
Sensoor is al bijna 60 jaar de grootste 

organisatie in Nederland die anonieme 

hulp biedt via telefoon, chat en e-mail. 

Vanuit 26 vestigingen door het hele land 

voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en  

nacht jaarlijks 285.000 gesprekken.  

Deze vrijwilligers worden opgeleid en 

begeleid door beroepskrachten.

Sensoor, de landelijke luisterlijn, biedt mensen dag en nacht een 

luisterend oor in een gelijkwaardig gesprek. Hierdoor worden 

mensen in staat gesteld om zorgen, pijn en verdriet het hoofd 

te bieden. Echt luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder 

oordeel, zou vanzelfsprekend moeten zijn in onze samenleving.

Factsheet
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Geef Gehoor!

Iedere Nederlander heeft recht op een  
anoniem luisterend oor, zo staat het in de  
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  
Sensoor voert deze wet uit en wordt  
daarvoor gefinancierd door het ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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Wat zijn de belangrijkste  
onderwerpen van de 285.000 
gesprekken?

1. Psychosociale onderwerpen als depressie

2. Eenzaamheid

3. Relatie(problemen)

4. Rouwverwerking

Er wordt vooral gebeld  
buiten kantooruren

Ruim 65% van de gesprekken vond plaats 

buiten kantooruren. 

Er is 79.259 keer gebeld met het landelijk 

nummer, verder lokaal. Het Eindhovense 

lokale nummer wordt het meest gebeld, 

gevolgd door Den Haag en Rotterdam.

Het aantal oproepen is enorm 
opgelopen tot het alarmerende 
aantal van 450.000 

Dat zijn er 1233 per dag! Het grootste deel 

van de oproepen, afgelopen jaar ruim 

275.000, wordt beantwoord door de 1.200 

goed opgeleide vrijwilligers. Maar ook een 

groot deel niet.

In totaal werden er in 2017  
276.229 gesprekken per telefoon, 
mail en chat gevoerd:

 › 242.712  binnengekomen telefoongesprekken

 › 28502 Chatsessies

 › 5015 mailwisselingen

Bij 79.697 gesprekken is de aanleiding van 

psychosociale aard (GGZ).

In 2016 was het totaal aantal gesprekken 

nog 253.777. De reden van deze stijging 

is dat er steeds vaker gebeld wordt met 

de landelijke luisterlijn over psychische 

problemen. Dit hangt samen met de 

oplopende wachttijden in de GGZ.

Sensoor heeft in mei 2018 een landelijk luisteronderzoek 

uitgevoerd onder het Nederlands publiek. De resultaten zijn 

te vinden in de onderzoeksrapportage. 



Behoefte aan een alledaags praatje komt meestal voort uit  
psychische problemen of uit eenzaamheid. Niet iedereen 
vindt in zijn eigen omgeving een luisterend oor. 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.

Bij Sensoor werken  
1200 vrijwilligers,  
zij werken vanuit huis  
of vanuit één van de 
26 locaties.
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Leeftijd bellers

 ›  64% van de bellers is tussen de 30 en 60 jaar oud

 › 28% is ouder dan 60 jaar

 › 7,5% is jonger dan 30 jaar

Vooral vrouwen

 ›  57% van de bellers is vrouw,   

43% is man

 ›  73,88% van de chatters is vrouw,  

26,12% is man

Sensoor, de landelijke luisterlijn, is achterwacht voor 

hulplijn 113 (zelfmoordpreventie), Mezzo (mantelzorg) en 

binnenkort het Expertisecentrum Sterven.



De actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ roept iedereen op om in zijn 

eigen omgeving een luisterend oor te bieden. Luister eens echt 

naar iemand als je vraagt hoe het gaat. Durf jij te vragen naar wat 

er niet wordt gezegd? En wat gebeurt er als je een gesprekje 

aanknoopt in de trein? De waarde van goed luisteren moet niet 

onderschat worden, want het oplossen van maatschappelijke én 

persoonlijke problemen begint bij een luisterend oor. 

Echt luisteren is zo makkelijk nog niet. 

Voor iedereen die gehoor wil geven is 

de Landelijke Spoedcursus Luisteren 

ontwikkeld. Je ontdekt welk luistertalent jij 

hebt en je krijgt waardevolle tips om nog 

beter te luisteren. Zo is iedere deelnemer 

klaar voor een goed gesprek. 

www.nederlandgeefgehoor.nl


