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Toelichting 

De organisatie de Luisterlijn is in 1958 opgericht onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst. De naam van de organisatie werd vaak 

afgekort tot THD of SOS THD. In de loop der jaren zijn het dienstenpakket van de organisatie en de communicatiemiddelen uitgebreid. 

In 2019 besloot de organisatie verder te gaan onder een nieuwe naam: de Luisterlijn. 

 
 
Het werkblad (versie mei 2015) dat gebruikt is voor het maken van deze interventiebeschrijving, is een 
gezamenlijk 
werkblad van de volgende organisaties. 
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Samenvatting 
 

Doelgroep  
De Luisterlijn richt zich op mensen die met hun verhaal niet in hun eigen omgeving terecht kunnen, willen of 
durven. 
 

Doel  
Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor, stelt de Luisterlijn mensen in staat om zorgen, pijn en 
verdriet (even) het hoofd te bieden. 
 

Aanpak  

Vrijwilligers die getraind zijn voor het voeren van gesprekken met aandacht zijn 24 uur per dag bereikbaar 
voor een gesprek per telefoon, mail of chat (mail en chat dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur). Degene die 
contact zoekt, kan anoniem blijven en de gesprekken zijn vertrouwelijk. 
De Luisterlijn werkt met vrijwilligers die door training en begeleiding uitstekend geoutilleerd zijn om aandachtig 
te luisteren naar gesprekspartners, kunnen helpen om problemen te ordenen en, indien gewenst, de 
gesprekspartners advies geven of wijzen op de aanwezigheid van professionele instanties. Alle vrijwilligers 
doorlopen een training, krijgen vervolgtrainingen, nemen deel aan intervisies en krijgen van hun 
trainer/begeleider feedback op hun gesprekken.  
 

Materiaal  
Training voor vrijwilligers van de Luisterlijn. De training (deels via e-learning) is in 2019 opnieuw 
samengesteld en uitgegeven door de Luisterlijn. 
 

Onderzoek  

De vrijwilligers ervaren in het werk bij de Luisterlijn het gelijkwaardige contact met de gesprekspartner als 
waardevol. Het gevoel zinnig werk te verrichten geeft hen voldoening. De vrijwilligers zijn meer dan 
gemiddeld bevlogen. Ze weten goed wat er van hen verwacht wordt en over welke kennis en ervaring zij 
moeten beschikken. Het aantal werkuren per maand voor vrijwilligers ligt idealiter tussen 10 en 29 om te 
zorgen dat vrijwilligers duurzaam inzetbaar zijn. 
Gesprekspartners (bellers, chatters en mailers) waarderen het gelijkwaardige contact van de gesprekken en 
de 24-uurs bereikbaarheid. Kanttekeningen worden door enkele gesprekspartners geplaatst bij de 
verwachting dat er meer directe hulp of advies zou komen, maar dat dit uitbleef. 
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1. Uitgebreide beschrijving 
 

1.1 Doelgroep  

 
Uiteindelijke doelgroep  

De Luisterlijn is er voor mensen die in hun eigen omgeving niet met hun verhaal terecht kunnen, willen of 
durven. Door de bereikbaarheid (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) en de geboden anonimiteit, is de 
Luisterlijn letterlijk bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een gesprek ‘van 
mens tot mens’. 
 
De doelgroep is breed. De Luisterlijn biedt ondersteuning aan mensen die zich met moeite staande houden 
in de samenleving, vaak als gevolg van sociaal isolement door een chronische (psychiatrische) ziekte of 
mantelzorg. De Luisterlijn is er bijvoorbeeld ook voor mensen die door levensgebeurtenissen of 
omstandigheden tijdelijk of zelfs eenmalig behoefte hebben aan contact.  
 
Intermediaire doelgroep  

Er is geen sprake van een intermediaire doelgroep.  
 
Selectie van doelgroepen  

Iedereen in Nederland kan contact opnemen met de Luisterlijn (via telefoon, mail of chat) . In de WMO 2015 
is het aanbod ‘anonieme hulp op afstand’ wettelijk verankerd (art. 2.2.4 lid 1b). De Luisterlijn voert de WMO-
dienst ‘luisterend oor’ uit in opdracht van het Ministerie van VWS. 

 
Contra-indicaties 

Een individuele gesprekspartner kan een gesprek geweigerd worden vanwege grensoverschrijdend gedrag 
of beperkt worden indien hij of zij een onevenredig groot beroep doet op de bereikbaarheid. De Luisterlijn is 
niet bedoeld voor gesprekken waarin de gesprekspartner tot doel heeft om opwinding te ervaren. De 
gewenste opwinding kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan seksualiteit, emotionaliteit, agressie of macht. 
 
Daarnaast is een gesprek per telefoon, chat of e-mail niet voor ieder persoon in elke situatie geschikt. Als 
vuistregel stelt de Luisterlijn dat telefonische of chathulpverlening ongeschikt is wanneer:  
• de vrijwilliger en gesprekspartner elkaar niet kunnen verstaan, omdat de gesprekspartner de voertaal niet 

machtig is, spraak- of gehoorstoornissen heeft, psychotisch is, wanen heeft of te zeer onder invloed is;  
• de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener nodig is, omdat de gesprekspartner ernstig lichamelijk 

letsel opgelopen heeft en daarvoor hulp nodig heeft, zich in een levensbedreigende situatie bevindt of 
acuut gevaar loopt om slachtoffer te worden van fysiek geweld; 

• een gesprek op afstand niet toereikend is, omdat de hulpvraag bijvoorbeeld te complex is en er 
langdurige en intensieve begeleiding nodig is. In zo’n geval is telefonische of chathulpverlening te 
vrijblijvend.  
 

In deze gevallen is het raadzaam de gesprekspartner naar andere instellingen te verwijzen of andere 
hulpverleners en instanties in te schakelen. 
 
Betrokkenheid doelgroep  
In de gesprekken van de Luisterlijn staat de gesprekspartner centraal. Dat betekent dat de belevingswereld 
van de gesprekspartner het vertrekpunt is in ieder gesprek. Vrijwilligers leren in de trainingen om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij het verhaal van de ander en om in te spelen op de vraag of behoefte die de 
gesprekspartner heeft.  
 
Reacties van bellers, chatters en mailers worden via de website verzameld om daarmee informatie te 
verzamelen ter lering en verbetering van de organisatie. Met de ontvangen feedback kan de interventie zich 
verder ontwikkelen. 
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Via chat kunnen mensen na ieder gesprek aangeven hoe tevreden ze waren en of ze iets aan het gesprek 
hebben gehad. Het oordeel van de chatters gebruikt de Luisterlijn ook ter verbetering van de 
gespreksvoering. 
 

1.2 Doel  

 

Hoofddoel  
Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor, stelt de Luisterlijn mensen in staat om zorgen, pijn en 
verdriet (even) het hoofd te bieden. 
 

Subdoelen  

1. Mensen ervaren steun en erkenning bij het omgaan met hun problemen. 
2. Mensen weten de weg naar waar zij, indien nodig, specifieke hulp kunnen vinden. 
3. Mensen hebben de gelegenheid om anoniem hun gevoelens, zorgen en problemen te uiten en te 

bespreken. 
4. De zelfredzaamheid van mensen is vergroot. 
 

