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VOORSTELLING RONDPUNT

KERNCIJFERS

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.

MEDEWERKERS
directe ondersteuning aan betrokkenen

4 projecten met 165 deelnemers
194 hulpvragen van particulieren en professionals beantwoord
34.643 unieke bezoekers op onze informatieve website
95.875 bezochte pagina’s op onze informatieve website
2.290 praktische gidsen ‘Als het verkeer je raakt’ verstuurd
3 ZEBRA-kits verstuurd naar kleuter -en lagere scholen
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.
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. Dit door beleid te beïnvloeden en participatieprojecten op te starten.

sensibilisering

14.973 leerlingen gesensibiliseerd met het verhaal van een betrokkene
903 werknemers gesensibiliseerd met het verhaal van een betrokkene
72 Boosters verstuurd naar secundaire scholen (1e en 2e graad)
10 Handboeken ‘Road Accidents & Prevention Management’ verstuurd

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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SAMEN STERKER ONDERWEG MET SAMANA

FIVE2NINE

Looptijd: 2014 - heden
Doelgroep: jongvolwassenen met een NAH
Bereik sinds de start: 16 deelnemers

Sinds 2014 ondersteunt Rondpunt in het project FIVE2NINE jongvolwassenen met een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Op
basis van de vraag van de jongvolwassenen zoeken we een aanpak op maat. We schakelen vrijwilligers in en samen zoeken zij naar een leuke invulling voor hun vrije tijd. Niet
onbelangrijk is dat ze ook kijken naar mogelijkheden om het sociaal netwerk verder uit
te breiden. Sinds 2017 gaan we in het project verder met een aangepaste aanpak.
Van pilootproject naar methodiek
Uit de pilootfase kwamen een aantal belangrijke inzichten op vlak van duurzame vrijetijdsbesteding naar voren. Zo ontdekten we dat werken met lokale professionals en vrijwilligers het verschil maakt omdat zij het vrijetijdsaanbod beter kennen. De zoektocht
hoeft ook niet te beginnen met de zoektocht naar een vrijwilliger, maar kan ook starten
bij een activiteit naar keuze. Op basis van de gekozen activiteit kan dan gezocht worden
naar een buddy of vrijwilliger die, indien nodig, mee kan ondersteunen. Deze inzichten
werkten we uit tot een methodiek.
Op naar duurzame inbedding
In 2017 zochten we een samenwerkingspartner met een lokale werking om beter aan de
noden van de jongvolwassenen te kunnen voldoen. In Samana vonden we een partner
met expertise in vrijwilligerswerking. Ondertussen zijn we met de methodiek gestart in
drie verschillende regio’s. Door inzet van freelancers en vrijwillige buddy’s kunnen deelnemers nu dichter bij huis ondersteund worden in hun zoektocht naar vrijetijdsbesteding
of de uitbreiding van hun sociaal netwerk.
Bovendien kan nu gezocht worden naar vrijetijdsoplossingen bij hen in de buurt, dit geeft
het een duurzamer karakter. 2017 was vooral een aanloopfase naar de samenwerking
tussen Rondpunt en Samana waarin we de praktische werking uitdiepten en promotie
maakten. In 2018 gaan we samen aan de slag om zoveel mogelijk jongvolwassenen met
een NAH te bereiken.

” Samana maakt zich sterk om sociaal contact mogelijk te maken. De samenwerking met Rondpunt geeft ons de kans om meer gerichte ervaring op te doen met
het mogelijk maken van sociaal contact voor mensen met een NAH. Daarom zetten
we samen de schouders onder FIVE2NINE. Dit biedt de uitgelezen kans om de persoon met de vrijetijdsvraag te versterken en te onderzoeken en te ervaren welke
rol vrijwilligers hierin nog sterker kunnen opnemen. Zo maken we samen waar dat
mensen in hun kracht gezet worden. We starten organisch in drie regio’s en leren
van wat dit ons brengt.” - Ghislaine Luchtmeijer, Stafmedewerker Samana
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“Sinds de start van het project FIVE2NINE in 2014 gingen we reeds op zoek
naar partners die jongvolwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel op een structurele en duurzame manier kunnen begeleiden naar
een leuke vrijetijdsbesteding. In 2017 vonden we de geschikte samenwerkingspartner in Samana. Concreet wil dit zeggen dat de methodiek
die we bij Rondpunt ontwikkelden voor deze doelgroep gecombineerd
wordt met de expertise van Samana rond vrijwilligerswerking.” - Stacey
Zevenbergen, projectcoördinator FIVE2NINE
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
REVALIDATIECENTRUM PULDERBOS, PARANTEE-PSYLOS &
G-SPORT VLAANDEREN

