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Op Vlaamse wegen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Dit zijn dui-
zelingwekkende cijfers waar nog meer mensen achter schuilen. Er is het slachtoffer, de 
veroorzaker, maar er zijn ook naasten, nabestaanden en professionals waarmee zij in 
aanraking komen. Elk van hen zit met eigen vragen.

Deze hulpvragen kunnen van juridische, psychosociale, financiële of medische aard zijn. 
Bij Rondpunt luisteren we naar al deze vragen, geven we informatie en verwijzen we door 
naar de juiste professionals. Elke hulpvraag komt bovendien terecht in een databank die 
voor bruikbare analyses en nieuwe kennis zorgt. 

Die kennis delen we zodat de samenwerking tussen professionals versterkt wordt en zo-
dat 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. Dit door beleid te beïnvloeden en re-integra-
tieprojecten op te starten.

Vertrekkende vanuit de ernstige gevolgen van een verkeersongeval, sensibiliseert Rond-
punt het grote publiek tot verkeersveilig gedrag. We werken altijd samen, nooit alleen.

Voorstelling Rondpunt
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Joke Castelein Philippe Hinnekens
Algemeen Coördinator Voorzitter

Beste bondgenoot, 

In 2019 lieten we zien wie we zijn, een team dat verbindt en versterkt. We blijven bij ver-
keersslachtoffers, nabestaanden, veroorzakers, familieleden, professionals, … zolang ze 
ons nodig hebben. Dat zit in ons DNA.

Met de slogan ‘Ik blijf erbij’ sensibiliseerden we rond vluchtmisdrijf. We moedigden men-
sen aan om te beloven om bij het slachtoffer te blijven na een verkeersongeval (zie p. 
12). Deze oproep om een slachtoffer niet alleen te laten, is niet ons eindpunt. We sporen 
iedereen aan om samen met ons een bondgenoot te blijven voor alle betrokkenen na een 
verkeersongeval, en dat op alle levensdomeinen.

Geconfronteerd met opnieuw een stijgend aantal verkeersongevallen en met een context 
waarin de aandacht en de middelen verdeeld moeten worden over steeds meer maat-
schappelijke problemen, nemen we onze rol van belangenbehartiger met nog meer vast-
beradenheid op. In deze veranderende context waren en blijven we een houvast voor al 
wie door het verkeer geraakt wordt.

Een houvast door een betrokken belangenbehartiger te zijn. Een houvast door gerichte 
informatieverstrekking te bieden via onze nieuwe website, via vormingen aan professi-
onals en via het beantwoorden van 191 hulpvragen door een deskundig team. Een hou-
vast door te zorgen voor duurzame contacten tussen betrokkenen en hun buddy’s in pro-
jecten zoals FIVE2NINE en Getuigen onderweg. En tot slot een houvast voor revalidanten 
door hen in contact te brengen met ervaringsdeskundigen in het project En dan?!.

We bleven en blijven inzetten op het versterken van de posities van alle betrokkenen na 
een verkeersongeval. Zo zijn we een vaste deelnemer in verschillende belangrijke over-
legstructuren om onze rol van belangenbehartiger waar te maken (zie p. 18). Een rol die 
we als essentieel zien om onze missie te bereiken en om “erbij te blijven”. 

Hoe we dit concreet deden en waar Rondpunt voor blijft staan en gaan, lees je in dit 
jaarverslag. 

Blijf jij ook erbij?

Woord vooraf
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Kerncijfers

52.035 unieke websitebezoekers

1 ZEBRA-kit en 22 Boosters
verstuurd naar scholen

18.060 leerlingen en 2.100 
werknemers gesensibiliseerd

4 projecten met 249 deelnemers

191 hulpvragen 
beantwoord

van particulieren
en professionals

567
Praktische gidsen 
Als het verkeer je raakt
899
Sets contactkaarten
74
Brochures 
Wat na een ongeval in
Europa
verstuurd

Als het verkeer je raakt 

Wat na een ongeval
in Europa?
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Met ons project Getuigen onderweg vertellen verkeersslachtoffers, naasten, nabestaan-
den of veroorzakers sinds 2012 in de klas over hun ongeval en de gevolgen. Zo ook op 
het Stedelijk Lyceum Lamorinière in Antwerpen. Daar geeft leerkracht Jan Wyn (60) met 
veel enthousiasme les over verkeersveiligheid en ziet hij al vijf jaar lang de impact van 
getuigenissen op zijn leerlingen.

Hoe zijn jullie gestart met getuigenissen in de klas?
JAN: Ik geef zelf het vak Project Algemene Vakken (PAV). Een vak waarbij beroepsleer-
lingen klaargestoomd worden voor de huidige complexe maatschappij. Het onderwerp 
verkeer is een van de leerdoelstellingen in het vak. Zo geef ik dus ook les over verkeers-
veiligheid.

Tijdens een congres voor leerkrachten kwam ik een standje van Rondpunt tegen, waar 
ik naartoe gestapt ben voor meer informatie. Zo is de bal gaan rollen en zijn we gestart 
met getuigenissen in de klas. Sindsdien hebben we al verschillende sprekers over de vloer 
gehad. Slachtoffers, naasten, nabestaanden en veroorzakers, steeds een andere insteek.