1.3 Aanpak  

 

Opzet van de interventie  

Degene die behoefte heeft aan anoniem contact in het kader van hulp op afstand en geboden door de 
Luisterlijn: 
• belt naar een lokaal nummer of het landelijke 0900-nummer en krijgt een vrijwilliger die beschikbaar is 

aan de lijn; dit kan op elk uur van de dag en is niet gebonden aan een vast aantal contactmomenten; 
• logt in op de website van de Luisterlijn en meldt zich aan voor de chat; 
• verstuurt via de website een mail naar de Luisterlijn en krijgt binnen vier dagen antwoord waarna 

desgewenst een mailwisseling op gang komt. 
 
Op lokaal niveau werkt de Luisterlijn samen met verschillende maatschappelijke organisaties op de volgende 
manieren.  
a) Doorverbinden  

• De Luisterlijn verzorgt voor verschillende organisaties, waaronder Stichting MEE, een front office, 
waardoor deze organisaties ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn.  

• Voor andere organisaties, waaronder de politie, verzorgt de Luisterlijn een back office: deze instellingen 
verbinden mensen door naar de Luisterlijn wanneer zij op dat moment niet de geschikte instantie zijn voor 
de hulpvraag. 

b) Doorverwijzen  
• Andere organisaties wijzen bellers op hun antwoordapparaat op de mogelijkheid om een gesprek met de 

Luisterlijn te voeren.  
• Verschillende organisaties, waaronder psychologen, huisartsen, medewerkers van instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg (ggz) en Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), kunnen wijzen op de 
dienstverlening van de Luisterlijn, wanneer zij op dat moment niet de juiste steun kunnen bieden. Het is 
dan aan de persoon zelf om ook daadwerkelijk contact met de Luisterlijn op te nemen.  

 
Werkwijze  

De aanpak van de Luisterlijn kan gekenmerkt worden door wat de ontwikkelaar ‘de 6A’s’noemt: anonieme 
aandacht voor de ander op afstand altijd aanwezig (De la Mar, 2010). De volgende aspecten zijn hierbij van 
belang.  
• De Luisterlijn is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Voor internethulpverlening (contact via chat en e-

mail) is de Luisterlijn dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 22.00 uur. 
• De gesprekken worden gevoerd door getrainde vrijwilligers. 
• De inbreng van de beller, chatter of e-mailer is leidend voor het gesprek.  
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• Iedereen wordt te woord gestaan (tenzij misbruik gemaakt wordt van de geboden dienst). 
• De Luisterlijn neemt als organisatie geen standpunten in ten aanzien van geloof, politiek of ideologie.  
• Gelijkwaardigheid is een uitgangspunt van de gesprekken. 
• Anonimiteit is het basisprincipe van de werkwijze van de Luisterlijn (zowel van de beller/chatter/e-mailer 

als van de vrijwilliger). 
 
Inhoud van de interventie  

Hulpverlening op afstand (per telefoon, chat of e-mail) 

De Luisterlijn hanteert voor telefonische, chat- en e-mailhulpverlening dezelfde uitgangspunten en 
gespreksmethode. De ontwikkelaar stelt daarbij dat wat voor het voeren van telefoongesprekken geldt, in 
versterkte mate van toepassing is voor chat- en e-mailhulpverlening. In geval van chat en e-mail is er sprake 
van ‘kanalenreductie’: signalen die je via de telefoon wel hoort, mis je bij chat en e-mail. Doorvragen en 
checken of je het goed begrepen hebt, is bijvoorbeeld bij internetcommunicatie nóg belangrijker dan bij 
telefonische hulpverlening. 
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       Verwachting toetsen 

(kan – wil – mag) 

 
4. Uitwerken 

Afhankelijk van het doel evt. 

mogelijkheden verkennen 

 

5. Gespreksafronding 

Samenvatten / conclusie 

Tevredenheid checken 

Alle vrijwilligers worden getraind om gesprekken aan de hand van een 5-fasengespreksmodel te voeren. Het 
model is gebaseerd op een gespreksmodel van Egan (Egan, 2012). 
 
5-fasengespreksmodel 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Warm welkom 
Het gesprek begint met een warm welkom. Hiermee wordt het contact gelegd met de gesprekspartner. Een 
warm welkom betekent dat de ander zich welkom voelt, dat hij/zij uitgenodigd wordt om te vertellen en dat 
hij/zij zich veilig voelt. 
 

2. Verkenning 

In de verkenningsfase wordt informatie verzameld die nodig is om een probleem, de vraag of het verhaal van 
de gesprekspartner helderder en overzichtelijker te krijgen. Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de 
context van de vraag of het probleem. 
 

3. Doel bepalen 

De derde fase van het gesprek is de fase waarin het doel wordt bepaald. In deze fase wordt duidelijk wat de 
gesprekspartner wil en wat hij/zij van de vrijwilliger verwacht. 
 

4. Uitwerken 

De rol van de vrijwilliger in de vierde fase van het gesprek kan verschillend zijn. Luisteren, ondersteunen bij 
het maken van een keuze, informatie geven of verwijzen: het is maar net wat de gesprekspartner van de 
vrijwilliger verwacht. En vervolgens of de vrijwilliger kan/wil/mag voldoen aan die verwachting. 
 

5. Gespreksafronding 

Een goede afronding van het gesprek is belangrijk. Het kan ervoor zorgen dat de gesprekspartner een 
positief gevoel overhoudt aan het gesprek en dat hij/zij daarna weer verder kan. Het afronden van het 
gesprek kan door samen te vatten en te evalueren. 

1. Warm welkom 

     contact maken 

 

2.   Verkenning 

          doorvragen 

          samenvatten 

 

                  

                 kern 
 

3. Doel bepalen 
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Verslaglegging ter begeleiding en signalering 
Het maken van een verslag na elk gesprek of bij enkele van de gesprekken tijdens een dienst is een 
belangrijk onderdeel van de aanpak van de Luisterlijn. Een gespreksverslag is opgebouwd uit drie 
onderdelen: een samenvatting van de feiten voor zover bekend en relevant, het doel van het gesprek/ de 
verwachting van de gesprekspartner en een reflectie op de eigen inbreng in het gesprek. De 
gespreksverslagen zijn van belang voor zowel de vrijwilliger als de begeleiders/trainers en de organisatie. 
Voor de vrijwilliger is het onder meer een manier om het gesprek te verwerken en erop te reflecteren. Door 
te reflecteren onderzoekt de vrijwilliger zijn eigen functioneren met als doel daarvan te leren. De verslagen 
geven de begeleider/trainer zicht op wat zich afspeelt aan de telefoon, chat of e-mail. Dit dient onder andere 
als input voor de kwaliteitsbewaking en voor een juiste begeleiding van de vrijwilliger. De trainer/begeleider 
ondersteunt de vrijwilliger met feedback op het verslag. Ook de organisatie heeft baat bij de verslagen. Ze 
geven informatie over gesprekspartners en hun problematiek en kunnen als informatiebron dienen om beleid 
te wijzigen of juist voort te zetten. 
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2. Uitvoering 
 

Materialen  
Voor mensen die contact zoeken met de Luisterlijn voor een gesprek, zijn er diverse materialen zoals 
folders, flyers en visitekaartjes. Er is pr-materiaal voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Al deze 
materialen zijn te bestellen via https://www.deluisterlijn.nl/over-de-luisterlijn/pr-materiaal.html. Pr-materiaal 
wordt via medewerkers en vrijwilligers verspreid onder tal van organisaties, bijvoorbeeld huisartsen en 
verzorgingshuizen.  
 