” In de eerste fase van het project organiseren we elke woensdagnamiddag sportactiviteiten hier in het revalidatiecentrum. Maar eigenlijk heeft Gelijk Spel een
breder doel, namelijk het bevorderen van sociale re-integratie van kinderen en
jongeren met een blijvend letsel door middel van sport. De focus van het project ligt op de overgang tussen revalidatie en thuis. Bij thuiskomst is er vaak
veel veranderd en moeten er veel zaken geregeld worden. Op dat moment is de
zoektocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding vaak een uitdaging. Met Gelijk
Spel willen we die zoektocht makkelijker maken. Het organiseren van een intern
sportaanbod is al goed gelukt. Het is belangrijk dat we nu volop nadenken over
het uitwerken van een sterk netwerk tussen revalidatiecentra, G-sportclubs en
sportverenigingen. Samen streven we naar een gemeenschappelijk doel en dat is
zoveel mogelijk jongeren met een beperking duurzaam aan het sporten krijgen.
Op die manier willen we sociaal isolement op latere leeftijd voorkomen.” - Lynn
Essers, kinesitherapeut Revalidatiecentrum Pulderbos

GELIJK SPEL

Looptijd: februari 2017 - heden
Doelgroep: kinderen en jongeren met blijvend letsel
Bereik sinds de start: 62 deelnemers

Met het project Gelijk Spel begeleiden we kinderen en jongeren met een blijvend letsel
naar een geschikte sportclub bij hen in de buurt. Eerst stimuleren we sportieve activiteiten tijdens hun revalidatie zodat ze kennis kunnen maken met verschillende sporttakken. Op basis van interesses en mogelijkheden gaan we vervolgens samen op zoek
naar een geschikt sportaanbod na revalidatie. Lynn Essers werkt als kinesitherapeut in
revalidatiecentrum Pulderbos en legt uit wat de meerwaarde is van het project.
Laagdrempelig
“Op verschillende manieren proberen we de drempel voor deelname aan de sportactiviteit zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het inschakelen van gekwalificeerde
lesgevers. Ook door te werken zonder inschrijvingen kunnen jonge revalidanten gewoon
eens komen kijken en alsnog beslissen of ze mee willen doen”. Een nieuw initiatief opstarten verloopt niet altijd zonder uitdaging of extra inspanning. Ondertussen zijn niet
alleen de jonge revalidanten heel enthousiast maar ook de leefgroepmedewerkers en enkele ouders. “Ook zij zien hoe leuk het kan zijn om onder begeleiding wekelijks te proeven
van de meest uiteenlopende sporten: judo, voetbal, atletiek, karate, handbal, hockey, ... Zo
goed als elke sport is hier al aan bod gekomen het voorbije jaar.”
Positieve effect van sport
Sporten kan verscheidene positieve effecten hebben op het revalidatieproces en het
welzijn van de jonge revalidanten. Als kinesitherapeut en fervent sportster weet Lynn
als geen ander hoe belangrijk sport kan zijn. “Niet enkel is het de ideale uitlaatklep om
eventuele zorgen even aan de kant te kunnen schuiven, ook is het aangesloten zijn bij
een vereniging een belangrijk aanknopingspunt voor het uitbreiden van je sociale leven.”
Het project zorgt ervoor dat kinderen en jongeren makkelijker stappen kunnen zetten
in andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk en relaties. We zien sport dus als een
cruciaal middel voor sociale re-integratie.
Verder na revalidatie
Voor de woensdagnamiddagactiviteit kiezen we bewust voor sporten die veel voorkomen
in de thuisomgeving van de deelnemers en die een reflectie zijn van het sportaanbod
in Vlaanderen, om latere teleurstellingen te voorkomen. Lynn legt uit waarom het belangrijk is dat jongeren reeds tijdens de revalidatie in contact komen met sport. “Door
reeds tijdens de revalidatie te starten met sport wakkeren we het zelfvertrouwen bij
deze jongeren weer aan. Vaak zijn ze door langdurige ziekte of een veranderd lichaam het
vertrouwen in hun eigen kunnen kwijt.”. Of het nu gaat over het opnieuw proberen van
hun vroegere sport of het proeven van een totaal nieuwe sport, binnen de vertrouwde
omgeving van het revalidatiecentrum kunnen ze de eerste stappen zetten in de richting
van het ontdekken van hun nieuwe ‘ik’.
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
SCHOLEN