Sensibiliseren voor veilig gedrag speelt een grote rol in het lessenpakket over verkeer. 
De getuigenissen zijn een belangrijk onderdeel, maar we doen bijvoorbeeld ook andere 

Mijn leerlingen krijgen soms tranen in de ogen 
wanneer er verteld wordt over verlies en verdriet

GETUIGEN ONDERWEG

Yasmine (links), Coördinator Getuigen onderweg begin 2019, tijdens een intervisiemoment met leerlingen



oefeningen in de klas. Via video’s tonen we wat er kan gebeuren als iemand te hard rijdt 
of te veel bezig is op een smartphone in plaats van de weg goed in het oog te houden.

Merk je een verschil tussen de oefeningen rond verkeersveiligheid en de getuigenissen?
JAN: Getuigenissen zijn zóveel krachtiger. Je zou tijdens een getuigenis eigenlijk eens een 
vlieg in de klas moeten zijn om te zien hoe de leerlingen reageren. De getuigen in de klas 
vertellen veel beter het verhaal dan ik ooit zal kunnen overbrengen. 

Mijn leerlingen hangen echt aan de lippen van de sprekers en krijgen soms tranen in de 
ogen wanneer er verteld wordt over verlies en verdriet. Zelf moet ik ook soms op de tan-
den bijten om niet te gaan huilen. Ik ben een gevoelsmens, net als zovelen, en ik ben er 
vrijwel zeker van dat niemand zo’n getuigenis meemaakt zonder geroerd te zijn.
 
Dat zijn soms heftige reacties. Hoe begeleiden jullie de leerlingen hierin?
JAN: We begeleiden zeer zorgvuldig. Dat begint al voordat er een getuige komt spreken. Ik 
breng de klas eerst op de hoogte van de komst van een spreker en haal aan welke onder-
werpen er aan bod zullen komen. 

Tijdens de voorbereiding krijg ik bijna altijd wel persoonlijke verhalen van leerlingen die in 
hun omgeving te maken hebben gehad met een verkeersongeval. Ze geven dan ook aan 
dat een getuigenis emotioneel kan zijn voor hen. Die informatie geef ik via Rondpunt ook 
steevast door aan degene die komt spreken zodat een getuige weet wat er speelt in de 
klas. Er zijn zelfs al sprekers geweest die na een emotionele getuigenis contact opnamen 
met een leerling die het zwaar had. Prachtig om die steun te zien.

Na de getuigenis houden we ook een klasgesprek. Tijdens deze nabespreking krijgen de 
leerlingen de kans om vragen te stellen. Verder laat ik de leerlingen een brief schrijven 
aan de spreker en vraag ze om hun gedachten over de getuigenis te delen. Anoniem als 
ze dat wensen. 
 
Waarom zou iedere school een getuigenis moeten aanvragen?
JAN: Omdat iedere school leerlingen zou moeten sensibiliseren over de gevaren van het 
verkeer. En getuigenissen zorgen voor impact bij de leerlingen. Het zijn echte verhalen 
recht voor je neus. En dat is zoveel sterker dan theorie.

Aantal getuigenissen in scholen

20162015 2017 2018 2019

534
463 503

566
644
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In 2019 hebben we onze website stevig onder handen genomen. De vorige versie dateer-
de uit 2014 en naast een visuele verfrissing wilden we vooral inzetten op heldere, actuele 
en laagdrempelige informatie voor onze bezoekers. 

Op onze oude website liep je soms verloren en was er een kans op een overvloed aan 
informatie. Daarom besloten we om een flinke kam door onze website te halen en tot de 
essentie te komen. Een van de grootste veranderingen is ons hoofdmenu. Eerder hadden 
we daar ons brede aanbod staan, maar op de nieuwe website hebben we ervoor gezorgd 
dat onze belangrijkste doelgroepen meteen weten waar ze moeten zijn. Door onze doel-
groep in het menu direct aan bod te laten komen (Ik ben slachtoffer, veroorzaker, nabe-
staande, andere) is de juiste informatie sneller te vinden.

Verder merkten we op dat bezoekers vaak op één pagina bleven hangen tijdens een be-
zoek en niet doorklikten naar andere relevante onderwerpen. Door in de tekst op onze 
nieuwe pagina’s meer te linken naar belangrijke aanvullende informatie wordt onze doel-
groep beter geïnformeerd. En als bezoekers toch nog met vragen zitten, dan is een dui-
delijke contactknop vaak binnen handbereik.

Een andere belangrijke verandering is de mogelijkheid om online te doneren. Een knal-
gele knop met ‘Doe een gift’, maakt het voor de bezoeker een stuk makkelijker om ons 
financieel te steunen. We werkten praktische voorbeelden uit zodat het duidelijk is waar 
het geld voor gebruikt wordt en voegden een optie toe om eenmalig of maandelijks te 
doneren.

Met alle aanpassingen is onze doelgroep zo beter geïnformeerd!
Ervaar het zelf en bezoek www.rondpunt.be.

Een grondige aanpassing voor onze website

INFORMEREN
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In 2019 beantwoordde Rondpunt 191 hulpvragen van (in)direct betrokkenen bij een 
verkeersongeval via e-mail of telefoon.