Voor vrijwilligers is er een training voor de Luisterlijn. De training is in 2019 opnieuw samengesteld en 
uitgegeven door de Luisterlijn. De training kan ook voor een deel via e-learning worden gevolgd. Het gaat 
daarbij vooral om het theoretische gedeelte van de training. 
 
Locatie en type organisatie  

De Luisterlijn biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulp op afstand. Mensen die contact opnemen met 
de Luisterlijn, doen dit vanuit hun eigen (thuis)situatie. De contactmomenten (telefonisch, via chat of e-mail) 
worden verzorgd door getrainde vrijwilligers vanuit diverse locaties in Nederland. Er zijn 29 Luisterlijnlocaties 
in Nederland waar vrijwilligers telefoon- en chatdiensten doen of e-mails behandelen. Het is ook mogelijk om 
(nacht)diensten vanuit huis te doen. 
 
Opleiding en competenties van de uitvoerders  
Vrijwilligers 

De circa 1.500 vrijwilligers zijn degenen die in de dagelijkse praktijk de gesprekken voeren met bellers, 
chatters en e-mailers. Er worden tussen de 300.000 en 350.000 gesprekken op jaarbasis gevoerd. 
Vrijwilligers doen gemiddeld 48 diensten per jaar van circa 4 uur per dienst. 
 

Training 

Voor aspirant-vrijwilligers is een landelijke training ontwikkeld die in 2019 is herzien en opnieuw uitgebracht. 
De training voor de Luisterlijn bestaat uit een basistraining en een verdiepingsperiode. De basistraining 
omvat de stof die minimaal nodig is om zelfstandig dienst te kunnen doen. Alle items benoemd in het 
onderstaande vrijwilligersprofiel komen daarbij aan bod. Vrijwilligers die de basis met goed gevolg hebben 
afgerond, kunnen aan de slag. Dat betekent nog niet dat ze klaar zijn met de training. Het leren gebeurt voor 
een groot deel in de praktijk. Wanneer de vrijwilliger in de praktijk gesprekken gaat voeren, komen er nieuwe 
inzichten, nieuwe vragen en kan de deelnemer nieuwe stappen zetten in zijn ontwikkeling. Deze 
vervolgperiode die volgt op de basistraining is heel belangrijk en noemen we de verdiepingsperiode. Tijdens 
de verdiepingsperiode is er extra aandacht voor de begeleiding van de vrijwilligers door middel van feedback 
op gespreksverslagen, intervisiebijeenkomsten en extra verdiepingsmodules. De basistraining bestaat uit 
minimaal zeven modules en in de verdiepingsperiode worden er vijf modules aangeboden. 
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Vrijwilligersprofiel 

 
Grondhouding en gespreksvaardigheden 
1. Ik voer gesprekken op basis van een open en aandachtige houding. 
2. Ik neem de gevoelens van mijn gesprekspartner serieus door niet alleen op feiten in te gaan maar 

hem/haar ook uit te nodigen zijn gevoelens te verwoorden. 
3. Ik behandel een gesprekspartner gelijkwaardig. 
4. Ik respecteer de mens, ik ben me bewust van eigen meningen, maar vel geen oordeel en betuttel niet. 
5. Ik neem geen rol aan als deskundige (hulpverlener), maar ik voer gesprekken van mens tot mens. 
6. Ik bewaar genoeg afstand om een onwetende/kritische houding aan te kunnen nemen. Ik ben me 

bewust dat een verhaal en de beleving van een persoon kunnen afwijken van de werkelijkheid of van de 
algemeen heersende opvatting. 

7. Ik voer gesprekken vanuit authenticiteit en doe mezelf niet anders voor dan ik ben. 
8. Ik kan feedback geven en ontvangen, ik onderzoek mijn eigen functioneren en ik neem daarin een 

lerende houding aan. 
9. Ik structureer het gesprek door samen te vatten en de gespreksonderwerpen in te kaderen of te 

beperken. 
10. Ik vraag door om duidelijk te krijgen wat in het gesprek de verwachting/behoefte is van mijn 

gesprekspartner. 
11. Ik speel in op de verwachting/behoefte van mijn gesprekspartner binnen bepaalde grenzen. Ik kan 

duidelijk aangeven wat ik wel en niet kan betekenen. 
12. Ik speel in op de vraag achter de vraag, door het verhaal in een breder perspectief te plaatsen / door het 

gesprek naar het hier en nu te brengen. 
13. Ik kan meedenken met mijn gesprekspartner door samen te zoeken naar mogelijkheden. Eventueel door 

samen te zoeken naar informatie over hulp- en zorgverlenende instanties. 
14. Ik kan mijn zorg uitspreken als ik denk dat iemand hulp of ondersteuning nodig heeft. Ik doe dat vanuit 

gelijkwaardigheid en respect. 
15. Ik ben in staat de regie over het gesprek te behouden. 
16. Ik stel grenzen en benoem deze rustig en met duidelijke argumenten. 
17. Ik ben in staat om heftige onderwerpen bespreekbaar te maken. 

Intake en opleiding/begeleiding/coaching vrijwilligers 

 

Intake 

Potentiële vrijwilligers melden zich aan via het aanmeldformulier op de website www.deluisterlijn.nl/ik-wil-
helpen/als-vrijwilliger.html. Er volgt een selectiegesprek via de telefoon en/of face-to-face door een 
trainer/begeleider van de Luisterlijn. Een vrijwilliger kan hierbij eventueel ondersteunen. Om geselecteerd te 
worden voor de training voldoet de aspirant-vrijwilliger aan het volgende profiel: 
- Onderschrijft de doelen en waarden van de Luisterlijn. 
- Is gemotiveerd om telefoon-, chat- of e-mailvrijwilliger te worden. 
- Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Is bereid de training te volgen en deel te nemen aan intervisie en deskundigheidsbevordering. 
- Beschikt over empathisch vermogen en is emotioneel stabiel. 
- Is bereid zich te binden voor 180 diensturen per jaar en heeft de intentie om zich ook daarna te blijven 

inzetten voor de organisatie. 
- Is flexibel inzetbaar en bereid om samen met zijn collega-vrijwilligers verantwoordelijkheid te dragen 

voor een optimale invulling van het rooster (dag/nacht/weekend/feestdagen). 
- Bezit een basis van computervaardigheden. 
 

Begeleiding 

Na afronding van de Luisterlijntraining krijgen vrijwilligers permanente begeleiding door middel van feedback 
op gespreksverslagen, intervisiebijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering zoals 
themabijeenkomsten.  
 

Professionals  

Voor de trainers/begeleiders binnen de Luisterlijn is het volgende competentieprofiel opgesteld (Sensoor, 
2011). 



   

 
de Luisterlijn  *   12 

 

• Vaardigheden: didactische en methodische vaardigheden, groepsprocessen hanteren en stimuleren, 
feedback geven.  

• Houdingsaspecten: tijd en aandacht geven, afstand en nabijheid kunnen hanteren, improvisatievermogen 
en flexibiliteit, voorbeeldgedrag vertonen, respect, stabiliteit.  

• Leervermogen: in staat zijn om te leren door te reflecteren op gebeurtenissen, te vragen naar feedback 
en hiervan te leren, zo nodig om ondersteuning te vragen en een leerwens hebben.  

• Bijdragen aan beleid: in staat zijn om beleid te ontwikkelen, te formuleren en te implementeren en om 
belangen van de organisatie en van de vrijwilligers te wegen. 

