Feiten & cijfers
79.697gesprekken
64% van de bellers is tussen de 30

23% van de bellers zegt

waarbij de situatie van de
beller is aangemerkt als
(ex-)cliënt van ggz

zich alleen te voelen
15% van de chatters
11% van de mailers

en 60 jaar oud
28% is ouder dan 60 jaar
8% is jonger dan 30 jaar

chatters is vrouw,
26% man

34% van
de bellers is man
en 66% vrouw.

jaar voelden zich in
de afgelopen twee
jaar langere tijd
depressief of zijn dat
nog steeds.

Bij Sensoor werken 1200
vrijwilligers, zij werken vanuit huis
of vanuit een van de 27 locaties

64% van de chatters kan of wil

276.229
In totaal werden er

74% van de

3 op de 10 jongeren
tussen de 18 en 34

Jaarverslag 2017

niet met zijn verhaal terecht in
zijn eigen omgeving
18% van de mailers

gesprekken per telefoon, mail en chat gevoerd

242.712 binnengekomen telefoongesprekken
28502 Chat 5015 Mail
Meest gehoorde
onderwerpen:
Het aantal gesprekken is met 10%
gestegen in vergelijking met 2016.
Een van de redenen van deze
stijging: oplopende wachttijden
in de GGZ.

Tweederde van de
telefoongesprekken vinden
buiten kantoortijden plaats.

1. Eenzaamheid
2. Psychosociale
problemen
3. Relatie(problemen)

Voor meer informatie kijk op Sensoor.nl

Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor
een luisterend oor. Per telefoon (09000767), e-mail en alle dagen van de week
per chat (www.sensoor.nl)

Sensoor werkt samen met
113Suicidepreventie, Coalitie Erbij, Mezzo
en Albert Heijn om zo veel mogelijk
mensen te ondersteunen met een
luisterend oor.

Sensoor wordt sinds januari 2018
gefinancierd door het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport en
krijgt daarnaast giften van particulieren,
bedrijven en kerken.

De behoefte aan contact
komt meestal voort uit
psychische problemen
of uit eenzaamheid. Voor
mensen met psychische
problemen biedt het ritme
en rust om te weten dat
je elke dag een structureel
praatje hebt met een vrijwilliger van Sensoor. Vooral
onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem.
Zo zegt Minister De Jonge
te weten dat meer dan de
helft van de 75-plussers zich
eenzaam voelt.