118 juridische en verzekerings-
technische hulpvragen

38 psychosociale hulpvragen

3 hulpvragen rond re-integratie 
naar werk, vrije tijd,...

2 medische hulpvragen

Cijfers verzonden producten 2019

Cijfers hulpvragen 2019

Sets met 19  
contactkaarten

567
Brochures Wat na een
ongeval in Europa?

74 899
Praktische gidsen
Als het verkeer je raakt
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Kenny (24) raakte in 2014 betrokken bij een zwaar auto-ongeval. Na een maand in kunst-
matige coma te hebben gelegen, moest hij zijn leven opnieuw uitvinden, een leven met 
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Naast de fysieke en mentale impact van het 
ongeval kreeg ook zijn sociale leven een klap. Hij raakte veel vrienden kwijt en heeft het 
moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Maar in 2019 kwam daar verandering in. 
We konden hem met ons project FIVE2NINE koppelen aan Roel, zijn vrijetijdsbuddy die 
sindsdien regelmatig met hem op pad gaat. Met het project doorbreken we sinds 2014 
het sociaal isolement van jongvolwassenen met een NAH. We spraken Kenny over zijn 
leven na het ongeval en de kracht die hij haalt uit zijn buddyschap met Roel.

Wat voor impact heeft je NAH op jouw leven?
KENNY: Mijn NAH heeft een zware impact. Ik moet mijn beperkingen leren accepteren en 
dat is erg moeilijk. Ik heb problemen met mijn zicht, kortetermijngeheugen, concentratie, 
oriëntatie en heb veel last van zenuwpijnen. Hierdoor kan ik niet meer fietsen en voet-
ballen en mag ik ook niet met de auto rijden. 

Ik heb verschillende pogingen ondernomen om een job te vinden in het reguliere werkcir-
cuit en heb enkele stages gelopen, maar allemaal zonder succes. Nu ben ik op zoek naar 

FIVE2NINE

Roel motiveert me om dingen te doen waarvan ik vaak 
denk dat ze toch niet gaan lukken

Roel (links) & Kenny (rechts) klaar voor vertrek... en in de sportschool



vrijwilligerswerk, maar ook dat loopt niet zo vlot. Sinds december 2019 woon ik alleen in 
een appartement en krijg ik hulp bij praktische zaken zoals mijn administratie en bood-
schappen. 

Hoe ziet je sociale leven er uit sinds het ongeval?
KENNY: Vroeger was ik heel sociaal en had ik veel vrienden, maar na het ongeval ben ik 
heel veel vrienden kwijt geraakt en het is erg moeilijk om terug nieuwe mensen te leren 
kennen. Gelukkig heb ik nog een paar vrienden waar ik op kan rekenen, maar dat zijn er 
niet veel. Iedereen is zijn eigen weg gegaan en ik heb het gevoel dat ik nergens meer bij 
hoor. 

Voor het ongeval was ik ook heel sportief. Ik trainde twee keer per week met mijn voet-
balploeg en in het weekend speelde ik twee of drie matchen. Na mijn revalidatie heb ik 
geprobeerd terug te gaan voetballen, maar dit bleek al vlug te moeilijk. Ik kan nog wel 
sporten, maar enkel joggen en fitnessen lukt momenteel nog.

Heeft FIVE2NINE en je buddyschap met Roel je sociaal leven veranderd?
KENNY:  FIVE2NINE is voor mij een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Dankzij Roel 
heb ik iemand die me wil helpen om mijn leven zinvoller te maken. Hij is heel ambitieus, 
enthousiast en sportief. Ik kan altijd bij hem terecht voor een goede babbel en hij helpt 
me om zaken te relativeren. Roel motiveert me om dingen te doen waarvan ik vaak denk 
dat ze toch niet gaan lukken

We gaan samen fitnessen, iets drinken, of naar de cross. We zijn ook al een aantal keer 
samen de baan op gegaan voor Roel zijn werk als bedrijfsadviseur bij een onderneming 
die software verkoopt. Dat vind ik het tofste omdat ik zo kan proeven van een normale 
werksfeer. Ik zou het zelf ook wel zien zitten om zo’n job als vrijwilligerswerk te doen, 
maar dat is niet zo evident. Ik ben eens naar een maatwerkbedrijf geweest om te zien 
wat daar de mogelijkheden waren, maar daar voelde ik me helemaal niet goed.

Waarom zou iemand buddy moeten worden?
KENNY:  Omdat er veel mensen zijn, al dan niet met een beperking, die nood hebben aan 
iemand waarop ze kunnen rekenen. Iemand die hen uit hun eenzaamheid en dagelijkse 
sleur haalt.

In 2019 konden we zes nieuwe buddykoppels vormen, maar momenteel zoeken nog 10 
jongvolwassenen met een NAH een buddy. Voldoe jij aan onderstaande checklist? Word 
dan buddy en kijk voor meer informatie op onze website.