 
Kwaliteitsbewaking  

In de nota ‘Samen voor dienstverlening van hoge(re) kwaliteit’ (Sensoor, 2010) heeft de Luisterlijn 
kwaliteitseisen geformuleerd voor de dienstverlening. De benoemde kwaliteitseisen voor de dienstverlening 
die daarin benoemd zijn, zijn voor de huidige organisatie nog steeds van toepassing. De kwaliteitseisen 
hebben betrekking op de volgende aspecten.  
• Bereikbaarheid en beschikbaarheid: de Luisterlijn heeft kwaliteitseisen geformuleerd op het gebied van 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van de telefonische, chat en e-mail hulpdiensten en de benodigde 
samenwerking tussen de locaties, om volledige bereikbaarheid en beschikbaarheid 365 dagen per jaar 
dag en nacht te kunnen garanderen.  

• Medewerkers: de trainers/begeleiders zien er op toe dat vrijwilligers de landelijke training hebben 
doorlopen voordat zij zelfstandig diensten doen. Daarbij dragen zij zorg voor de 
deskundigheidsbevordering en dat vrijwilligers minimaal vijf dagdelen hieraan deelnemen.  

• Registratie en verslaglegging: gesprekken worden geregistreerd door middel van een (landelijk) 
registratieprogramma. De verslaglegging wordt gebruikt in de begeleiding van vrijwilligers in de dagelijkse 
praktijk. Van één gesprek per dienst schrijft de vrijwilliger een reflectieverslag dat door de 
trainer/begeleider wordt gelezen en voorzien van feedback. Door te reflecteren onderzoekt de vrijwilliger 
zijn eigen functioneren met als doel om zich verder te kunnen ontwikkelen. De trainer/begeleider 
ondersteunt de vrijwilliger hierin met feedback. Zo wordt het leren een continu proces.  

• Klachtenprocedure: er is een mogelijkheid voor bellers, chatters en mailers om feedback te geven en 
klachten in te dienen. Deze reacties worden serieus genomen, onderzocht en waar mogelijk worden 
verbeterpunten doorgevoerd. 

• Signalering: de Luisterlijn rapporteert landelijk op basis van de registratiegegevens.  
• Regelmatige bellers/chatters: er is beleid vastgesteld over hoe om te gaan met mensen die regelmatig 

contact opnemen.  
• Anonimiteit: er is beleid vastgesteld over het garanderen van anonimiteit van zowel de 

beller/chatter/mailer als de vrijwilliger.  
• Communicatie: er is beleid vastgesteld over de communicatie met de omgeving (samenleving, media, 

politiek).  
 
Randvoorwaarden  

Voorwaarden voor een goede uitvoering zijn: 
• Vrijwilligers moeten een goede werkplek hebben waar zij geconcentreerd met aandacht het gesprek 

kunnen voeren. 
• Vrijwilligers moeten getraind zijn en begeleid worden door mensen met de vereiste competenties. 
• De 24-uur bereikbaarheid moet in voldoende mate gegarandeerd zijn; hiervoor is een voortdurende 

aanwas van vrijwilligers nodig die op alle tijden van de dag ingezet kunnen worden. 
• De infrastructuur moet dusdanig zijn dat goede en betrouwbare telefoon- en internetverbindingen 

gegarandeerd zijn. 
 
Implementatie  

Implementatie heeft tot nu toe alleen plaatsgevonden binnen de Luisterlijn, waarbij nieuwe locaties de 
werkwijze van andere binnen de stichting kopieerden. Er kan gebruik gemaakt worden van de landelijke 
infrastructuur en er kan een train-de-trainerstraject worden georganiseerd. 
 
Kosten 

De bellers betalen het lokale telefoontarief voor de telefoongesprekken. 
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Uit een bedrijfskundig onderzoek (Bureau HHM: Doornink & Welling, 2012) naar de locaties en een 
omgevingsanalyse blijkt dat de gemiddelde kosten € 19,91 per gesprek bedragen. Deze kosten worden 
afgeleid van de totale kosten die de Luisterlijn maakt. De totale kosten van de Luisterlijn zijn omgerekend 
naar vrijwilligersuren: de uren waarin een vrijwilliger actief is in het primaire proces, dus gesprekken voert 
per telefoon, chat of e-mail. Een vrijwilligersuur kost € 27,26. 
 
Per locatie kunnen de kosten nogal verschillen door de huisvestingskosten en de reiskosten van vrijwilligers. 
De kosten van een training aan vrijwilligers omvatten circa 10 modules x 4 uur inzet trainer/begeleider 
(schaal 8) plus de kosten van de trainingsruimte en overheadkosten. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 
reiskosten. De kosten per vrijwilliger die de training volgt, kunnen fluctueren door het aantal deelnemers. 
 
In 2014 heeft Twijnstra en Gudde berekend dat de dienstverlening van de Luisterlijn geleverd kan worden 
voor 25 cent per inwoner. Sinds 2015 wordt uitgegaan van 0,8 fte begeleiding op 50 vrijwilligers. Binnen die 
uren wordt de training in ieder geval gegeven. 
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3. Onderbouwing 
 

Probleem 

Een toenemend aantal mensen in de Nederlandse samenleving komt voor problemen te staan die zij alleen 
of met hun naasten en met steeds minder professionele ondersteuning moeten oplossen. Sommigen hebben 
niemand in hun omgeving met wie zij kunnen praten over wat hen bezighoudt. Anderen hebben wel 
vertrouwelingen om zich heen, maar zitten met specifieke (gevoelige) onderwerpen die zij op dat moment 
niet met hun naasten kunnen of willen delen (Muilenburg, 2012). De combinatie van het meemaken van 
ingrijpende levensgebeurtenissen – wat ieder mens overkomt – en dit niet altijd genoeg of naar voldoening 
kunnen delen met anderen, maakt dat de (basis)behoefte aan aandacht niet vervuld wordt; dat men zich niet 
gehoord of gesteund voelt en het gevoel heeft alleen voor de problematische situatie te staan zonder daar 
altijd zelf een oplossingsrichting voor te weten. Het ervaren van een problematische situatie en op dat 
moment niemand beschikbaar hebben om mee te kunnen of willen praten, maar wel de behoefte hebben om 
erover te praten, kan bij iedereen voorkomen.  
 
Eenzaamheid is de meest voorkomende aanleiding voor mensen om contact op te nemen met de Luisterlijn. 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dit thema. Eenzaamheid is: zich niet verbonden voelen. 
Mensen die last hebben van eenzaamheid ervaren een gemis aan een hechte, emotionele band met 
anderen. Veel Nederlanders voelen zich soms of zelfs vaak eenzaam: 43% van de volwassen bevolking 
ervaart dit gevoel en bij 10% is er sprake van sterke eenzaamheid. Dit blijkt uit cijfers van de 
gezondheidsmonitor van 2016. Eenzaamheid veroorzaakt depressie, suïcide, dementie, zelfverwaarlozing, 
hartproblemen en schulden (Van der Zwet, Van de Maat, 2016). 
 
