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VOORSTELLING RONDPUNT
In Vlaanderen vallen jaarlijks meer dan 30 000 verkeersslachtoffers. Dit zijn duizelingwekkende cijfers waar nog meer mensen achter schuilen. Er is het slachtoffer, de veroorzaker,
maar er zijn ook naasten en nabestaanden en professionals waarmee zij in aanraking komen. Elk van hen zit met eigen vragen.
cijfers 2015

378 dodelijke slachtoffers - 2 880 ernstig gewond - 29 291 lichtgewond
Deze vragen kunnen van juridische, psychosociale, financiële of medische aard zijn. Bij
Rondpunt luisteren we naar al deze vragen en verwijzen we door naar de juiste professionals. Elke hulpvraag komt bovendien terecht in een databank die voor bruikbare analyses
en nieuwe kennis zorgt.

hulpvragen > doorverwijzen > kennis > delen
Die kennis delen we zodat de samenwerking tussen professionals versterkt wordt en zodat er solidariteit ontstaat tussen slachtoffer, professionals en samenleving. We geloven in
de mogelijkheden van wie door een verkeersongeval geraakt werd en investeren dan ook in
betere kansen voor alle betrokkenen.
Vertrekkende vanuit de ernstige gevolgen van een verkeersongeval sensibiliseert Rondpunt het grote publiek tot verkeersveilig gedrag. We werken altijd samen, nooit alleen.
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VOORWOORD
Vastberaden in een veranderende omgeving
Beste bondgenoot,
4

2016 kenmerkte zich door veel aandacht voor verkeersonveiligheid in de pers. Een aantal ernstige verkeersovertredingen met dramatische afloop waren daarvan de oorzaak.
Ondanks al die media-aandacht bleek menselijk gedrag in het verkeer veranderen niet
vanzelfsprekend. Verontwaardiging over verkeersovertredingen is collectief, maar de ongevallenstatistieken lieten ons zien dat verantwoordelijkheid opnemen in het verkeer toch
wat moeilijker ligt. We probeerden in 2016 door middel van getuigenissen, campagnes en
opiniestukken die verantwoordelijkheid aan te wakkeren.
2016 kenmerkte zich ook door ingrijpende beleidsveranderingen: de overgang naar persoonsvolgende financiering van de zorg, de implementatie van het M-decreet, de steeds
voortschrijdende digitalisering van de dienstverlening en de introductie van onlinehulpverlening. Te midden van deze veranderingen bleven we ons elke dag inzetten voor de slachtoffers, na- en naastbestaanden en veroorzakers van verkeersongevallen. We toonden ons
vastberaden in het kleine maar doorslaggevende, zoals bijvoorbeeld in de zoektocht naar
een buddy voor één van onze jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. We zochten
en we vonden! We toonden ons ook vastberaden in het grote. We sensibiliseerden voor het
eerst het grote publiek over vluchtmisdrijf door middel van een campagne. En we evalueerden systematisch alle 214 aanbevelingen van de Staten-Generaal voor een betere opvang
van alle verkeersslachtoffers uit 2007 en formuleerden verbeterpunten.
Ook in 2016 bleven we dromen van meer empathie in de omgang met verkeersslachtoffers.
We reikten daarom voor de eerste maal een Journalistenaward uit aan de meest zorgvuldige journalisten van 2015. Zo hopen we ook andere journalisten te inspireren om verkeersslachtoffers correct te benaderen. Over dit alles en meer lees je in dit jaarverslag.Voor de
toekomst hebben we nieuwe doelstellingen geformuleerd. We zijn verheugd met de blijvende steun van de Vlaamse overheid, onze sponsors en partners en de vele vrijwilligers.
Ook in een snel veranderende maatschappij zullen we onze dromen voor alle betrokkenen
bij een verkeersongeval vastberaden blijven najagen. Daar kunt u op rekenen!
Leest u mee?

