operator het thema van het gesprek aanduiden in een lijst van 11 mogelijkheden. De 
operator kan hierbij meerdere thema’s aanduiden. Onderstaande grafiek geeft weer wat de thema’s 
waren van de gesprekken op de Autisme Chat. Bijna 1 op 3 gesprekken werd gecodeerd als een gesprek 
over lichamelijk en/of fysiek welbevinden. 

 

3.2 EVALUATIE DOOR DE OPROEPER 

Ook aan de oproeper wordt na afloop van het chatgesprek gevraagd om enkele vragen te 
beantwoorden ter evaluatie van het chatgesprek.  
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3.2.1 ALGEMENE TEVREDENHEID 

Algemeen zien we een grote tevredenheid bij de oproepers. Bij 87% van de gesprekken geven de 
oproepers aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer 
naargelang de identiteit van de oproeper. 

 

Bij het merendeel van de gesprekken (87%) gaf de oproeper ook aan dat zijn/haar vragen voldoende 
werden beantwoord.  

 

Tot slot werd bij 91% van de gesprekken door de oproeper aangegeven dat hij/zij zich begrepen voelde 
door de operator. 

Bij analyse van de logs waar oproepers zich ontevreden uitten over de Autisme Chat valt het op dat dit 
veelal ging over (fake) veelchatters die werden afgegrensd of over oproepers die technische 
problemen ondervonden. 

3.2.2 EFFECT VAN HET CHATGESPREK OP DE OPROEPER 

Sinds 2020 trachten we een beter zicht te krijgen op de effectiviteit van de chatgesprekken. Aan de 
hand van een pre- en postmeting brengen we in kaart welk effect het gesprek op de Autisme Chat 
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gehad heeft de oproeper. Na het invullen van de nickname (en dus vóór het chatvenster geopend 
wordt) wordt aan de oproeper gevraagd hoe hij/zij zich op dit moment voelt, op een score van 0 (heel 
slecht) tot 10 (heel goed). Dezelfde vraag wordt opnieuw gesteld aan de oproeper na afloop van het 
gesprek, wanneer het chatvenster afgesloten is. 

Gemiddeld geeft de oproeper een score van 4.96 op 10 voor aanvang van het gesprek en een score 
van 6.29 op 10 na afloop van het gesprek, wat een significante stijging is. Aan de hand van het 
wetenschappelijk onderzoek dat 
momenteel loopt op de data van de 
Autisme Chat in 2020 wensen we beter 
zicht te krijgen op de factoren die hieraan 
gerelateerd zijn (bv. duur van het gesprek, 
thema, identiteit oproeper, ...). 

Deze stijging is het grootst bij de 
emotioneel ondersteunende gesprekken. 
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde 
scores voor en na het gesprek weer, in 
respectievelijk de blauwe en rode balk. 

3.2.3 KWALITATIEVE EVALUATIE DOOR OPROEPERS 

Op de vraag hoe we onze Autisme Chat in de toekomst kunnen verbeteren, krijgen we volgende 
antwoorden van de oproepers (gebundeld per thema): 

- Inhoudelijk: 
o “Het was heel goed in orde!” 
o “Ik zou het beter vinden als jullie doorverwijzen naar specifieke adressen” 
o “De chat ook toegankelijk maken voor hulpverleners” 
o “Ik voelde me goed geholpen” 
o “Het is fijn dat dit er is! Er zijn veel te weinig plaatsen voor hulp in vergelijking met de 

hulpvragen” 
o “Ik kom hier wel wat vaker. Ik vind deze chat top!” 
o “Het is de 1ste keer dat ik het gebruikte. Ik vind het een goed kanaal om te 

communiceren” 
o “Julie doen het geweldig. Ik voel me begrepen” 
o “Graag erbij zetten hoe oud ze zijn [de operatoren]” 
o “Het zou handig zijn als de medewerkers lijsten hebben met heel concrete 

hulpverlening (bv. auticoaches) van elke regio” 
o “Zou het momenteel niet weten, want ik ben erg tevreden over zo'n directe en 

begrepen service” 
o “Misschien de regio vermelden bij de personen. Kan helpen als er hieromtrent een 

specifieke vraag is. Dan kan je wachten tot die persoon vrij is” 
o “Meertaligheid? Ik heb de indruk dat door jullie populariteit er ook anderstaligen 

(expats vooral) ook in het Engels en/of Frans willen bediend worden. In eerste instantie 
wel te verstaan...” 

o “Ik vind het ok zoals het is. Kan veel deugd doen het gewoon eens te kunnen vertellen” 
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- Technisch:  
o “Ik zou willen dat mensen zouden kunnen webcammen met de Autisme Chat” 
o “Alles ok” 
o “Misschien op de site ofzo vermelden dat je enkel moet google chrome kunt werken” 
o “Door misschien te kunnen bellen want typen kan niet iedereen” 
o “Ik vind de link naar de chat onduidelijk om te zien op de pc. Staat niet in een andere 

kleur of zo.” 
o “Juist voor het gemak de chatinhoud naar je e mailadres kunnen doorsturen. Nu moet 

je alles noteren” 
o “Misschien met zo'n dingetje dat toont dat je bericht is gezien geweest door een 

medewerker” 
 

- Organisatorisch: 
o “Ruimere uren” 
o “Ik heb maar 15 min. moeten wachten” 
o “Meer momenten bereikbaar zijn; meer medewerkers zodat je nooit voor een 'rood 

bolletje' staat” 
o “Kunnen jullie aub meer online zijn, zoals tijdens de eerste lockdown!!! Aub!!” 
o “Ook op vrijdag open zijn” 
o “Het zou fijn zijn als je altijd met dezelfde persoon kan chatten” 

Vanuit de coördinatie bekijken we welke suggesties we meenemen bij eventuele aanpassingen naar 
de toekomst toe. 