GETUIGEN
ONDERWEG

Looptijd: 2011 - heden
Doelgroep: leerlingen 3e graad & verkeersovertreders
Bereik in 2017: 14.973 leerlingen

In Getuigen Onderweg vertelt een slachtoffer, nabestaande, naaste of veroorzaker van
een verkeersongeval in de klas over het ongeval waarbij hij of zij betrokken was en de
gevolgen daarvan.
In 2017 werkte Rondpunt aan de verdere verspreiding van het aanbod en aan het coachen van nieuwe getuigen. We bereikten vorig jaar 14.973 leerlingen uit het vijfde, zesde
en zevende middelbaar. Naast dit kwantitatieve aspect schonken we extra aandacht aan
het verbeteren van de kwaliteit van de getuigenissen. Volgende inspanningen droegen
daartoe bij:
•

•

•

Elke getuige krijgt tweejaarlijks de kans om een individueel intervisiemoment in te
plannen met zijn of haar coach. Tijdens deze intervisie evalueren de getuige en de
coach samen de getuigenis en maken ze afspraken over eventuele aanpassingen of
verbeteringen.
Daarnaast is er ook een tweejaarlijks uitwisselingsmoment per provincie waarop alle
getuigen en buddy’s de kans krijgen om onderling ervaringen uit te wisselen. Zo’n
samenkomst waarbij uitleg wordt gegeven over de recente ontwikkelingen in het
project, getuigen en buddy’s tips kunnen uitwisselen,… wordt door de deelnemers
als zeer waardevol beoordeeld. Op 12 mei 2017 vond het uitwisselingsmoment van
de provincie Oost-Vlaanderen plaats.
Ook met de coaches plannen we een jaarlijks overleg. We bespreken de stand van
zaken in het project, de coaches wisselen onderling tips uit en krijgen handvaten
toegereikt om getuigen nog beter te coachen tot het brengen van een kwalitatieve
getuigenis.

Onderstaande grafiek toont het aantal actieve getuigen in 2017. Blauw representeert het
aantal slachtoffers dat getuigt in de regio’s, geel de nabestaanden, oranje de naasten en
grijs de veroorzakers.

”Ik ben normaal een heel onrustige leerling, maar dit verhaal heeft
mij heel stil gekregen. Ik denk ook dat het goed is om dit aan
vijfde- en zesdejaars te laten zien, omdat wij aan ons rijbewijs
beginnen te denken. Je wordt met de neus op de feiten gedrukt.
Je ziet wat die persoon heeft meegemaakt. En dan denk je na
over dat je dat niemand wil aandoen en dat je het zelf ook niet
wilt meemaken.” - Leerlinge
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
BEDRIJVEN

”Als studiebureau rijden de medewerkers van Jacobs België N.V. meer dan
4.000.000 km per jaar. We hebben een zorgcultuur waarbij veilig verkeer een blijvend focuspunt is. We organiseerden een getuigenis op tien verschillende plaatsen. De vlotte organisatie en toewijding van de getuigen maakte dit voor ons bedrijf tot een groot succes. 140 werknemers gaven zich op om in hun vrije tijd een
getuigenis bij te wonen. De getuigenissen bleven nazinderen want de dag erna
was men er nog over aan het praten: ‘Je beseft nu dat je door één onoplettende
seconde een mensenleven kan verwoesten’. We willen Rondpunt en de getuigen
hartelijk bedanken voor hun inzet en moed.” - Lieven De Meester, Country Manager Safety, Jacobs België N.V.