Gerdine Westland
Algemeen coördinator

Philippe Hinnekens
Voorzitter

KERNCIJFERS
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4 PROJECTEN
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jongvolwassen verkeersslachtoffers met een blijvend letsel zetten eerste
stappen naar een inclusieve en duurzame vrijetijdsbesteding

www.rondpunt.be

574

hulpvragen van particulieren en professionals
beantwoord

77 071 paginaweergaven
23 298 unieke bezoekers

1 737

praktische gidsen
‘Als het verkeer je
raakt’ verstuurd
10 ZEBRA-kits verstuurd

aangezet
16 671 leerlingen
tot verkeersveilig
gedrag

250

werknemers aangezet tot verkeersveilig
gedrag

PARTICIPATIE
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We gaan voor een wereld waarin verkeersslachtoffers kracht vinden in de erkenning
van hun rechten.

M. (27) is beginnend
kunstenaar.
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VERLOOND TALENT

fase 1

In Verloond Talent zoeken we nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor
werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De focus ligt hierbij op betaald
en inclusief werk, ook al beperkt dit zich maar tot een aantal uren per week.
In 2016 bevroegen we 15 potentiële deelnemers over hun activiteiten op dit moment en
hun dromen voor de toekomst. Negen personen met een NAH maakten hierover een participatory video en vijf personen met een NAH werden geïnterviewd. Zij gaan in het voorjaar
van 2017 onder professionele begeleiding op zoek naar een tewerkstelling op maat.
Uit dit vooronderzoek kwam vooral de onduidelijkheid over de impact van betaald werk op
het inkomen en andere tegemoetkomingen als remmende factor naar voren.

“Wat betreft het verdienen van loon zegt mijn vader dat daar niks over in
het vonnis staat. Ik wil echt niet nog eens naar de rechtbank om dit na te
vragen, twee keer is al meer dan genoeg. Misschien komt het omdat ik
arbeidsongeschikt ben verklaard? En als ik er over nadenk verdien ik liever
toch niets, want mijn schadevergoeding is fair. Maar als ik dan toch iets
kan krijgen voor mijn geleverde werk dan is dat natuurlijk ook wel heel fijn.
Dan wil ik alleen wel de garantie mijn schadevergoeding niet kwijt te raken,
want met het beetje loon dat ik zou verdienen, kan ik anderzijds ook niet
van leven.” - A. (31)
Om hier inzicht in te verwerven richtten we de werkgroep inkomensstatuten op. Op die
manier ontvangen de deelnemers advies op maat en stimuleren wij hen om de stap te
zetten naar betaald werk.

Looptijd								 2016 - heden
Doelgroep		
werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel
Bereik							
15 deelnemers
Partners		
GTB-Vlaanderen, Jobcentrum, Dominiek Savio Instituut

Looptijd								 2014 - heden
Doelgroep
jongvolwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel
Bereik in 2016					
11 deelnemers en 13 buddy’s
Partner				
Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogie
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In FIVE2NINE koppelt Rondpunt jongvolwassen verkeersslachtoffers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan één of twee vrijetijdsbuddy’s. Samen ondernemen ze op
regelmatige basis toffe activiteiten, minstens 1 keer om de drie weken. Daarnaast ondersteunt de vrijetijdsbuddy de jongvolwassene in de zoektocht naar een duurzame vrijetijdsbesteding en het uitbouwen van zijn of haar sociaal netwerk.
Met dit project bieden we een antwoord op de problematiek van sociaal isolement bij jongvolwassenen met een NAH. Naast fysieke gevolgen, leidt het hersenletsel vaak ook tot
cognitieve, gedragsmatige en psychosociale gevolgen die niet altijd meteen zichtbaar zijn.
Toch vormen deze een groot obstakel in de leefwereld van de jongere. Het verlies van een
sociaal netwerk ervaren personen met een NAH als hun grootste handicap.
In 2016 participeerden 11 deelnemers en 13 buddy’s in FIVE2NINE. Het buddyschap werd
opgenomen door laatstejaarsstudenten Orthopedagogiek van de Universiteit Gent binnen
het vak ‘Coaching en Consulting’ en door een studente Ergotherapie van de Hogeschool
PXL. Een aantal buddy’s werden lokaal gevonden en namen het buddyschap vrijwillig op.