Een FIVE2NINE-buddy:
•  kan zich minimaal 1 keer per maand enkele uren vrijmaken 
•  zoekt samen met de jongvolwassene naar fijne vrijetijdsactiviteiten
•  kijkt naar de talenten en mogelijkheden van mensen, niet naar beperkingen
•  versterkt de jongvolwassene om zelf zaken te ondernemen

Word buddy!
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Het aantal slachtoffers dat (dodelijk) gewond achtergelaten wordt na een ver-
keersongeval is nog steeds veel te hoog. We willen deze problematiek aanpak-
ken omdat uit de verhalen van slachtoffers, naasten en nabestaanden duidelijk 
blijkt hoeveel extra leed vluchtmisdrijf hen berokkent. Ook voor de veroorzaker 
is het essentieel om verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. 

We willen weggebruikers, nog voor ze in een verkeersongeval betrokken raken, 
informeren over vluchtmisdrijf en de gevolgen. En ze zo doen beloven dat ze een 
slachtoffer in nood altijd zullen helpen.

Teken de petitie op www.ikblijferbij.be

SENSIBILISERINGSACTIE

WEEK ZONDER VLUCHTMISDRIJF
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Zondag 17 november 2019 stond Rondpunt samen met lotgenotenwerkingen 
OVK-SAVE en Over-Hoop, stad Gent en Politiezone Gent stil bij de vele verkeers-
slachtoffers. 

Letterlijk. Want in Sint-Amandsberg werd een druk kruispunt 310 seconden 
stilgelegd voor de 310 dodelijk gewonde slachtoffers op Vlaamse wegen in 
2018. De actie sluit aan bij initiatieven over heel de wereld. Elke derde zondag 
van november is het namelijk wereldwijd World Day of Remembrance.

De volgende Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers gaat 
door op zondag 15 november 2020. Sta jij mee stil?

SOLIDARITEITSACTIE

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG
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Veel verkeersslachtoffers die een revalidatietraject hebben doorlopen, spreken over ‘het 
zwarte gat’ bij thuiskomst. Tijdens de revalidatie wordt er hard gewerkt aan herstel, 
maar eenmaal thuis komt het besef van de gevolgen van het blijvend letsel. Daarom 
zijn we in 2019 gestart met project En dan?!, waarbij verkeersslachtoffers lotgenoten al 
tijdens de revalidatie bijstaan met hun eigen ervaringen. 

Vijf verkeersslachtoffers kregen een opleiding tot ervaringsdeskundige om hun lotgeno-
ten zo goed mogelijk op weg te helpen. Myrte (32), onderzoeksmedewerker ervarings-
deskundigheid bij Trefpunt Zelfhulp, verzorgde die opleiding. We spraken haar over de 
meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en de vormingen voor En dan?!.

Waarom is het volgens jou belangrijk om ervaringsdeskundigen in te zetten in de zorg?
MYRTE: Ik denk dat de zorg in België vandaag heel goed georganiseerd is. Maar door de 
hoge kwaliteitseisen en specialisatie in de zorg zie je dat de patiënt als persoon soms 
wordt vergeten. Er wordt vaak heel technisch en medisch gekeken naar iemand zijn ziek-
tebeeld. Zorgprofessionals zitten zo ingebakken in een ziekenhuiscontext dat ze soms 
vergeten dat er ook een leven buiten de muren van het ziekenhuis is voor de patiënt. 

Ervaringsdeskundigen zijn een grote meerwaarde en 
kunnen revalidanten beter voorbereiden op de
overgang van het revalidatiecentrum naar huis

EN DAN?!

Myrte (links) tijdens een van de vormingsdagen ervaringsdeskundigheid voor verkeersslachtoffers 
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Ervaringsdeskundigen kunnen dan belangrijk zijn 
door juist wel aandacht te hebben voor het persoon-
lijke en sociale aspect. Ze luisteren naar de hiaten 
die patiënten ervaren in de gespecialiseerde zorg en 
kunnen vanuit hun eigen ervaring samen nadenken 
over mogelijke oplossingen en deze communiceren 
naar artsen en verplegers. Zo sla je een brug tus-
sen patiënten en zorgprofessionals en kan je de zorg 
verbeteren.

Wat is het verschil tussen iemand met een 
ervaring en ervaringsdeskundigheid?
MYRTE: Het verschil is de bredere ervaringskennis. 
Zowel individueel als collectief. Na bijvoorbeeld een 
verkeersongeval, doe je mogelijk kennis op over je 
ervaring. Je zoekt informatie op en stelt vragen aan 
professionals. Dat is de individuele ervaringskennis. 
Daarnaast is er collectieve ervaringskennis. Je praat 
met andere verkeersslachtoffers op je revalidatie-
afdeling of zoekt lotgenoten op en deelt ervaringen. 
Je reflecteert over je individuele ervaring en die van 
anderen. Zo kan je merken dat een lotgenoot een 
verkeersongeval op een heel andere manier heeft 
meegemaakt. 

Verder heeft een ervaringsdeskundige bepaalde eigenschappen en vaardigheden om 
deze kennis over te dragen. Het gaat over zaken als goed kunnen luisteren of een em-
pathische houding hebben. De een heeft dat al wat meer van nature dan de ander, maar 
deze eigenschappen en vaardigheden kunnen worden aangescherpt tijdens een vorming. 