GETUIGEN
ONDERWEG

Looptijd: 2014 - heden
Doelgroep: werknemers
Bereik in 2017: 903 werknemers

Uit onderzoek blijkt dat getuigenissen van verkeersslachtoffers de houding van jongeren
ten opzichte van verkeersveiligheid positief beïnvloeden. Bewustwording van de risico’s
in het verkeer is echter ook belangrijk voor mensen die reeds langere tijd een rijbewijs
hebben. Om ook de houding van werknemers positief te beïnvloeden, geeft Rondpunt de
mogelijkheid aan bedrijven om getuigenissen in te zetten in hun verkeersbeleid. In 2017
sensibiliseerden we 903 werknemers uit verschillende sectoren.
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Grafiek: Aantal getuigenissen in bedrijven

“Dat bedrijven aandacht schenken aan een verkeersbeleid en inzetten op
verkeerspreventie is belangrijk als je weet dat 44% van alle dodelijke
arbeidsongevallen op de weg gebeurt. Verkeersveiligheid binnen een
bedrijf wordt bepaald door het individuele gedrag van werknemers. Bij
90% van de verkeersongevallen speelt menselijk falen een rol, zoals
bijvoorbeeld te snel rijden. Het is dus van belang om het gedrag op
een positieve manier te beïnvloeden. En het is precies hierop dat we
met getuigenissen inspelen. De werknemers ervaren van dichtbij wat de
gevolgen kunnen zijn en zijn nadien meer vatbaar voor aanbevelingen rond veilig gedrag.”
- Yasmine De Roover, projectcoördinator Getuigen Onderweg

Bedrijven kunnen niet enkel getuigenissen aanvragen maar ook het
Handboek Road Accidents Prevention and Management bestellen.
In dit Nederlandstalige handboek presenteert Rondpunt een integrale aanpak voor bedrijven om verkeersveiligheid te stimuleren en
verkeersongevallen zo goed mogelijk op te vangen. Werkgevers en
preventieadviseurs kunnen hier zelfstandig mee aan de slag.
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
MODERATOR EN KU LEUVEN
Geassocieerde partners:
Victim Suport Europe
European Federation of Road Traffic Victims
European Forum Restorative Justice

VICTIMS OF ROAD TRAFFIC OFFENCES

In maart 2017 startten we een unieke en intensieve samenwerking met Moderator en de
KU Leuven die twee jaar zal duren. Vanuit de EU-richtlijn 2012/29 waarin de rechten van
slachtoffers beschreven worden, ontstond het Europese project ‘Victims of Road Traffic
Offences’.
Vanuit onze ervaring dat er nog onvoldoende erkenning en aandacht is voor verkeersslachtoffers, schreven we een projectvoorstel uit om hier een antwoord op te bieden. Ook
omdat we vaststelden dat de rechten, beschreven in de Europese richtlijn, onvoldoende
gekend zijn of te weinig geïmplementeerd worden.
Onvolkomenheden deden zich niet enkel voor in België, maar ook in andere Europese landen waardoor het project een Europees karakter kreeg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
ontbreken van interdisciplinaire samenwerking, onvoldoende informatie over de rechten
en beschikbare ondersteuning, gebrekkige kennis over de noden van de doelgroep en
onvoldoende afstemming van informatie en ondersteuning op deze noden.
Om die reden verkenden we in de eerste fase van het project de noden van de doelgroep
en deden we onderzoek naar good practices op vlak van interdisciplinaire samenwerking
en herstelbemiddeling. In de tweede – huidige – fase ontwikkelen we practical tools (zie
linkerpagina) en vormingen die beter afgestemd zijn op die noden. In de derde fase willen
we zowel de doelgroep als de professionals beter informeren.
We besteden in alle fasen specifieke aandacht aan kennis over en doorverwijzing naar
herstelbemiddelingsdiensten. In een handleiding rond herstelbemiddeling leggen we de
gebruiken uit en komen de ervaringen van verkeersslachtoffers en veroorzakers aan bod.
Handvaten voor professionals om in de praktijk interdisciplinair samen te werken, verzamelen we in een blueprint.