“FIVE2NINE geeft me een boost om nieuwe dingen uit te proberen en opnieuw buiten te komen. Nieuwe sociale contacten aangaan was vroeger
heel moeilijk, dankzij mijn buddy’s lukt dit steeds beter.” - Gilles (26)

FIVE2NINE

WELZIJN
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We gaan voor een beleid dat het perspectief van verkeersslachtoffers insluit en dat
kansen geeft aan élk individu.

WERKPUNTENNOTA
Re-integratie van leerlingen met een NAH in het onderwijs
Gericht aan het Departement Onderwijs en minister Hilde Crevits
10

Binnen de Vlaamse Stuurgroep Verkeersslachtoffers vormt de re-integratie van leerlingen
met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in onderwijs een belangrijke aandachtspunt.
De schoolloopbaan kent een zeer hobbelig en moeilijk parcours voor zowel de leerlingen
met een NAH als voor hun ouders. Rondpunt maakte daarom een werkpuntennota op.
Met deze werkpuntennota laten we de stem van de gezinnen met een kind met een NAH
horen in het debat rond de invoering van het M-decreet en de verdere uitwerking van een
inclusief onderwijssysteem. Na een gesprek met enkele ouders van leerlingen met een
NAH in het secundair onderwijs, bundelden we hun signalen over de onderwijsloopbaan
van hun kind tot werkpunten en aanbevelingen.
Rondpunt staat achter de intentie om zoveel mogelijk leerlingen in het gewone onderwijs
school te laten lopen. We vragen wel om investeringen in competentieversterking en zorgcoördinatie. Betere communicatie met ouders en kinderen, een goede planning en aanpassing van het aanbod zijn noodzakelijk.

PETITIE STARS FOREVER
In 2015 liet Merel het leven in een tragisch verkeersongeval met vluchtmisdrijf. In 2016 overleed
haar vriendinnetje Sofie bij een dodehoekongeval.
De vrienden en familieleden van de verongelukte
meisjes vroegen met een open brief aan het publiek en dus ook ons of 19 fietsslachtoffers per
week aanvaardbaar is.
Uiteraard niet! Dus besloten we de petitie helpen
verspreiden en brachten we hen in contact met
het kabinet van minister Ben Weyts en minister Koen Geens om de brief af te geven. Ze
slaagden erin om meer dan 10 000 handtekeningen in te zamelen voor een veiliger verkeer.
Rondpunt volgt de actiepunten uit de petitie verder op via de stuurgroep en werkgroepen
van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Het voorkomen van dodehoekongevallen
namen we alvast mee als thema in de webmodule voor beroepschauffeurs.

COLLOQUIUM STATEN-GENERAAL
Op 28 april 2016 organiseerde Rondpunt een colloquium ter evaluatie van de Vlaamse Staten-Generaal voor de opvang van verkeersslachtoffers van 2007. Er waren een honderdtal
aanwezigen vanuit de Stuurgroep Verkeersslachtoffers, professionals uit de welzijnssectoren (CAW en Ziekenfondsen), ziekenhuizen, revalidatiecentra, werk, justitie, verzekeringen,
politie en direct betrokkenen vanuit de lotgenotenwerkingen.
Het colloquium faciliteerde de bespreking van de realisaties van de 214 aanbevelingen
van de Staten-Generaal. Na een plenair
gedeelte waarin onder andere Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een lezing gaf konden de werkgroepen rond vijf
verschillende domeinen met elkaar in discussie gaan. Er werd een dialoog gestart
rond medische en psychosociale hulpverlening, mobiliteit, onderzoek en statistiek,
verzekering en justitie, politie en veroorzakers en tot slot ook rond re-integratie.
Naar aanleiding van de evaluatie stelden
we een nieuw actieplan op.