Belangrijk is dat je als ervaringsdeskundige dicht bij jezelf blijft. Het kan zijn dat een an-
dere ervaringsdeskundige het op een andere manier aanpakt en dat is OK. Ervaringsdes-
kundigheid blijft ook een proces en je blijft kennis opdoen bij elke nieuwe begeleiding van 
een lotgenoot.

Hoe heb je de opleidingsdagen voor En dan?! beleefd?
MYRTE: Het leuke aan de opleiding ervaringsdeskundige is dat je eigenlijk altijd fijne groe-
pen hebt. Het zijn mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en zich 
desondanks inzetten voor andere lotgenoten. Dat was voor deze opleiding niet anders.

Wel zag ik bij de groep verkeersslachtoffers dat ze vaak lang revalideren en daarna moe-
ten leren leven met een blijvende beperking. Hun leven is echt voor altijd anders. Vooral 
de thuiskomst na het revalideren is soms een harde confrontatie met de realiteit. 

In het revalidatiecentrum zit je toch wat in een bubbel. Hoe zwaar het ook is, je ziet 
verbetering. En dan ga je terug naar huis en is het echt terug naar af. De angst voor het 
oversteken van de straat op krukken bijvoorbeeld. “Gaan ze wel stoppen, of lig ik straks 

Trefpunt Zelfhulp onder-
steunt zelfhulp in Vlaan-
deren. Ze streven ernaar 
om zelfhulpgroepen en 
patiëntenverenigingen te 
versterken en de waarde 
van lotgenotencontact en 
ervaringsdeskundigheid te 
promoten.

Kijk voor meer informatie 
op zelfhulp.be.
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weer onder een auto?”, vertelde een deelnemer aan de vorming. Thuiskomen is voor re-
validanten een emotionele en moeilijke periode en dat komt in revalidatiecentra te weinig 
aan bod. Ervaringsdeskundigen kunnen een grote meerwaarde zijn en kunnen revalidan-
ten beter voorbereiden op de overgang van het revalidatiecentrum naar huis.

Heeft elke revalidant baat bij contact met een ervaringsdeskundige?
MYRTE: Niet noodzakelijk. Ik ben er zeker van dat een ervaringsdeskundige niet voor ie-
dereen de hoera-oplossing is. Ik denk ook dat er mensen zijn die gewoon niet zo graag 
babbelen. Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met problemen. 

Tijdens de vorming van En dan?! gaf een van de deelnemers zelf ook aan dat er niet op 
elk moment nood is aan een ervaringsdeskundige. In de eerste weken van een revalida-
tie heeft het misschien weinig zin om aan het bed van een verkeersslachtoffer te gaan 
staan, die is op dat moment bezig met overleven. Pas op het moment dat een revalidant 
opnieuw perspectief heeft op het leven kan een ervaringsdeskundige iets bijdragen.

Is ervaringsdeskundigheid volgens jou genoeg gekend bij zorgprofessionals?
MYRTE: Ik verschiet altijd van de geringe kennis die er bij zorgprofessionals is over zelf-
hulp, lotgenotencontact, en ervaringsdeskundigheid. Ik verbaas me er soms over dat 
artsen en verpleegkundigen prachtige dingen kunnen doen, maar zelf nog nooit hebben 
gedacht aan het doorverwijzen van een patiënt naar een zelfhulpgroep of een patiënt 
eens voorstellen om met een lotgenoot te praten. Die reflex is er nog lang niet bij zorg-
verleners, zeker niet. Er is nog veel werk aan de winkel.

De opleiding
De opleiding ervaringsdeskundigheid voor verkeersslachtoffers werd door Trefpunt Zelf-
hulp op maat gemaakt. In vier dagen kregen verkeersslachtoffers die zelf een revalidatie 
doorliepen alle nodige handvaten om aan de slag te gaan als ervaringsdeskundige.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
De meerwaarde van 

lotgenotencontact en 
ervaringsdeskundigheid

Mensenkennis en 
communicatieve 

vaardigheden

Het groepsgesprek Professionele 
aspecten als 

ervaringsdeskundige



Wat kan er gedaan kan worden om zorgprofessionals te overtuigen van de kracht van 
ervaringsdeskundigheid?
MYRTE: De doelgroep blijven informeren. En daarnaast grenzen stellen en duidelijke af-
spraken maken. In een proefproject in het UZ Leuven maakten we gebruik van co-design. 
Bij co-design maken ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals op voorhand samen 
afspraken. Zo geven ze vorm wat een ervaringsdeskundige op de afdeling kan doen. Tij-
dens dat proces leren ze elkaar ook kennen en dan zien we gelukkig vaak dat de grootste 
bekommernissen vanzelf verdwijnen. Die aanpak kost wel tijd en tijd is schaars in de 
zorg. Maar ik geloof heel hard dat een gemeenschappelijk en gelijkwaardig gesprek tus-
sen professionals en ervaringsdeskundigen de juiste weg vooruit is. 

Project En dan?!
Het project En dan?! is gestart vanuit de opmerking van een jongvolwassen verkeers-
slachtoffer dat er nood is aan een persoon tijdens en na de revalidatie die geen professi-
onal of familielid is, maar eerder iemand die iets gelijkaardigs heeft meegemaakt.