Om beter te voldoen aan de noden van verkeersslachtoffers formuleerden we een
antwoord op de meest gestelde hulpvragen in videovorm zodat ook mensen die
liever niet bellen of mailen laagdrempelige informatie vinden op onze website.
Volgend jaar kunnen jullie van ons nog een aantal andere practical tools verwachten zoals een handige rechtenbrochure en bruikbare contactkaarten zodat
het vinden van de juiste instantie na een verkeersongeval vlotter verloopt. Ook
ontwikkelen we momenteel een boekje met info over wat je moet doen bij een
ongeval in het buitenland.
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“We kunnen dit alles niet alleen. De mogelijkheid om intensief kennis te delen
maakt dit tot een sterk project. KU Leuven levert input rond interdisciplinaire samenwerking en weet hoe onderzoek gevoerd moet worden.
Moderator kent de behoeften en bestaande praktijken rond herstelbemiddeling en bij Rondpunt hebben we ervaring rond informatie en
ondersteuning voor slachtoffers van verkeersmisdrijven. Toch ondersteunen we elkaar ook in de uitvoering van de thema’s van de partner.
Het Europese gegeven maakt dat we weten op welke vlakken we goed
bezig zijn en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. We kunnen en
durven nu ook over de grenzen heen kijken naar good practices. - Joke Castelein, Projectcoördinator Victims of Road Traffic Offences
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
GTB VLAANDEREN, EMINO & DOMINIEK SAVIO
INSTITUUT & ESF VLAANDEREN

VERLOOND TALENT

Looptijd: jan 2016 - nov 2017
Doelgroep: werkzoekers met een NAH
Bereik in 2017: 10 werkzoekers

Het project Verloond Talent waarin we werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel begeleidden naar taakgerichte jobs rondden we in 2017 af. We kunnen tevreden
terugblikken op dit leerzame project.

”In het project Verloond Talent ervaarde ik een fijne samenwerking met Rondpunt. Sander*, die ik opvolgde tijdens het project, heb ik in het verleden ook ondersteund in zijn zoektocht naar werk. De grote meerwaarde van samenwerking
hierin is dat het beeld over de persoon die je begeleidt, veel ruimer wordt. Je hebt
je eigen input door gesprekken die voornamelijk de focus leggen op de competenties en mogelijkheden op vlak van werk, maar dankzij de samenwerking krijg
je extra informatie over de uitdagingen die personen met een NAH ervaren en de
competenties uit hun dagelijks leven. Ik sta er volledig achter om een beroep te
doen op het netwerk van de deelnemer. Het zorgt ervoor dat iedereen op éénzelfde lijn staat en dat er duidelijkheid is voor de deelnemer, wat bij deze doelgroep
zeker een meerwaarde is.” - Heide Colson, bemiddelaar GTB Vlaanderen
* fictieve naam

Tien werkzoekers gingen de uitdaging aan en klopten met hun dromen bij ons aan op
zoek naar een job die aansluit bij hun specifieke talenten. We schakelden samen met GTB
Vlaanderen, Emino (voorheen Jobcentrum) en Dominiek Savio in totaal acht bemiddelaars
in die de belangrijke rol kregen om creatieve manieren te vinden om de deelnemer in te
zetten op de reguliere arbeidsmarkt en te blijven motiveren. Binnen de looptijd van het
project slaagden we er nog niet in om de werkzoekers duurzaam aan het werk te zetten
op de reguliere arbeidsmarkt. Dit betekent echter niet dat we geen kleine – of eigenlijk
grote – successen behaalden:
•
•

•
•

•
.

Door een diepgaande oriëntatie en de focus op deeltaken kregen deelnemers een
beter zicht op hun sterke punten. Hierdoor voelden zij zich zekerder en meer gemotiveerd om cruciale stappen te ondernemen.
Acht bemiddelaars kregen vorming rond de methodiek van Verloond Talent en getuigen dat het beeld van de persoon die ze begeleidden veel ruimer werd. Dankzij
de vorming kregen zij meer inzichten in de obstakels die personen met een NAH
ervaren in hun zoektocht naar werk en kregen zij handvaten om deze om te zetten
in kansen en mogelijkheden.
We slaagden erin om ervaringsdeskundigen actief te betrekken bij de uitrol van het
project, bijvoorbeeld door het geven van vorming aan bemiddelaars.
We konden vanuit onze expertise signalen rond problemen met de combinatie betaald werk en een vervangingsinkomen doorgeven aan relevante beleidsmakers.
Ook gaven we signalen door voor de toepassing van tewerkstellingsondersteunende
maatregelen.
De kennis die we verzamelden deelden we met partnerorganisaties actief binnen de
arbeidsbemiddeling.