MEERJARENACTIEPLAN
In 2016 werkten we ons meerjarenactieplan 2017-2020 uit. In 2020 bestaan we als organisatie tien jaar. Tot dan zijn er nog heel wat dromen die we willen realiseren, deze vind je
terug in dit jaarverslag. In dit plan gaan we samen met onze partners nog sterker onderweg richting 2020.
CAW

SAW

ziekenhuizen
revalidatiecentra

Grip vzw
NAH LIGA
mutualiteiten

UGent
Domus Medica
VAPH
Steunpunt Mantelzorg
vzw Sen
Vlaams Patiëntenplatform
Urgentiekunde
Samana
PXL Hogeschool
Moderator Departement Welzijn
VSE Agentschap Zorg &
ERFJ
Gezondheid
KULeuven
verzekeringen

welzijn

Vlaamse balie

Mobiel21
OVK
Over-Hoop
Even-Zeer
slachtoffers
naasten
nabestaanden
politie
justitie
onderwijs
werk
FEVR

bedrijven
Febiac

VSV
DriveUpSafety
provincies

leerlingen
Fractie van een seconde
Departement Mobiliteit
Responsible Young
Drivers
SFTL
CARA

BIVV
Vlaams Huis Verkeersveiligheid

verkeersveiligheid
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WELZIJN
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We ondersteunen professionals zodat
geen bijkomende schade berokkend wordt
aan verkeersslachtoffers.

VORMING
Rondpunt ondersteunt professionals door het organiseren van vormingen op maat. Onderstaand zie je hoeveel en welke professionals vorming gevolgd hebben bij ons in 2016.
13

VORMING IN DE KIJKER
Op maandag 14 november 2016 organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde haar
eerste dag ‘Verkeer op School’! Leerkrachten, politie, verkeersouders of verkeerseducatieve
medewerkers konden de opleidingsdag vol workshops en lezingen volgen.
Rondpunt gaf er een lezing over wat je als school kan doen wanneer een leerling betrokken
raakt bij een verkeersongeval. Wanneer een kind het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, zet dat ongeval immers de hele school op zijn kop. Maar ook wanneer een ouder,
broer of zus gewond raakte of overleed of wanneer een kind getuige was, doet dit verhaal
de ronde op school. De leerkracht kan dan een belangrijke rol spelen. Maar hoe reageer je
als leerkracht naar het kind of de klas? Rondpunt gaf algemene tips
en handvaten, alsook informatie en praktische tips bij het gebruik
van de ZEBRA-kit.
De ZEBRA-kit is een trolley vol lesmateriaal die scholen gratis kunnen ontlenen bij Rondpunt of één van de provinciale contactpunten voor ontlening. De trolley ondersteunt de leerkracht in het bespreekbaar maken van het verkeersongeval en de gevolgen. Na de
lezing kreeg Rondpunt beduidend meer aanvragen voor ontlening
van de ZEBRA-kit.

WELZIJN
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We willen elke betrokkene bij een verkeersongeval kunnen gidsen op maat.

HULPVRAGEN

via telefoon
via www.rondpunt.be
via e-mail

Dagelijks verwerkt Rondpunt vragen van verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden,
veroorzakers en de professionals die hen begeleiden in het traject na het ongeval. Net zoals
in 2015 waren de vragen voornamelijk van juridische en verzekeringstechnische aard. Deze
hulpvragen verzamelen we in een databank die voor bruikbare analyses zorgt en waar we
nieuwe kennis uit kunnen halen.
De signalen uit deze databank kunnen we bovendien delen met professionals en brengen
we onder de aandacht bij het beleid zodat de opvang van verkeersslachtoffers verbeterd
kan worden. Elke nieuwe hulpvraag kan zo beter beantwoord worden. In totaal werden 574
vragen beantwoord, dat zijn er 55 meer dan in 2015.