3.3 EVALUATIE DOOR DE BEANTWOORDER 

Ook aan de beantwoorders wordt na elk chatgesprek gevraagd of ze tevreden waren over het gesprek. 
Over vier op de vijf chatgesprekken zijn de medewerkers van de Autisme Chat tevreden tot zeer 
tevreden. 

4. DE TOEKOMST? 

4.1 FINANCIERING VAN PERSONEELSINZET 

De Autisme Chat heeft de afgelopen 2 jaar haar plaats in het hulpverleningslandschap bewezen. Sinds 
de oprichting hebben we in totaal al meer dan 3.500 chatgesprekken met meer dan 2.000 unieke 
oproepers op de teller. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar een structurele subsidiaire 
verankering van de Autisme Chat in Vlaanderen.  

Het is dankzij de projectsubsidie van de Vlaamse Overheid in 2019 en 2020 dat we in staat waren om 
de Autisme Chat uit te bouwen tot een succesverhaal. Het feit dat onze chat enerzijds professioneel 
en autismespecifiek is, en anderzijds zeer laagdrempelig, draagt ongetwijfeld bij tot dit succes. We 
kijken er dan ook naar uit om de Autisme Chat (subsidiair) niet langer als een project, maar als een 
volwaardig onderdeel van het ondersteuningslandschap voor mensen met autisme te kunnen 
uitbouwen. 
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4.2 ENGAGEMENT BINNEN OHUP 

Vanuit de Autisme Chat zetelen we sinds december 2018 in het OnlineHulpUitwisselingsPlatform 
(OHUP). We engageren ons daar als actieve partner. Vanaf 2021 bekijken we de mogelijkheden tot 
warme doorverwijzing naar en van andere chatorganisaties binnen OHUP. Dankzij de 
gemeenschappelijke chatsoftware is het technisch mogelijk om oproepers door te schakelen naar een 
andere chatlijn en/of een afspraak in te boeken voor deze oproeper. Dit maakt dat oproepers met een 
acute of zware zorgnood van een warme en meer laagdrempelige doorverwijzing kunnen genieten, 
dan wanneer ze zelf actief de stap moeten zetten. Vanuit de Autisme Chat verkennen we de 
mogelijkheid om warm door te verwijzen naar gespecialiseerde chatorganisaties rondom de 
thematieken suïcide en geweld/mishandeling. We hopen deze warme doorverwijzing in 2021 te 
kunnen realiseren. 

4.3 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Sinds februari 2019 heeft de Liga Autisme Vlaanderen een wetenschappelijk medewerker in dienst, 
Chloè Bontinck, doctor in de Klinische Psychologie. Het is de taak van de wetenschappelijk medewerker 
om de brug te slaan tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het 
onderzoek dat door Liga Autisme Vlaanderen in samenwerking met de Academische Werkplaats 
Autisme wordt gevoerd (rond Globale Individuele Ondersteuning).  

Omdat chathulp specifiek voor personen met autisme relatief nieuw is vinden we het zinvol om vanuit 
de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve data van de Autisme Chat, onze bevindingen te 
rapporteren in Nederlandstalige en internationale vakliteratuur. In 2021 wordt op basis van de dataset 
uit 2020 een artikel geschreven, met als finaliteit een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. We 
hopen andere organisaties in binnen- en buitenland te kunnen inspireren vanuit onze ervaringen.  
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OVER DE LIGA AUTISME VLAANDEREN 

De Liga Autisme Vlaanderen is een burgerlijke maatschap, opgericht door de 4 Vlaamse RTH-diensten 
autisme (voorheen thuisbegeleidingsdiensten autisme) van het VAPH. De Liga Autisme Vlaanderen 
heeft als doel Vlaamse autisme-gerelateerde projecten op te zetten vanuit een formele samenwerking 
tussen volgende 4 diensten:  

- Het Raster vzw 
Begeleiding personen met autisme in provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant 
 Afdeling Antwerpen 

Boomsesteenweg 510A – 2020 Antwerpen 
Directeur: Erik Buelens 
Ondernemingsnummer: 0476 639 588 

 Afdeling Vlaams-Brabant 
A. De Boeckstraat 20 – 1800 Vilvoorde 
Directeur: Erik Buelens 
Ondernemingsnummer: 0476 639 588 

 
- Tanderuis vzw 

Begeleiding personen met autisme in provincie Oost-Vlaanderen 
Brusselsesteenweg 375 – 9090 Melle 
Directeur: Danny Aelvoet 
Ondernemingsnummer: 0462 234  001 

 
- Vzw Victor 

Begeleiding personen met autisme in provincie West-Vlaanderen 
Onze Lieve Vrouwemarkt 6 – 8800 Roeselare 
Directeur: Stien Peeters 
Ondernemingsnummer: 0894 111 455  

 
- Limburgse Stichting Autisme – vzw Stijn 

Begeleiding personen met autisme in provincie Limburg 
Donkweg 49 – 3520 Zonhoven 
Directeur: Bjorn Ramaekers 
Ondernemingsnummer: 0439 452 461 

Contactgegevens Liga Autisme Vlaanderen 

Brusselsesteenweg 375 - 9090 Melle 
info@ligaautismevlaanderen.be 
www.ligaautismevlaanderen.be 
Coördinator: Jo Renty | jo@ligaautismevlaanderen.be | 0492 23 41 46 
Bankgegevens: IBAN BE64 7370 4815 1752 - BIC KREDBEBB 

mailto:info@ligaautismevlaanderen.be
http://www.ligaautismevlaanderen.be/
mailto:jo@ligaautismevlaanderen.be
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FLYER AUTISME CHAT 
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