Met het project ondersteunen we verkeersslachtoffers om lotgenoten al tijdens reva-
lidatie bij te staan met hun eigen ervaringen. Zo dagen we revalidanten uit om tijdens 
de revalidatie na te denken over hun leven nadien, waardoor de kans op een succesvolle 
sociale en economische re-integratie verhoogd wordt. 

In november 2018 dienden we een aanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting om het 
project op poten te zetten. Vanaf maart 2019 volgde de uitwerking in verschillende fases.      

Inmiddels heeft de eerste individuele begeleiding plaatsgevonden en nemen er drie reva-
lidatiecentra deel aan het project:

Gezien de grote interesse van enkele revalidatiecentra in het project, en de positieve re-
acties van de ervaringsdeskundigen, besloten we een nieuwe steunaanvraag in te die-
nen. Ondertussen ontving Rondpunt een positief antwoord van CERA, die het project En 
dan?! in 2020 financieel mee zal ondersteunen. Zo kunnen nog meer revalidanten geïn-
spireerd raken door ervaringsdeskundigen en kunnen nog meer ervaringsdeskundigen 
hun competenties blijven ontwikkelen.

Revalidatiecentrum
K7

Revalidatie
Campus De Mick

Revalidatiezieken-
huis RevArte
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Met veel vastberadenheid waren we in 2019 opnieuw belangenbehartiger. In verschil-
lende overlegstructuren (zie kaderstuk) legden we het perspectief van alle betrokkenen 
bij een verkeersongeval op tafel. Daarnaast bleek na een bevraging bij verkeersslacht-
offers dat het systeem van persoonsvolgende financiering (PVF) hen extra kwetsbaar 
maakt. Hiertoe formuleerden we actiepunten voor duidelijke informatieverstrekking en 
continuïteit van de zorg. Met de ontwikkeling van een modeldoorverwijsprotocol blijven 
we zorgprofessionals stimuleren om sectoroverschrijdend samen te werken. 

Knelpunten persoonsvolgende financiering
Voor verkeersslachtoffers is laagdrempelige en toegankelijke informatie nog belangrij-
ker. Ze worden geconfronteerd met een emotioneel verwerkingsproces, administratieve 
rompslomp en een kluwen van juridische en verzekeringstechnische procedures. Een in-
grijpende gebeurtenis als een ongeval ontneemt hen vaak de energie om op zoek te gaan 
in een versnipperd zorgaanbod. Bovendien maken een aantal knelpunten in de context 
van PVF hen extra kwetsbaar.

Een aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget duurt minstens enkele maan-
den. Bij een verkeersslachtoffer wordt deze procedure niet meteen aangevat, omdat er 
door revalidatie een positieve groeimarge mogelijk is in de ernst van de letsels. Revalida-
tiecentra hebben veel kennis over de mogelijkheden en beperkingen van hun revalidan-
ten en kunnen daardoor een belangrijke rol spelen in de aanvraagprocedure. Verkeers-
slachtoffers verblijven echter niet altijd maanden in een revalidatiecentrum, waardoor die 
ondersteunende rol wegvalt.

Er is een hoge nood aan deskundige informatie op maat

BELANGENBEHARTIGING

Marijke (links), Stafmedewerker Zorg bij Rondpunt tijdens een overlegmoment 



Als er, daarnaast, niet meteen een persoonsvolgend budget beschikbaar is, dan kan 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp een tussenoplossing zijn. Maar mensen die nog nooit 
eerder ondersteuning kregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Han-
dicap (VAPH), zoals verkeersslachtoffers, weten amper dat dergelijke mogelijkheden be-
staan, terwijl zij net de doelgroep van deze ondersteuningsvorm zijn. Er is een hoge nood 
aan deskundige informatie op maat.

Bovendien kenden verkeersslachtoffers vaak een heel ander leven voor hun ongeval en 
hechten ze daardoor veel belang aan hun autonomie. Toch ligt er, door lange wachttijden, 
veel druk op de gezinnen om de zorg op zich te nemen. Een besparingscontext en tekor-
ten stroken niet met het geven van autonomie, waar PVF normaal gezien aan bijdraagt. 
De Gezinsbond waarschuwde eerder al dat de draagkracht van deze mantelzorgers dik-
wijls al uitgeput is voordat het verkeersslachtoffer gebruik kan maken van professionele 
zorg. Het vereist opnieuw heel wat inspanning om alle mogelijke ondersteuningsbronnen 
goed op elkaar af te stemmen. De administratieve belasting, die er sowieso al is voor 
verkeersslachtoffers, verhoogt hierdoor nog meer.

Bij deze knelpunten formuleerden we een aantal belangrijke actiepunten die je kan lezen 
op onze website. Niet alleen duidelijke informatieverstrekking inzake PVF is voor ver-
keersslachtoffers belangrijk, maar ook een warme doorverwijzing tussen sectoren. Om 
dat te blijven stimuleren, ontwikkelden we een modeldoorverwijsprotocol. 

Modeldoorverwijsprotocol
Om een oplossing te bieden op het versnipperd aanbod van zorg- en hulpverlening en om 
continuïteit in de zorg te garanderen, ontwikkelden we een modeldoorverwijsprotocol. 
Deze tool tilt de samenwerking tussen verschillende instanties en hulpverleners naar 
een hoger niveau. Zorgprofessionals die gemaakte afspraken in een overeenkomst willen 
gieten en aan de slag willen met hun eigen doorverwijsprotocol, vinden de nodige tools 
hiervoor op onze website.