Oorzaken   

‘Gevoelige problemen’ moeilijk met naasten te bespreken 

In de jaren vijftig, toen de eerste telefonische hulpdienst werd opgericht, kenmerkte de Nederlandse 
samenleving zich door sociale cohesie en sociale controle. De traditionele rolverdeling in gezinnen, de 
afhankelijke positie van de vrouw en het huwelijksideaal van die tijd zorgden destijds voor een vast 
levenspatroon. De telefonische hulpdienst, opgericht in 1958 naar Brits voorbeeld, was toen een van de 
eerste en weinige plekken waar een individu ongezien en ongemerkt leed kon delen, als gevolg van een 
teveel aan orde en traditie. De hulpdienst was een antwoord op de behoefte aan aandacht voor vragen van 
het individu, anoniem, los van huwelijk, gezin en werk, vrij van verplichtingen en verwachtingen van anderen 
(Schnabel, 2009). Door tradities, afhankelijkheidsrelaties of om andere redenen blijven sommige problemen 
ook nu nog voor mensen moeilijk bespreekbaar met de vertrouwelingen om hen heen, waardoor zij op dat 
vlak beperkt (emotionele) steun ervaren.  
 
Beperkte steun van anderen  

De behoefte aan individuele aandacht is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. De toegenomen 
aandacht voor persoonlijk geluk en welzijn hebben de afgelopen vijftig jaar weliswaar geleid tot meer 
individuele vrijheid, meer keuzemogelijkheden en meer welvaart, maar ook tot meer problemen (Schnabel, 
2009). Voorheen vanzelfsprekende verbanden zijn minder hecht geworden en de steeds meer zelfgekozen 
verbindingen en het vormen van dergelijke banden met anderen vragen meer van het individu (De Zwart in: 
Muilenburg, 2012). Hierdoor komen steeds meer mensen voor problemen te staan die zij alleen moeten 
oplossen (Muilenburg, 2012). Er zijn mensen met een beperkt sociaal netwerk die weinig (emotionele) steun 
van anderen ervaren. 
 

Sociale en emotionele eenzaamheid  

Eenzaamheid is de meest voorkomende (verborgen) aanleiding voor mensen om telefonisch contact op te 
nemen met de Luisterlijn, of te chatten. Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem in de samenleving 
dat in alle lagen van de bevolking voorkomt: bij jong en oud, man en vrouw, alleenstaand en gehuwd, hoog 
en laag opgeleid, werkend en werkloos. Omdat eenzaamheid niet op te hangen is aan één bepaalde groep, 
is het lastig herkenbaar en bespreekbaar te maken. Het is daarmee deels een verborgen probleem. 
Eenzaamheid beperkt zich niet tot sociale eenzaamheid, waarin het gaat om het ontbreken van contacten 
met mensen met wie het individu kenmerken deelt, zoals bekenden of vrienden. Ook wanneer een individu 
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een sociale kring om zich heen heeft, kan er sprake zijn van emotionele eenzaamheid: het gemis van een 
intieme band met een ander persoon of het niet kunnen of willen delen van bepaalde problemen 
(Muilenburg, 2012). Zowel sociale als emotionele eenzaamheid komt veel voor bij gesprekspartners van de 
Luisterlijn.  
 
Beperkt oplossingsvermogen 

Om de hiervoor genoemde redenen (eenzaamheid / beperkte sociale steun ervaren) kunnen mensen het 
gevoel hebben alleen voor hun problemen te staan. Vaak ziet men dan geen mogelijkheden (meer) voor 
oplossingen. Daarnaast kan het zijn dat mensen de weg in het netwerk van professionele organisaties niet 
kunnen vinden of dat deze organisaties op bepaalde momenten niet bereikbaar zijn. Het vermogen om op 
deze momenten zelf problemen op te lossen kan dan beperkt zijn. Er is in Nederland een goed netwerk van 
organisaties en instellingen waar mensen met persoonlijke problemen terecht kunnen. Toch kunnen mensen 
redenen hebben om geen beroep te doen op dat netwerk. Bijvoorbeeld een bezwaar tegen vastlegging van 
de problemen in een dossier. Of iemand wil hulp kunnen zoeken op tijdstippen dat professionele 
organisaties en instellingen niet bereikbaar zijn (Opstelten, in: Muilenburg, 2008). De wetenschap dat men 
anoniem blijft, geheimhouding vaststaat en de hulpverlening volledig vrijblijvend is, neemt drempels weg. Dit 
is een combinatie die geen enkele vorm van hulpverlening, huisarts, geestelijke of professionele 
hulpverlener biedt (Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland, jaartal onbekend). Uit 
recenter onderzoek is gebleken dat slachtoffers van huiselijk geweld gemiddeld na negen incidenten hulp 
zoeken en/of aangifte doen. In de tussentijd wordt het verhaal wel anoniem gedeeld. 
 
Aan te pakken factoren  

Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor, stelt de Luisterlijn mensen in staat om zorgen, pijn en 
verdriet (even) het hoofd te bieden. Factoren die hierbij een rol spelen, beïnvloedbaar zijn en aangepakt 
worden door de interventie, zijn de volgende.  
• Mensen ervaren beperkte (emotionele) steun van anderen, of hebben weinig anderen om zich heen van 

wie zij deze steun kunnen krijgen. 
• Mensen hebben gevoelens van sociale en/of emotionele eenzaamheid. 
• Mensen zijn niet in staat om de weg naar de juiste hulp te vinden, of de beschikbare hulp is voor hen op 

dat moment niet geschikt of toegankelijk. Tegelijkertijd ervaren zij een beperkt vermogen om op deze 
momenten zelf problemen op te lossen. 

 
In onderstaand schema wordt per factor aangeduid met welk(e) subdoel(en) van de interventie deze wordt 
aangepakt.  
 
Factoren      Subdoelen 

Gevoelens van eenzaamheid 1.Mensen ervaren steun en erkenning 
Weinig emotionele steun ervaren 1.Mensen ervaren steun en erkenning 
Beperkte steun ervaren in het sociale netwerk 1.Mensen ervaren steun en erkenning 

3.Mensen hebben de gelegenheid om anoniem hun 
gevoelens, zorgen en problemen te uiten en 
bespreken 

Beperkt oplossingsvermogen 2.Mensen weten de weg naar waar zij, indien 
nodig, specifieke hulpverlening kunnen vinden 
4.De zelfredzaamheid van mensen is vergroot 

 
Verantwoording  
Ter typering van haar methode hanteert de Luisterlijn de 6A’s: anonieme aandacht voor de ander op afstand 
altijd aanwezig. Dit concept is onderbouwd met verschillende theorieën. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in 
2011 onderzoek gedaan naar de onderbouwing van de interventie van de Luisterlijn (De Meere, Huygen & 
Braam, 2012). Onderstaande onderbouwing is grotendeels afkomstig uit dit rapport.  

 
De vrijwilliger kan door aandacht te hebben de gesprekspartner even nabij zijn en het gevoel alleen te zijn 
door dit contact verlichten. De pijn van emotionele eenzaamheid kan verzacht worden door erover te mogen 
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praten zonder dat alleen maar oplossingen worden aangedragen. Mensen (gesprekspartners) krijgen door 
de aandacht van de vrijwilliger een gevoel van steun en erkenning. 
 
Door de gespreksvoering worden problemen verhelderd en een rangorde naar zwaarte wordt besproken. 
Door het bespreken van het probleem dat op dat moment het zwaarste weegt, kan degene die contact zoekt 
tot inzicht komen welke veranderingen hij/zij wil en langs welke weg of met welke hulp hieraan gewerkt kan 
worden. Mensen weten zo de weg te vinden naar waar zij, indien nodig, specifieke hulp kunnen vinden. 
Daarnaast wordt de zelfredzaamheid vergroot, omdat mensen door de manier van gespreksvoering al een 
proces van oplossingsformulering doormaken. 
 