“Eén van de deelnemers wilde graag aan de slag als winkelmedewerker. Samen met de arbeidsbemiddelaar is gekeken welke taken allemaal tot die
functie behoren. Deze taken zijn dan één voor één in de praktijk getest,
om te verduidelijken waar de specifieke talenten van de deelnemer
lagen. Uit bevraging blijkt dat deelnemers hierdoor een beter zelfbeeld
krijgen inzake mogelijkheden voor tewerkstelling. Heel specifiek weten waar je goed in bent, helpt voor de deelnemers bv. om zelfverzekerd te zijn op een sollicitatiegesprek. De rol van de bemiddelaar is hierbij
heel belangrijk.” - Stacey Zevenbergen, projectcoördinator Verloond Talent
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
OVK-SAVE EN OVER-HOOP

MEDIATRAINING
In december 2017 gaven we 25 verkeersslachtoffers, naasten en nabestaanden tijdens
een mediatraining de kans om zich voor te bereiden op eventueel contact met de pers.

“Regelmatig krijgen we het signaal van betrokkenen bij een verkeersongeval
dat ze niet altijd op een correcte manier benaderd worden door journalisten. Hierdoor twijfelen ze over contact met de media. Nochtans is het
brengen van hun verhaal een meerwaarde voor het slachtoffer zelf
en zijn verwerkingsproces, alsook voor de maatschappij. Samen met
Over-Hoop en Ouders van Verongelukte Kinderen vonden we het hoog
tijd om verkeersslachtoffers, naasten en nabestaanden, die geïnteresseerd zijn om hun verhaal in de media te brengen, er zo goed mogelijk op
voor te bereiden.” - Marlies Sandra, communicatiemedewerker
In deze eerste mediatraining kwamen drie sessies aan bod:

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR VERKEERSSLACHTOFFERS
Naar jaarlijkse gewoonte stonden Rondpunt, OVK-SAVE en Over-Hoop stil bij alle
verkeersslachtoffers die het leven lieten op Vlaamse wegen. Letterlijk. Want zondag 19 november 2017 stopten we op een kruispunt in Damme gedurende 318
seconden alle verkeer. Dit voor de 318 dodelijke verkeersslachtoffers die in 2016
vielen op Vlaamse wegen.

1.

Wie of wat is de pers?
Communicatiestrateeg Raf Weverbergh leerde de deelnemers het Vlaamse medialandschap kennen. Ze kregen inzicht in hoe een redactie in elkaar zit en wat
een journalist als nieuws beschouwt.

2.

Interview -en cameratechnieken
Guy Janssens, ex-journalist bij VRT Radio & TV, zette enkele vrijwilligers voor de
camera om ze te laten oefenen op de interviewtechnieken die een journalist hanteert. De geïnterviewden kregen tips mee over hoe ze hun lichaamshouding kunnen aanpassen en hoe ze hun centrale boodschap kunnen bepalen.

3.

Ik ben niet tevreden, wat nu?
Pieter Knapen, Ombudsman bij de Raad voor de Journalistiek, gaf de deelnemers
inzicht in hun rechten bij het geven van een interview. De aanwezigen lieten weten dat ze niet op de hoogte waren dat ze zoveel rechten hadden en dat ze niet
wisten dat je zelfs een klacht kan indienen.

Naar aanleiding van deze Herdenkingsdag werd het Vlaams Actieplan voor Verkeersslachtoffers onder de aandacht gebracht bij de Vlaamse Regering. De uitvoering van dit Actieplan wordt opgevolgd door een Stuurgroep, bestaande uit
leden uit de betrokken sectoren, die vier maal per jaar samenkomen om de stand
van zaken te bespreken.
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SAMEN STERKER ONDERWEG MET
VIAS INSTITUTE

WEEK ZONDER VLUCHTMISDRIJF

Campagneweek 25/09 tot 01/10/2017

In 2016 pleegden 4.426 bestuurders in België vluchtmisdrijf na een lestelongeval. Daarbij vielen 21 dodelijke slachtoffers. Deze cijfers zijn over het algemeen slechter dan in
2015. Samen met Vias institute willen we deze problematiek blijven aanpakken. Daarom
organiseerden we opnieuw een campagneweek.

Je beschadigt een andere stilstaande auto zonder chauffeur.
Rijd je stiekem door?

JA 15 %

letselongevallen met vluchtmisdrijf

5%

NEEN 80%

Iemand die een dodelijk ongeval veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegt, moet
een levenslang rijverbod krijgen.