Deelname in overlegstructuren

• NAH Liga

• Leergroep verkeer 

• Handicap en Arbeid

• Vlaams Forum Verkeersveiligheid

• Stuurgroep Vlaams Huis Verkeersveiligheid

• Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers

• Overleg betrokkenen van een verkeersongeval

• Werkgroep Observatorium voor Chronische Ziekten
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Naar jaarlijkse gewoonte zetten we een journalist(e) in de bloemetjes die het af-
gelopen jaar een verkeersslachtoffer, naaste, nabestaande of veroorzaker op de 
meest respectvolle manier interviewde. In 2019 was dat volgens ons Ingrid Dir-
cken, freelance journaliste bij Libelle. En wij vonden dat niet alleen. De geïnter-
viewden Gerbrich, Hilde, Peter en Annelies hadden enkel maar lovende woorden 
over de aanpak van Ingrid tijdens het interview. Ingrid stelde hen op het gemak 
en ook toen iemand het even moeilijk kreeg, was er tijd om rustig te praten. 
Door het uitreiken van een Journalistenaward stimuleren we journalisten om op 
een correcte manier om te gaan met betrokkenen bij een verkeersongeval om 
zo onnodige extra emotionele schade na een ongeval te voorkomen.

SENSIBILISERINGSACTIE

JOURNALISTENAWARD
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Om onze naamsbekendheid bij fietsers te verbeteren, pakten we in 2019 uit met 
een fietszadelhoesjescampagne. In drie grote Vlaamse steden deelden we za-
delhoesjes uit met daarop een link naar onze website. Op onze website konden 
nieuwsgierige fietsers het ingrijpende verhaal van Silke lezen en zien dat je ja-
ren na een verkeersongeval nog dagelijks met de gevolgen geconfronteerd kan 
worden. Silke (27) raakte op haar veertiende betrokken bij een ongeval. Door een 
onverwachte draai van een vrachtwagen kwam ze samen met haar fiets onder 
de banden terecht. In totaal onderging Silke negentien operaties en kon ze na 
een lange revalidatie en administratief proces de draad weer oppakken. Lees 
haar volledige verhaal op rondpunt.be/nieuws. 

SENSIBILISERINGSACTIE

FIETSZADELHOESJESCAMPAGNE
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2019 was het jaar waarin onze vormingen voor huisartsen nieuw leven werd ingeblazen. 
Op initiatief van Domus Medica, de belangenbehartiger van huisartsen en de huisart-
senkringen in Vlaanderen, herwerkten we onze vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen 
(LOK) van huisartsen. Deze zogenoemde LOK-pakketten hebben als doel om huisartsen 
een inzicht te geven in het traject dat betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen en 
geeft ze handvaten om ondersteuning te bieden.
 
Een verkeersongeval kan gevolgen hebben op heel wat verschillende vlakken. Niet enkel 
fysiek of mentaal, maar ook juridisch, financieel of verzekeringstechnisch. Zwaargewon-
de verkeersslachtoffers staan daarnaast vaak voor een lang revalidatietraject en een 
zoektocht naar re-integratie op vlak van werk, mobiliteit en hun sociaal netwerk. 

Een huisarts kan in die verschillende domeinen het overzicht bewaren en heeft een heli-
kopterzicht op de situatie. Ze staan dicht bij de patiënt en kunnen zo een belangrijke rol 
spelen in de doorverwijzing naar andere diensten. Huisartsen kunnen met enkele kleine 
inspanningen een wereld van verschil betekenen voor een verkeersslachtoffer. 

Om huisartsen in te lichten over hun belangrijke rol voor betrokkenen bij een verkeers-
ongeval herwerkten we samen met Domus Medica onze vormingen. Sinds 2019 bieden 
we twee nieuwe LOK-pakketten aan. Beide vormingen kunnen worden aangevraagd via 
www.domusmedica.be/vorming.

Huisartsen kunnen met enkele kleine inspanningen een 
wereld van verschil betekenen voor verkeersslachtoffers

VORMINGEN



LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?
Bij een zwaar letsel is een link met een verkeersongeval voor een huisarts vaak duidelijk, 
maar er zijn ook situaties waarbij klachten van een patiënt niet meteen in verband kun-
nen worden gebracht met een verkeersongeval. Huisartsen komen dus meer in aanra-
king met betrokkenen bij een verkeersongeval dan ze denken.

Deze vorming belicht het complexe traject dat (in)direct betrokkenen bij een verkeerson-
geval doorlopen. Huisartsen krijgen in dit LOK-pakket handvaten om ondersteuning te 
bieden.

Het LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?  wordt gegeven 
door een medewerker van Rondpunt.

LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!
Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH), maar huisartsen zien vaak slechts het topje van de ijsberg 
op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt.

In deze vorming wordt verduidelijkt hoe een NAH te herkennen is en wat een huisarts 
kan doen bij het vermoeden van een NAH. Ook komen er doorverwijzingsmogelijkheden 
aan bod. 