Humanistische psychologie  

‘Het gesprek van mens tot mens’, de basis van de Luisterlijn, is gestoeld op theorieën binnen de 
humanistische psychologie. In deze stroming wordt de mens beschouwd in zijn volledigheid: als creatief, 
groeiend, betekenisgevend en waarderend wezen. Carl Rogers, een van de grondleggers van de 
humanistische psychologie, hanteert het uitgangspunt dat de mens alleen dan vat op zichzelf kan krijgen als 
hij volledig aanvaard wordt en er geen oordeel schuilt in deze aanvaarding, maar enkel medegevoel en 
empathie. Rogers benadrukt dat de mens een sociaal wezen is en grote behoefte heeft aan positieve en 
onvoorwaardelijke waardering van mensen in de omgeving die voor hem belangrijk zijn. Alleen dan kan het 
individu tot zelfverwerkelijking komen. Wanneer deze ‘belangrijke ander’ niet aanwezig is of er geen sprake 
van waardering is, dan kan iemand problemen ervaren (Van der Molen, 2007 in: De Meere e.a., 2012).  
 
De uitgangspunten van de humanistische psychologie zijn terug te vinden in het werk van de Luisterlijn. 
Aandacht geven aan het individuele en het unieke van de gesprekspartner is de basis van de gesprekken 
die vrijwilligers voeren. In deze gesprekken ligt de nadruk op bewuste beleving en is er aandacht voor het 
voelen en denken van de gesprekspartner en de mogelijkheid om dat te verwoorden. De gesprekspartner 
reflecteert in de gesprekken op zichzelf en krijgt indien mogelijk informatie over de eigen te volgen weg. 
Wanneer onvoorwaardelijke waardering aanwezig is, krijgt de gesprekspartner ruimte om de individuele 
mogelijkheden te zien (De Meere e.a., 2012).  
 
Echte aandacht: narratieve en positieve psychologie 

Aandacht heeft behalve met de humanistische psychologie ook verbindingen met de narratieve (Olthof & 
Vermetten 1994; Nijnatten, 2004 in: De Meere e.a., 2012) en positieve psychologie (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000; Compton, 2005, in: De Meere e.a., 2012). De narratieve psychologie houdt zich 
bezig met wat de mens over zichzelf vertelt; het gaat om de beleving van de werkelijkheid waarbij een 
samenhangend zelfbeeld wordt gevormd. Ook de positieve psychologie is voor de Luisterlijn relevant, omdat 
deze aantoont dat het geven van positieve, waarderende aandacht positieve effecten heeft op de ontvanger 
(De Meere e.a., 2012). 
 

Presentiebenadering 

Veel uitgangspunten van de gesprekken vanuit de interventie komen overeen met de uitgangspunten van de 
Presentietheorie van Baart. Het aangaan van een zorgzame betrekking staat in deze theorie voorop (Baart, 
2001 in: De Meere e.a., 2012). Het ‘er zijn’, met aandacht voor de ander, is de basis van deze benadering. 
Kenmerken van presentie zijn: vrij zijn voor..., openstaan voor ..., een aandachtige betrekking aangaan, 
aansluiten bij het bestaande, perspectiefwisseling, zich aanbieden, geduld en tijd en trouwe toeleg. Het 
kernwoord is aandacht. Baart benadrukt de heilzame werking van een hulpverlener die aanwezig is zonder 
een probleem op te willen lossen (Baart, 2008 in: De Meere e.a., 2012).  
 
Watzlawick: basisstellingen voor communicatie  

In de basistraining van de Luisterlijn zijn de uitgangspunten van Paul Watzlawick verwerkt. Watzlawick 
(2009, in: De Meere e.a., 2012) heeft de volgende vijf stellingen geformuleerd als basis van communicatie. 
• Het is onmogelijk om niet te communiceren.  
• Iedere communicatie bezit een inhouds- en een betrekkingsaspect; als het betrekkingsaspect (de relatie) 

goed is, dan is er meer wederzijds begrip en dat heeft invloed op de inhoud.  
• De aard van de betrekking is tevens afhankelijk van de interpretatie van de interacties tussen 

communicerende personen. Men kan kiezen hoe men reageert op de ander. Dit biedt de mogelijkheid om 



   

 
de Luisterlijn  *   17 

 

afstand te nemen, in gesprek te blijven, de inhoud niet uit het oog te verliezen en de relatie veilig en goed 
te houden. 

• Mensen communiceren zowel met gesproken woord als non-verbaal. Bij succesvolle communicatie 
stemmen beide overeen.  

• In communicatie kan er sprake zijn van het weg proberen te nemen van verschillen, er moet 
overeenstemming bereikt worden. Ook kan er nadruk liggen op de verschillen, waardoor men elkaar kan 
aanvullen en tot inzichten kan (leren) komen. Beide vormen zijn nodig om communicatie succesvol te 
laten zijn.  

 
Anonimiteit  

Anonimiteit als uitgangspunt in het werk van de Luisterlijn (en het internationale IFOTES) is een bewuste 
keuze. De Meere e.a. (2012) concluderen op basis van diverse onderzoeken (onder meer Christopherson 
2007, Marx 1999 en Pedersen 1997, in: De Meere e.a., 2012) dat anonimiteit zorgt voor een gevoel van 
controle en veiligheid. Controle, omdat de gesprekspartner zélf bepaalt welke persoonlijke informatie hij/zij 
wil blootgeven. Veiligheid, omdat de zender door de anonimiteit de meest moeilijke gevoelens kan uiten 
zonder bang te zijn dat hij/zij herkend wordt of dat hij/zij zich moet schamen voor het uiten van zijn 
gedachten en gevoelens. Daardoor durven mensen opener te zijn en eerder in het gesprek de kern van het 
probleem te communiceren. 
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4. Onderzoek 
 

4.1 Onderzoek naar de uitvoering  

Een belangrijk kernmerk van de werkwijze van de Luisterlijn is de anonimiteit die voorop staat in de 
gesprekken. Dit maakt het ingewikkeld om gesprekspartners (bellers, chatters en mailers) te bevragen. Zij 
nemen anoniem contact op en dat is een essentieel aspect van de interventie. Desondanks is er toch een 
aantal onderzoeken geweest waarin ook naar de ervaringen van gesprekspartners is gevraagd. 
 
1. ‘Bevlogen aandacht’ geschreven door Tatiana Robben in opdracht van Sensoor, de Landelijke Luisterlijn 
in 2018.  
Het doel van dit onderzoek was inzicht te geven in de bevlogenheid van de vrijwilligers van de Luisterlijn en 
de wijze waarop de begeleiders deze bevlogenheid kunnen stimuleren dan wel in stand houden. Via internet 
konden vrijwilligers een onlinevragenlijst invullen. In totaal zijn er 135 vragenlijsten meegenomen in de 
analyse (15% van het totale aantal vrijwilligers). Het onderzoek laat zien dat de vrijwilligers meer dan 
gemiddeld bevlogen zijn. Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt, is de ondersteuning van 
vrijwilligers. Deze wordt vormgegeven door onder andere de intervisiebijeenkomsten, themabijeenkomsten 
en feedback op gespreksverslagen. De meest belangrijke vorm van ondersteuning is de persoonlijke 
ondersteuning door de begeleider. Het idee dat de begeleider, indien nodig, altijd beschikbaar is, geeft de 
vrijwilliger ook veel steun. Er worden diverse aanbevelingen gedaan door Robben, zoals: 

- aanbevelingen gericht op het in contact zijn van de vrijwilligers met elkaar en met hun begeleider; 
- aanbevelingen ten aanzien van de ervaren werkdruk van de trainers/begeleiders. 