In 2016 ondervonden we dat steeds meer mensen op zoek gaan naar informatie op onze
website www.rondpunt.be. Dit resulteerde in een stijging van het aantal unieke gebruikers
en het aantal paginaweergaven.
De gemiddelde bezoeker bezoekt 2.36
pagina’s per sessie en blijft 1 minuut en
40 seconden op een pagina. De best bezochte pagina van 2016 is deze waar informatie wordt verschaft over burgerlijke
partijstelling wanneer je gewond raakte
bij een verkeersongeval. Door je burgerlijke partij te stellen, verkrijg je immers
naast een schadevergoeding ook andere
rechten!
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SOCIALE MEDIA
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Rondpunt is actief op Facebook en Twitter om het brede publiek te informeren en sensibiliseren.
Sinds 26 september 2013 is Rondpunt actief op Facebook. In 2016
postten we 151
berichten op onze
pagina en deze
hadden een gemiddeld bereik van
634 personen. De
gemiddelde leeftijd
van onze volgers is dertig jaar.
Ook in 2016 richtten we de facebookpagina
‘Ik stop na een verkeersongeval’ op in kader van onze ‘Week zonder vluchtmisdrijf’.
Op amper een week tijd verzamelden we
269 likes en hadden onze berichten een
gemiddeld bereik van 10 750 personen.

Sinds maart 2014
is Rondpunt actief op Twitter om
deel te kunnen
nemen aan het
actualiteitsdebat
omtrent welzijn en
verkeersveiligheid.
Daarnaast maken
we onze activiteiten bekend zoals
de ‘Internationale
Herdenkingsdag’ waardoor we ook virtueel
kunnen stilstaan bij de verkeersslachtoffers van 2015.

PRODUCTEN
GIDS ALS HET VERKEER JE RAAKT

LESMAP BOOSTER

In 2016 verstuurden we 1 737 gidsen
naar personen bij
wie een verkeersongeval plots werkelijkheid werd. Na een
verkeersongeval zit
je vaak met heel wat
vragen van allerlei
aard en daar wil de
gids een antwoord
op bieden.

Dit lesmateriaal voor
de eerste en tweede
graad secundair bestaat uit 4 uitdagende
en interactieve lessen
waarin leerlingen stilstaan bij hun gedrag
in het verkeer en de
gevolgen van een verkeersongeval. Dit aan
de hand van de film
Booster.

HANDBOEK ROAD ACCIDENTS
PREVENTION & MANAGEMENT

ZEBRA-kit

In dit handboek presenteert Rondpunt
een integrale aanpak voor bedrijven
om verkeersveiligheid te stimuleren
en verkeersongevallen zo goed mogelijk
op te vangen. Rondpunt vraagt hierbij
om een menselijke
aanpak.

De ZEBRA-kit is een trolley vol lesmateriaal
die leerkrachten van het kleuter -en lager
onderwijs ondersteunt bij de eerste opvang
van een kind dat betrokken raakte bij een
verkeersongeval.
De
leerkracht kan zo met
aandacht voor de emotionele impact op het
kind en klasgenoten,
het ongeval bespreken.