De vorming wordt gegeven door een ervaren neuropsycholoog. Het LOK-pakket 30 per-
sonen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?! werd volledig herwerkt door twee 
neuropsychologen. Rondpunt had hier een ondersteunende rol.

415
Hulpverleners 

&
ambulanciers

22
Huisartsen

52
Urgentie-
artsen in
opleiding

84
Verzekerings-

makelaars

24
Medewerkers

Verkeer

25
Gerechts-

medewerkers

Vormingen aan 622 professionals in 2019
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We blijven erbij met de hulp van

BENEFIETACTIES

SPONSORING MET GOEDEREN EN DIENSTEN

Oudenaarde draait door! (foto)
Winterbar Brekkie
KdG Probi Bike
MGCB
Jella for Life

Movify Hackathon
Levenslijn Damme vzw
Gemeentelijke basisschool Boutersem
Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos
Politiezone Antwerpen - verkeerspolitie
AWV Road Skippers

Het Warmste Dorp
Campus Vesta
Chiro Bodegem
Gezellig samenzijn

Memorial Jella Lauwens
JK Zomaar & JK Vuilbak Zomercafé
Sint-Jozef Coloma
Wheelchairity vzw
Sint-Franciscus College Heusden-Zolder
Gevangenis Turnhout

ONZE SPONSORS



PROJECTSPONSORS

STRUCTURELE STEUN

Financiële rapportage

Inkomsten (€)
2018 % 2019 %

Overheidssubsidies 511.295 70.6 465.732 73.5

Opbrengsten Stichtingen en Fondsen 375 0.1 0 0.0

Opbrengsten getuigenissen 49.650 6.9 53.035 8.4

Private projectinkomsten 0 0.0 0 0.0

Giften 122.036 16.9 64.832 10.2

Overige opbrengsten 40.367 5.6 50.018 7.9

Totaal 723.723 633.617

2018 % 2019 %

Diensten en goederen 220.747 30.5 207.636 32.8

Waarvan projectkosten 64.443 49.137

Waarvan vergoeding getuigen 79.605 85.071

Bezoldigingen 434.941 60.1 381.288 60.1

Andere kosten 12.768 1.8 11.804 1.9

Reserves 20.000 2.8 0 0.0

Resultaatverwerking 35.266 4.9 32.889 5.2

Totaal 723.723 633.617

Kosten (€)

Project Victims of Road 
Traffic Offences
Funded by the Justice 
Programma of the 
European Union
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Marijke Janssenswillen
Stafmedewerker 
Zorg

Lisse Cools
Stafmedewerker 
Re-integratie

Emilie Verloo
Projectmedewerker 
Getuigen onderweg

Karl Beutels
Vrijwilliger

Sigirid Engelen
Projectcoördinator 
Getuigen onderweg

Mieke Demoor
Administratief
Medewerker

Nathalie Vandendaele
Stafmedewerker 
Verzekeringen & 
Juridische Zaken

Teun van den Neste
Communicatie-
medewerker

Marlies Sandra
Coördinator 
Communicatie

Joke Castelein
Algemeen 
Coördinator

TEAM 2019

De medewerkers van Rondpunt
Dit jaar bleven we werken aan ons Dream Team. Eind 2019 bestond ons team uit negen 
medewerkers in loondienst en één vaste vrijwilliger. In bovenstaand overzicht zie je een 
aantal nieuwe gezichten. Drie personeelsleden besloten in 2019 een andere uitdaging 
aan te gaan. We willen hen bedanken voor hun inzet voor Rondpunt en wensen ze een 
succesvolle carrière toe!



VRIJWILLIGERS

Raad van Bestuur

Philippe Hinnekens (voorzitter)
Katrien Hutsebaut
Koen Van Wonterghem
Barbara Janssens
Pim Van Baarle
Ignace Derese
Karin Genoe

Algemene Vergadering

Steven Hazenbosch
Anne Leemans
Wim Denkens
Els Duval

DIT KAARTJE IS TE KLEIN VOOR ONZE
DIKKE
MERCI

De vele vrijwilligers
Naast het vaste team konden we in 2019 rekenen op de steun van 130 vrijwilligers. Zon-
der al deze helpende handen zouden we een belangrijk deel van onze werking niet kun-
nen uitvoeren. De DIKKE MERCI die ze dit jaar als bedankkaartje in de bus kregen (afbeel-
ding boven) was méér dan terecht.

Een deel van onze vrijwilligers zet zich in voor ons project Getuigen onderweg. Zo’n 67 be-
trokkenen bij een verkeersongeval zetten zich samen met 53 buddy’s regelmatig in voor 
sensibilisering rond verkeersveiligheid op scholen en in bedrijven. Daarnaast maken een 
aantal buddy’s tijd vrij voor ons project FIVE2NINE, waar ze een jongvolwassene met een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) helpen bij het vinden van een duurzame vrijetijds-
besteding. Verder waren er vrijwilligers die ons ondersteunden bij onze evenementen en 
acties.
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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 de opvang van verkeersslachtoffers verbeteren. 

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar en kan je overmaken op 
IBAN BE72 7430 2345 4816 op naam van Rondpunt vzw.

www.rondpunt.be

Doe een gift