 
De Luisterlijn heeft diverse plannen om de betrokkenheid met vrijwilligers te vergroten. Dit is onder andere 
uitgewerkt in nieuwe vrijwilligersbeleid dat in 2018 is vastgesteld. Ook zijn er plannen om de werkdruk onder 
trainers/begeleiders aan te pakken. Hiervoor wordt gewerkt aan een nieuwe indeling van de organisatie met 
clusterlocaties en gesprekslocaties. De komende jaren wordt deze verandering in gang gezet.  
 
2. ‘Het chatgesprek bij Sensoor, tevredenheid van de hulpvrager en de afronding van het chatgesprek’ 

geschreven door Melissa Tap, Amersfoort 2017. 
 

Uit ontvangen feedback van gesprekspartners (reacties van bellers en chatters in 2015 en 2016) bleek dat 
het afronden van gesprekken een verbeterpunt was. Dit was de aanleiding om verder onderzoek te doen 
naar het afronden van gesprekken. Vanuit praktisch oogpunt is het onderzoek meer gericht op de chat, 
aangezien het alleen bij chatgesprekken mogelijk is letterlijk terug te lezen wat er is gezegd in een gesprek. 
Er zijn in totaal 214 chats geanalyseerd om de kwaliteit van afronden te beoordelen. Daarnaast is 
onderzocht waar vrijwilligers tegenaan lopen bij het afronden van chatgesprekken. In totaal zijn er 82 
enquêtes afgenomen onder chatvrijwilligers (respons van 47%). 
 
Het onderzoek laat zien dat belangrijke elementen voor een goede afronding (op basis van literatuur en 
eerder onderzoek) in veel gevallen nog ontbreken en niet in de praktijk worden gebracht. Het afronden van 
gesprekken blijkt in veel gevallen een lastig onderdeel te zijn van het gesprek. Het onderzoek heeft geleid tot 
aanbevelingen en suggesties om de training aan te scherpen. Het gaat daarbij in het bijzonder om het tijdig 
inzetten van de afronding, het samenvatten in de laatste fase van het gesprek en het toetsen of aan de 
vraag is beantwoord. Deze punten zijn terug te zien in de training die in 2019 is herzien (module 5). 
 

3. ‘Telephone Emergency Services (TES) van Europa: onderzoek naar tevredenheid en motivatie van 

vrijwilligers’ geschreven door András Székely, Melinda Hal, Mónika Ditta Tóth, Szilvia Ádám, uitgegeven 
door Sensoor in 2015. 
 
Dit betreft een internationaal motivatie- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd via de website van IFOTES, 
voor alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. Uit het onderzoek kunnen belangrijke aanwijzingen 
worden verkregen voor de toekomstige ontwikkeling van het werken met vrijwilligers.  
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- Profiel van TES-vrijwilligers: het soort werk dat gericht is op het luisteren naar mensen in emotionele 
nood of in een toestand van crisis lijkt aantrekkelijker voor vrouwen, mensen met een middelhoog 
educatief profiel, mensen boven de 45 die al significante levenservaring hebben en die nog steeds 
professioneel actief zijn en/of ook interesse hebben in nieuwe activiteiten, met inbegrip van andere 
vormen van vrijwilligerswerk.  

- Werving van vrijwilligers: de enquête toont aan dat mogelijke vrijwilligers mensen zijn die vertrouwd 
zijn met de media en sociale media, en die zich op de hoogte houden en geïnformeerd zijn over de 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aangeboden in hun lokale gemeenschap. Dit geeft aan dat de 
organisatie gerichte en uitgebreide informatie moet verstrekken via het meest geschikte 
communicatiemiddel aan de verschillende groepen mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn en die 
de Luisterlijn wil bereiken.  

- Motivatie van vrijwilligers: de heersende motivatie is pro-sociaal (het helpen van anderen), gevolgd 
door de belangstelling voor persoonlijke groei en de mogelijkheid van een goede gebruikmaking van 
de kennis en vaardigheden geleerd tijdens hun persoonlijke en professionele leven.  

 
Verder geeft het onderzoek specifieke aanwijzingen op de volgende gebieden. 

- Geef richting aan de werving van vrijwilligers, bijvoorbeeld door te communiceren over de 
verschillende persoonlijke voordelen / persoonlijke voldoening die het vrijwilligerswerk kan bieden. 
Help vrijwilligers hun competenties uit te dragen en te ontwikkelen en erken hun vooruitgang. 

- Snijd de training toe op de specifieke en verschillende behoeften van de vrijwilligers om hen in staat 
te stellen beter voorbereid gesprekken af te handelen en ondersteun hun perceptie van effectiviteit.  

- Bied specifieke training aan voor de afhandeling van gesprekken die als moeilijk worden gezien, 
bijvoorbeeld met suïcidale bellers, seksbellers, regelmatige bellers, agressieve bellers, et cetera. 

- Ondersteun de betrokkenheid van vrijwilligers terwijl ze werken bij de Luisterlijn, door het 
identificeren van de specifieke behoeften en motivaties waaraan moet worden voldaan en door 
instrumenten te gebruiken om hun motivatie te monitoren en te ondersteunen. 

- Bepaal een redelijk aantal werkuren per maand (idealiter tussen 10 en 29), zodat vrijwilligers in staat 
zijn hun betrokkenheid bij de Luisterlijn op een weinig stressvolle manier in evenwicht kunnen 
brengen, opdat die op de lange termijn duurzaam is. 

- Zoek passende organisatorische oplossingen om de mogelijkheid te vergroten om diensten samen 
met andere vrijwilligers uit te voeren; schep ook voldoende gelegenheid voor het delen van 
gesprekstof onder luisteraars tijdens de uitvoering van de hulplijndienst. 

- Erken het werk van de vrijwilligers, begrijp hun behoeften en geef ze feedback en beloningen die 
bijdragen aan het hooghouden van motivatie en tevredenheid. 

Veel van de bovenstaande punten zijn al in een eerder stadium aangepakt en verbeterd. Een en ander is 
uitgewerkt en terug te vinden in het vrijwilligersbeleid dat in 2018 is vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de 
wijze waarop er aandacht is voor werving en selectie, training en deskundigheidsbevordering en het 
ondersteunen van vrijwilligers door de professionele trainers/begeleiders. Specifieke aandacht voor 
gesprekken die als moeilijk worden gezien, is er ook. Op dit moment wordt onderzocht of het beleid over het 
omgaan met regelmatige gesprekspartners voldoet en in hoeverre dit verder kan worden verbeterd. 
 

4. Bellersonderzoek Sensoor Groningen/Drenthe en Zuid-Holland zuid midden, opgesteld in 2013 door het 
Verwey-Jonker Instituut. 
 