SFTL-BROCHURE
Samen met het Sociaal Fonds Transport
en Logistiek ontwikkelden we een brochure voor vrachtwagenchauffeurs in
opleiding over psychosociale opvang na
een verkeersongeval.
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134 aanvragen

VERKEERSVEILIGHEID
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We gaan voor een verkeer waarin elke
weggebruiker zich veilig voelt en dat ook
daadwerkelijk is.
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GETUIGEN ONDERWEG
In Getuigen Onderweg komt een slachtoffer, naaste, nabestaande of veroorzaker van een
verkeersongeval in de klas vertellen over het ongeval waar hij of zij bij betrokken was en
de gevolgen daarvan. In 2016 werden 16 671 leerlingen uit het vijfde, zesde en zevende
middelbaar aangespoord tot verkeersveilig gedrag. Rechtstreeks horen van betrokkenen
welk leed een verkeersongeval kan veroorzaken helpt de toekomstige chauffeurs nadenken over hun eigen gedrag in het verkeer. Onderstaande kaart toont de evolutie van het
aantal getuigenissen aan ten opzichte van 2015. In totaal werden er 534 getuigenissen
georganiseerd.

“Ik ben dinsdag in A. gaan getuigen, de ontvangst was super!Na mijn tweede sessie heb ik van de leraar, een boom van een vent, een dikke gemeende
knuffel gekregen en al de leelingen volgden. Nog nooit meegemaakt. Een
fijn gevoel en volgend jaar ben ik al terug gevraagd. Ik ben héél blij dat ik
mag gaan getuigen!” - V. (57)

Looptijd								 2011 - heden
Doelgroep			
Leerlingen 3e graad en verkeersovertreders
Deelnemers
44 slachtoffers , 3 naasten, 15 nabestaanden en 2 veroorzakers
Bereik			
16 671 leerlingen uit het secundair onderwijs
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FRACTIE VAN EEN SECONDE
Rondpunt ondersteunt mee de ontwikkeling van het theaterstuk Fractie van een seconde
waarin toekomstige bestuurders bewust worden gemaakt van wat er allemaal fout kan
gaan in het verkeer. Op 24 mei 2016 vond de première plaats in de Arenbergschouwberg
in Antwerpen in aanwezigheid van de pers en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.
In 2016 waren er 29 schoolvoorstellingen doorheen heel Vlaanderen. Binnen het project
Getuigen Onderweg financierden we negen voorstellingen in 2016.

“In het begin vond ik het heel grappig enzo maar achteraf kreeg ik dan wel
een krop in mijn keel door de dingen die er verteld werden.” - scholier
Op het podium vertellen Stef en Rudy via muziek, lied en humor een totaalverhaal over de
risico’s in het verkeer en de gevolgen als er iets fout gaat. Vanuit eigen ervaringen snijden
ze het thema aan. Rudy Claeys werd in 2003 in een fractie van een seconde slachtoffer
van een verkeersongeval en zit sindsdien in een rolstoel. Medespeler Stef Vanlee heeft
twintig jaar ervaring op de spoeddienst en de MUG en vertelt over de interventies die hij
meemaakte als verpleger.

“Achter elk cijfer zit een slachtoffer. We willen die
statistiek een emotie geven, een gevoel of een
beeld.”
Rudy

Stef

Looptijd								 2016 - heden
Doelgroep			
			
Leerlingen 3e graad
Regie							
Walter Janssens
Bereik						
3 670 leerlingen

SOLIDARITEIT
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We dromen van warme steun aan verkeersslachtoffers uit verwachte en onverwachte hoek.

ONZE HELPENDE HANDEN
22

WEEK VAN NAH
NAH, het overkomt meer mensen dan we denken. In Vlaanderen zijn er naar schatting
247 000 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bovendien komen er elk
jaar 50 000 bij. Dit komt neer op gemiddeld dertig patiënten per huisarts. En toch blijven
deze mensen als doelgroep relatief onzichtbaar, NAH is nauwelijks gekend. Een blijvende
brede sensibilisering op alle niveaus is noodzakelijk. Daarom voerde de NAH Liga van 10 tot
16 oktober 2016 campagne voor de brede bekendmaking van NAH bij het ruime publiek. Dit
onder de titel ‘Week van NAH’ en in samenwerking met alle regionale en Vlaamse partners.
Ook Rondpunt droeg haar steentje bij en nam deel aan de werkgroep ter voorbereiding
van de sensibiliseringsweek. Daarnaast vroegen we aan
alle getuigen die in september en oktober langsgingen
in scholen om de ‘Week van NAH’ en bijhorende website bekend te maken bij de leerlingen. Op vraag van ons
wijdde ‘Kerk en Leven’ een artikel aan NAH en gaf specifiek aandacht aan sociaal isolement bij jongvolwassenen met een hersenletsel. Op de kennismakingsbeurs
van de Week van NAH maakten we ons project FIVE2NINE bekend bij het grote publiek. Tot slot hielpen we mee
aan de verspreiding via eigen communicatie en communicatie van de Kinderrechtencoalitie.