JA 56%

NEEN 37%

NEEN 29%

14%

Ik kan begrijpen dat iemand na een verkeersongeval in paniek wegvlucht.

JA 70%

NEEN 29%

1%

Als ik slachtoffer word van een vluchtmisdrijf, dan wil ik later de veroorzaker ontmoeten.

JA 68%

20

NEEN 28%

2016

4.273

4.426

doden

27

21

zwaargewonden

223

233

lichtgewonden

4.508

4.683

totaal aantal slachtoffers

4.758

4.937

7%

Ik geef mijn vriend(in) of familielid aan als ik weet dat hij of zij vluchtmisdrijf met slachtoffers heeft gepleegd.

JA 57%

2015

4%

Om meer inzicht te krijgen in hoe de gemiddelde Vlaming denkt over vluchtmisdrijf organiseerden we een anonieme bevraging op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be. In
vijf korte vragen peilden we naar jullie meningen en ervaringen. Deze bevraging bij bijna
duizend respondenten gaf de resultaten op de linkerpagina. Indien men langer dan tien
seconden moest nadenken over een vraag, werd het antwoord als laattijdig geregistreerd
(blauw).
Vooral het begrip voor paniek viel ons op. Om te wijzen op het belang van eerste hulp na
een verkeersongeval lieten we Gerbrich, die slachtoffer werd van vluchtmisdrijf, aan het
woord in de media tijdens de campagneweek.

”De minuten na de aanrijding waren voor
mij van levensbelang. Gelukkig werd ik
gevonden door iemand die me dwars over
straat zag liggen. In het politieverslag
staat dat het bloed uit mijn oren liep. In
de films betekent dit het einde. Dat de veroorzaker niet gestopt is om me te helpen,
kan ik moeilijk begrijpen.”- Gerbrich
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INFORMEREN

Informeren via de website en sociale media
Vorig jaar merkten we een enorme stijging van het aantal (unieke) bezoekers op onze
website www.rondpunt.be.

Informeren met producten

gratis
2.290
verstuurd
in 2017

De meeste mensen gingen op zoek naar
informatie rond de wijzigingen in de Indicatieve Tabel. Verzekeringsmaatschappijen en politierechters gebruiken deze tabel
om een schatting te maken van de schade
die je opliep na een verkeersongeval. Juriste Nathalie geeft een woordje uitleg.

“In 2016 onderging de Indicatieve Tabel een aantal belangrijke wijzigingen
waardoor je nu ook als slachtoffer inzicht krijgt in die Tabel. Een aantal
schadeposten worden vereenvoudigd en vanaf nu wordt aan medische experten expliciet gevraagd om hun beslissingen goed te motiveren. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing het wegvallen van
de scheidingslijn van 6% bij het bepalen van de vergoeding bij blijvende
ongeschiktheid.” - Nathalie Vandendaele, Stafmedewerker Verzekeringen en Juridische Zaken

In 2017 herdrukten we voor de vijfde maal onze praktische gids ‘Als het verkeer je raakt’.
De gids helpt je opnieuw op weg na een verkeersongeval en geeft een antwoord op heel
wat vragen die je hebt als direct of indirect betrokkene. De noodzaak van een herdruk
diende zich enerzijds aan omdat de voorraad slonk; anderzijds was door wijzigingen in
het zorglandschap actualisering van de inhoud noodzakelijk.
•
•
•
•
•
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Naar aanleiding van het Perspectiefplan 2020, de rechtstreeks toegankelijke hulp
en de persoonsvolgende financiering verwerkten we wijzigingen inzake de sociale
zekerheid voor personen met een handicap en de zorg en ondersteuning daarvan.
De re-organisatie binnen het onderwijslandschap door de invoering van het M-decreet werd mee opgenomen.
We voegden ‘Je bent getuige’ als nieuw hoofstuk toe. Niet alleen slachtoffers of veroorzakers ondervinden gevolgen van wat er gebeurd is. Ook een getuige van een
ongeval doorloopt een verwerkingsproces en heeft recht op hulp en ondersteuning.
In het bestaande hoofdstuk ‘Je bent gewond’ voegden we een onderdeel toe over
‘Wanneer de situatie uitzichtloos is’.
De nuttige adressen en telefoonnummers achteraan in de gids werden geactualiseerd.