Dit is een telefonisch onderzoek onder de mensen die contact opnemen met de Luisterlijn naar hun oordeel 
over de dienstverlening en wat deze hen heeft opgeleverd. Er zijn 244 gesprekken meegenomen in het 
onderzoek.  
 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn de volgende. 
1. Bellers oordelen in overgrote meerderheid positief over de manier waarop de medewerker van de 
Luisterlijn hem of haar in het gesprek te woord heeft gestaan. De medewerkers van de Luisterlijn zijn 
volgens de bellers geïnteresseerd, luisteren goed en vragen goed door over wat de bellers zelf willen. 
2. Bellers zijn in ruime meerderheid tevreden over de manier waarop de Luisterlijn hen van dienst is geweest 
in het telefoongesprek. Ongeveer een op de vijf bellers is deels tevreden en een op de tien bellers is 
ontevreden. 
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3. Bellers die niet, of niet helemaal, tevreden waren over de manier waarop de Luisterlijn hen in het 
telefoongesprek van dienst is geweest, geven hiervoor meestal als reden dat ze meer hulp hadden 
verwacht. Ook 'andere reden' wordt relatief veel gekozen door de bellers. Om welke andere redenen het 
gaat zou nog nader verdiept moeten worden. 
4. De bellers geven in overgrote meerderheid aan dat de medewerker van de Luisterlijn hen stimuleerde om 
zelf zaken uit te zoeken en initiatieven te nemen om de problemen op te lossen. 
5. De verwachtingen van bellers over de te ontvangen ondersteuning zijn veelal hoog. De meeste bellers 
verwachtten vooraf (dus vóór het telefoongesprek) dat ze veel zouden hebben aan de ondersteuning van de 
Luisterlijn. 
6. Op de vraag of de medewerker van de Luisterlijn de ondersteuning heeft gegeven die men vooraf van 
hem of haar had verwacht, wordt door driekwart van de bellers bevestigend geantwoord. 
7. Aan de bellers is gevraagd toe te lichten wat het telefoongesprek met de Luisterlijn hen heeft opgeleverd. 
De meest genoemde opbrengst is 'Ik kon mijn verhaal kwijt'. Andere opbrengsten die bellers relatief vaak 
noemen zijn: 'Ik heb meer inzicht gekregen in mijn problemen of klachten' en 'Ik heb goede tips gekregen'. 
Minder dan een op de tien bellers geeft aan niets aan het gesprek te hebben gehad. 
8. Relatief veel bellers vinden dat de informatie die zij voorafgaand aan het gesprek hebben gelezen of 
gehoord over de Luisterlijn, niet voldoende overeenkomt met de eigen ervaringen met de Luisterlijn. De 
meest genoemde reden hiervoor is dat de Luisterlijn minder goed telefonisch bereikbaar was dan in de 
informatie wordt gesuggereerd. Ook 'andere reden' wordt relatief veel gekozen door de bellers. Om welke 
andere redenen het gaat zou nog nader verdiept moeten worden. 
9. De meeste bellers (ongeveer drie op de vier ) vinden dat ze in het telefoongesprek met de Luisterlijn lang 
genoeg te woord zijn gestaan. Een kwart van de bellers vindt dat het gesprek te snel is beëindigd. 
10. De Luisterlijn vervult voor een groot aantal bellers een unieke functie: bijna de helft van de bellers maakt 
naast de Luisterlijn namelijk geen gebruik van andere hulpverlening. 

 

4.2 Onderzoek naar de behaalde effecten 

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie. 
 

4.3 Praktijkvoorbeeld  

In Muilenburg (2008) staat onderstaand interview met Dorothé beschreven.  

 
‘Op een nacht, het was een uur of twee, zat ik zo vreselijk klem. Mijn man had weer eens teveel gedronken 
en sliep zijn roes uit. Ik zat klaarwakker aan de keukentafel en realiseerde me dat ik op dat moment tijd had 
voor mezelf. Ik nam de moed om de Luisterlijn te bellen. Zomaar, midden in de nacht. En ik hoorde mezelf 
dingen zeggen die ik nooit eerder had durven zeggen.’ 
 
Dorothé is opgevoed volgens katholieke normen en waarden. Toen ze trouwde, twijfelde ze er niet aan dat 
ze voor altijd bij haar man zou blijven. Maar al snel merkte ze dat hij veel dronk. Er ontstonden problemen en 
door zijn alcoholverslaving werd hij onberekenbaar. Niet alleen voor haar, ook voor hun kinderen. Soms ging 
dat gepaard met agressief gedrag.  
 
‘Het kwam niet in me op om de situatie te verbeteren. Ik had geleerd dat een huwelijk voor altijd is en dat je 
je naar je lot moet schikken. Dus bleef ik loyaal naar mijn man en deelde mijn problemen met niemand. Hulp 
zoeken? Daar dacht ik niet aan. Ja, de buren merkten wel eens iets. Ze belden soms aan als mijn man 
luidruchtig was. Ze vroegen dan of het wel goed ging. Ook hebben ze een paar keer de politie gebeld.’ 
 
Dorothé vond die hulp van de buren wel fijn. Ze had het gevoel er niet alleen voor te staan. Maar na enige 
tijd begonnen ze te vragen waarom ze geen hulp zocht. Ze zagen in dat de situatie alleen kon veranderen 
als Dorothé daar zelf aan werkte. Dorothé zag dat niet. Ze ondernam niets en de buren stopten met hun 
bemoeienis. Zodoende stond zij er weer alleen voor.  
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Tot die nacht. Toen ze de moed vond om de Luisterlijn te bellen. ‘Het werd een lang gesprek. Voor het eerst 
noemde ik dingen bij hun naam. Ik moest vreselijk huilen. De vrijwilligster aan de andere kant luisterde en 
stelde af en toe een vraag. Ik hoorde me dingen zeggen die ik nooit eerder had durven zeggen. Dat kwam 
omdat ik er niet op afgerekend zou worden. Ik hoefde die ander nooit meer te spreken. Zij zou niet, zoals 
mijn buren destijds, de volgende dag vragen: ‘En, heb je al ...?’’ 
 
Dorothé heeft daarna nog enkele keren met de Luisterlijn gesproken. ’s Nachts. Als ze niet kon slapen, als 
ze lag te piekeren, als ze bang was nooit meer uit haar situatie te komen.  
 
‘Ik ben inmiddels gescheiden, na een lang proces. Als ik terugkijk, weet ik dat die nachtelijke gesprekken de 
eerste stappen waren op weg naar een nieuw leven. Ik kon bellen wanneer ik wilde, hoefde geen afspraak te 
maken. Als ik iemand nodig had om mee te praten, dan wist ik gewoon: er is iemand aan de andere kant van 
de lijn.’ 
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5. Samenvatting Werkzame elementen  
• Aandacht: ondersteuning en erkenning bieden aan medemensen door gesprekken op afstand via 

telefoon, chat en e-mail.  
• Luisterend oor: laten uiten van gevoelens, zorgen en problemen zodat hevige emoties in banen worden 

geleid. 
• Anonimiteit: zorgt voor een gevoel van controle en veiligheid waardoor mensen opener durven spreken 

en eerder de kern van het probleem durven communiceren. 
• Gelijkwaardigheid: de gesprekspartner wordt door de vrijwilligers niet als cliënt maar als mens behandeld 

en de inbreng van de gesprekspartner is leidend.  
• Laagdrempelig: 24-uurs bereikbaarheid voor iedereen.  
• Vergroten zelfredzaamheid: problemen worden verhelderd door de problemen te ordenen en structuur 

aan te brengen. Door de manier van gespreksvoering doorlopen mensen een proces van 
oplossingsformulering. Indien nodig kan de gesprekspartner worden geïnformeerd over mogelijkheden 
voor specifieke hulp. 
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