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG
Net als vorig jaar stond Rondpunt ook dit jaar stil bij alle verkeersslachtoffers van 2015.
Letterlijk! Om 10u stopten we samen met Minister Ben Weyts en de gemeente Asse gedurende 378 seconden alle verkeer op het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N9) met
Huinegem. 378 seconden omdat in 2015 378 dodelijke verkeersslachtoffers vielen op
Vlaamse wegen. De minister, de burgemeester, verkeersslachtoffers en nabestaanden lazen wensen voor voor een veiliger verkeer.

JOURNALISTENAWARD
Voor het tweede jaar op rij zette Rondpunt journalisten in de bloemetjes die het afgelopen
jaar verkeersslachtoffers respectvol interviewden. De selectie gebeurde op basis van de
Code van de Raad voor de Journalistiek. In de categorie geschreven pers mocht HLN-journalist Sam Vanacker de Journalistenaward 2016 in ontvangst nemen en in de categorie
audiovisuele pers waren VTM-journalisten Carolien Van Nunen en Sien Debruyne de gelukkigen. De award werd begin 2017 uitgereikt.
Verkeersslachtoffers die vorig jaar hun verhaal vertelden in de media, werden door Rondpunt bevraagd over hun ervaringen daarmee.Vragen zoals ‘Kon je weigeren om een foto te
laten publiceren?’, ‘Kreeg je inzage in het interview voor publicatie?’ en ‘Hoe reageerde de
journalist wanneer je aangaf dat je over bepaalde onderwerpen niet wou praten?’ kwamen
aan bod. Signalen leren ons dat verkeersslachtoffers de vragen niet altijd positief kunnen
beantwoorden. Met het uitreiken van de Journalistenaward proberen we andere journalisten aan te sporen om interviewees met respect te benaderen.
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materiële schade
200 vluchtmisdrijven per dag

4 758 letselong
ev
slach
toffe allen
rs in
2015
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VLUCHTMISDRIJF
In 2016 gingen we voluit voor een gewetensvoller Vlaanderen toen bekend raakte dat gemiddeld negentien mensen per dag veroordeeld worden voor vluchtmisdrijf. Met in augustus een nominatie voor de Standaard Solidariteitsprijs en in september een grootschalige
social-mediacampagne, probeerden we mensen bewust te maken over de gevolgen van
vluchtmisdrijf.
24 - 30 september 2016
We startten de ‘Week zonder vluchtmisdrijf’
door aan shoppend Vlaanderen te vragen om in
onze grote spiegel te kijken. Men kon voor zichzelf een boodschap formuleren van wat te doen
na het veroorzaken van een verkeersongeval en
waarom. Daarna werden er een hele week lang
videogetuigenissen getoond op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be en op sociale media.
Guido, Jef, Marianne en Willy vertelden over wat
vluchtmisdrijf in hun leven betekend heeft.
Op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be maakten naast Wouter Beke, Koen Geens en Jo Vandeurzen nog 493 mensen de belofte om altijd te
stoppen na een verkeersongeval. Dit door het
nemen van een foto in een achteruitkijkspiegel.