Vorig jaar begonnen we ook met de wekelijkse
#FactFriday op Facebook. Hiermee willen we direct betrokkenen nog beter en actiever informeren. We hopen dat de vele informatie op onze
website op die manier vlotter tot bij slachtoffers, naasten, nabestaanden en veroorzakers
geraakt. Steeds meer mensen volgen ons nu op
Facebook en Twitter.

Informeren door het beantwoorden van de hulpvragen via mail en telefoon

194 hulpvragen
Juridische en verzekeringstechnische: 129
Medische: 8
Psychosociale: 43
Re-integratie: 14
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JOURNALISTENAWARD
Journalist Jan Stevens van Humo was
voor ons de liefste journalist van 2017.
Hij interviewde nabestaanden Peggy
en Kris op de meest respectvolle manier. We zochten hem op de redactie
op om hem als verrassing in de bloemetjes te zetten. Door het uitreiken
van een Journalistenaward stimuleren
we journalisten om op een correcte
manier om te gaan met verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden
en veroorzakers om zo onnodige extra
emotionele schade na een ongeval te
voorkomen.

Financiële rapportage
INKOMSTEN

(in euro)

2016

%

2017

%

Overheidssubsidies

480.129

77.7

569.486

75.5

Opbrengsten Stichtingen en
Fondsen

26.625

4.3

35.353

4.7

Opbrengsten getuigenissen

40.534

6.6

43.498

5.8

Private projectinkomsten

5.553

0.9

6.800

0.9

Giften

35.769

5.8

93.136

12.4

Overige opbrengsten

29.285

4.7

5.849

0.8

Totaal

617.895

754.121

Projectmedewerker Mouna De Bruyn reikte de award uit!

VORMINGEN

2016

Rondpunt ondersteunt professionals door het organiseren van vormingen op maat. Onderstaand vind je een overzicht van hoeveel en welke professionals we bereikten in 2017.
Ook zo willen we vermijden dat bijkomende schade wordt berokkend.

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

2017

KOSTEN

Diensten en goederen

waarvan projectkosten
waarvan vergoedingen getuigen
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(in euro)

2016

%

2017

%

181.617

29.4

187.226

24.8

52.162

71.162

67.335

64.085

Bezoldigingen

376.462

60.9

478.751

63.5

Andere kosten

5.852

0.9

44.243

5.9

Reserves

23.748

3.8

26.100

3.5

Resultaatsverwerking

30.216

4.9

17.801

2.4

Totaal

617.895

754.121
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SAMEN STERKER ONDERWEG DOOR

TEAM

BENEFIETACTIES
Augustijnenloop CASS Events
Levenslijn Damme vzw
Detectin Traffic
Eat 4 Charity
SAS Institute
GBS Sint-Jozef Coloma Mechelen
OLV Ter Duinen Campus Zeebrugge
Gemeentebestuur Stabroek
GBS De Waterleest Zemst
GBS De Regenboog Elewijt

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken
Kleuterschool Sint-Gabriël campus MUS
Heilige Harten Secundair Ninove
Vrij Technisch Instituut Kontich
Chiro Dessel
Advox advocaten
VBS Loker- De Klijte
Barco NV
De Vier Seizoenen

PROJECTSPONSORS

Paul Duré
Algemeen Coördinator

Yasmine De Roover
Projectcoördinator
Getuigen Onderweg

Nathalie Vandendaele
Stafmedewerker Verzekeringen
en Juridische Zaken

Joke Schepers
Stafmedewerker Medische zorg
en Kinderen

Stacey Zevenbergen
Stafmedewerker Re-integratie,
Projectcoördinator Gelijk Spel en
FIVE2NINE

Joke Castelein
Stafmedewerker en projectcoördinator Rechten verkeersslachtoffers

SPONSORING MET GOEDEREN EN DIENSTEN
Marlies Sandra
Communicatiemedewerker

Mouna De Bruyn
Projectmedewerker

STRUCTURELE STEUN

Emilie Verloo
Administratief medewerker
Getuigen Onderweg
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Karl Beutels
Vrijwilliger

Mieke Demoor
Administratief medewerker

Raad van Bestuur
Voorzitter: Philippe Hinnekens
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 zijn fiscaal aftrekbaar en kan je overmaken op
IBAN BE72 7430 2345 4816 op naam van Rondpunt vzw.

www.rondpunt.be