Financiële rapportage
INKOMSTEN
2015

%

2016

%

Overheidssubsidies

531 570

88.3

480 129

77.7

Opbrengsten Stichtingen en
Fondsen

15 000

2.5

26 625

4.3

Opbrengsten getuigenissen

28 948

4.8

40 534

6.6

Private projectinkomsten

5 400

0.9

5 553

0.9

Giften

12 152

2.0

35 769

5.8

Overige opbrengsten

9 051

1.5

29 285

4.7

Totaal

602 121

2015

617 895

Overheidssubsidies
Opbrengsten Stichtingen
en Fondsen
Opbrengsten getuigenissen
Private projectinkomsten
Giften
Overige opbrengsten

2016

KOSTEN
2015

%

2016

%

Diensten en goederen

215 577

35.8

181 617

29.4

waarvan projectkosten

79 818

52 162

waarvan vergoedingen getuigen

56 464

67 335

Bezoldigingen

376 489

62.5

376 462

60.9

Andere kosten

2 724

0.5

5 852

0.9

897

0.2

23 748

3.8

6 434

1.1

30 216

4.9

Reserves
Resultaatsverwerking
Totaal

602 121

617 895
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DANK AAN
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Voor een aantal van onze projecten en activiteiten zijn we afhankelijk van giften en sponsoring. In 2016 konden we zo onder andere het project FIVE2NINE blijven verwezenlijken.

Onze sponsors in 2016
Angelo en vrienden die elk jaar de Augustijnenloop organiseren!
Laurien Raeymaekers en vriendinnen
Levenslijn Damme
Basisschool Sint-Jozef Coloma Mechelen
Het Fonds Jan Filiers
Het Fonds Emilie Leus
Hart voor Handicap
Sonoco Consumer Products
Music For Life 2016
In 2017 start ons nieuwe project Gelijk Spel waarin we samen
met revalidatiecentrum Pulderbos kinderen en jongeren met
een blijvend letsel gaan begeleiden naar een leuke sportactiviteit. Na ee periode van revalidatie is het met een blijvende
letsel niet altijd gemakkelijk om een geschikte sportclub te
vinden in de buurt. Dit project werd mede mogelijk gemaakt
door de opbrengsten vanuit Music For Life 2016. Daarom een
hele warme dankjewel aan Gaetane, Rex Heating, Stars Forever, Voetbalclub EMO, politiezone Brasschaat, Wannes, Sintpauluskaffee, CVO Panta Rhei, Ursulinen Mechelen, SBS De
Triangel, Revarte, Jeugdbeweging Opwijk ,Assuralia en Baloise
voor het organiseren van hartverwarmende initiatieven. Voor
de komende jaren zijn we nog op zoek naar enthousiaste sponsors voor dit project!

Structurele steun:

TEAM

Gerdine Westland 			
Nathalie Vandendaele
Joke Schepers
		
Mieke Demoor		
Stacey Zevenbergen		
Ilse Rits 		
Yasmine De Roover		
Ellen De Pauw
		
Marlies Sandra		
Karl Beutels			

Algemeen coördinator
Stafmedewerker
Stafmedewerker
Administratief medewerker
Stafmedewerker en projectcoördinator
Projectmedewerker
Projectmedewerker
Projectcoördinator
Communicatiemedewerker
Vrijwilliger

Leden Raad van Bestuur					
Voorzitter tot einde 2016		
Fons Leroy
Voorzitter vanaf 2017					
Philippe Hinnekens
Ondervoorzitter 						
Katrien Hutsebaut
							 Koen Van Wonterghem
							
Barbara Janssens
								Pim Van Baarle
Ignace Derese
Karin Genoe
Algemene vergadering					

Steven Hazenbosch
Els Duval
Wim Denkens
Anne Leemans
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Rondpunt wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid en
is verder afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Elke gift, hoe klein ook, helpt
ons om de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren. Giften vanaf 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar en kun je overmaken op IBAN BE72 7430 2345
4816 op naam van Rondpunt vzw.

