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voorstelling Rondpunt

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 en verwijzen we door naar de juiste pro-
fessionals. 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.
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Joke Castelein Philippe Hinnekens
Algemeen Coördinator Voorzitter

Beste bondgenoot,

Dagelijks zien we bij Rondpunt hoe mensen het vermogen hebben om door te gaan na 
een ingrijpende gebeurtenis. We horen verhalen die getuigen van een enorme veerkracht. 
Die ervaringen van verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden en veroorzakers inspi-
reren ons om onze werking verder te zetten en te verbeteren. Een aantal van die ervarin-
gen delen we graag met jullie.

Zo kunnen jullie lezen waarom getuige Rita zo blij is dat ze deel mag uitmaken van Ge-
tuigen onderweg. Samen met 72 andere getuigen toonde ze elke keer weer wilskracht 
door vorig jaar 16.511 leerlingen te sensibiliseren met haar verhaal. Zelf stond Rondpunt 
opnieuw paraat om mensen te versterken in hun kracht om door te gaan door hen de no-
dige informatie en ondersteuning te geven. We beantwoordden in 2018 186 hulpvragen 
van mensen die geraakt werden door het verkeer. We ontwikkelden nieuwe praktische 
tools zoals de set contactkaarten, de brochure ‘Wat na een ongeval in Europa?’ en de 
FAQ-pagina op onze website. 

Daarnaast realiseerden we een duurzame clubwerking in Revalidatiecentrum Pulderbos 
binnen het project Gelijk Spel. Revalidant Joren vertelt jullie waarom proeven van sport 
voor hem zo belangrijk is. 

Ondanks al deze realisaties in 2018, voelen we de nood om onze rol als belangenbeharti-
ger meer op te nemen. Op vlak van arbeidsre-integratie formuleerden we mee adviezen 
en op Europees niveau ijverden we voor de rechten van verkeersslachtoffers. Ongeacht 
de belangrijke veranderingen de voorbije jaren blijven de uitdagingen op beleidsvlak groot. 
We kijken er naar uit om deze rol dan ook opnieuw waar te maken.

Want om veerkracht te kunnen tonen, heb je anderen nodig. Niet alleen het vermogen 
hebben om op te veren na tegenslag, maar ook dat laatste duwtje is belangrijk. Zo lees 
je in dit jaarverslag ook hoe Wim zijn vrije tijd opnieuw zinvol wist in te vullen door het 
project FIVE2NINE. Als omgeving kan je de veerkracht van de ander vergroten door mee 
deel uit te maken van het positieve na een negatieve gebeurtenis. Met Rondpunt willen 
we hier mee deel van uitmaken. Hoe we dit deden in 2018, horen jullie nu van de betrok-
kenen zelf.

Lees je mee?

directe ondersteuning aan betrokkenen

4  projecten met 222 deelnemers

186 hulpvragen van particulieren en professionals beantwoord

49.389  unieke bezoekers op onze informatieve website

589 praktische gidsen ‘Als het verkeer je raakt’ verstuurd

593 sets contactkaarten verstuurd

620 brochures ‘Wat na een ongeval in Europa?’ verstuurd

3  ZEBRA-kits verstuurd naar lagere scholen waar een ongeval plaatsvond

verkeerspreventie

16.511 leerlingen gesensibiliseerd met het verhaal van een betrokkene

1.613   werknemers gesensibiliseerd met het verhaal van een betrokkene

85  Boosters verstuurd naar lagere scholen
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kreeg ik borstkanker, ook dit was iets akeligs om te verwerken, maar het ergste was het 
ongeval van Ellen (16), de vriendin van mijn jongste zoon. Ze stierf op de achterbank van 
een auto, terwijl mijn zoon naast haar zat.”

Op welke manier veranderde je leven door deze gebeurtenissen? 
RITA: “Ik was iemand die me nooit te veel zorgen maakte, alles liep zoals het hoorde met 
zijn goede en kwade dagen. Na de ongevallen heb ik vooral geleerd om meer stil te staan 
bij diep verdriet. Er niet zomaar overheen te gaan. Door die gebeurtenissen heb ik altijd 
tijd, hoewel ik eigenlijk weinig tijd heb. Maar ik maak tijd voor de belangrijke dingen in het 
leven. Veel kleine verzuchtingen zet ik gewoon aan de kant, ze zijn voor mij onbelangrijk 
geworden.”

Hoe vind jij die veerkracht om door te gaan?
RITA: “Ik kan mezelf met een kopje koffie in de zetel zetten en tegen mezelf zeggen: ‘En 
nu ga je even niets doen en nadenken, en laat die gevoelens maar komen’. Ik heb dit ge-
leerd om er te kunnen zijn voor anderen, zoals voor mijn jongste zoon bijvoorbeeld. Mijn 
kinderen hebben niets aan een mama die zich wentelt in verdriet of negatieve gedach-
ten. Ik kan mezelf tot de orde roepen en zeggen: ‘Nu is het weer tijd om verder te gaan.’ 
Ik merk wel hoe belangrijk het is om je verdriet te kunnen delen. Er moet iemand zijn 
die je begrijpt en die met je wil meestappen in het leven. Dat heb je nodig om te kunnen 
overleven”.

Hoe sta jij het liefst stil bij wat gebeurd is?
RITA: “Stilstaan doe ik het liefst alleen, in stilte. Of met een streepje muziek op de achter-
grond. Ik ga regelmatig naar de plaats waar Ellen stierf en leg er een bloem, dat helpt me 
vooruit. Ik zoek wel mensen op waarmee ik nog even over hen kan praten, maar ik pro-
beer die momenten wel af te bakenen. Ik wil mezelf niet verliezen in negatieve gedachten 
en vooral naar de mooie herinneringen terugkijken.” 

Waarom besloot je om je verhaal te vertellen in scholen?
RITA: “Na een bepaalde periode merk je dat mensen verwachten dat je over je verdriet 
heen bent, maar er staat geen tijd op rouwen. Als ik mijn verhaal vertel in een klas vol jon-
ge mensen, mag ik mezelf zijn. Ik mag alles vertellen wat ik wil en zomaar. En ze luisteren 
naar mij, want het is voor hen de eerste keer dat ze het horen. Na het verlies van Ellen 
besefte ik ook dat ik eigenlijk niet echt gerouwd had om mijn mama, ik had toen ‘geen 
tijd’. Het verdriet van zoveel jaar geleden kwam nu keihard binnen. Plots zat ik met een 
leegte die maar niet opgevuld raakte. Ik moest iets doen om mijn mama en Ellen te eren, 
te herinneren en niet te vergeten.” 

Welke boodschap geef jij de leerlingen mee?
RITA: “Ik maak altijd duidelijk dat het niet mijn bedoeling is om hen te zeggen wat ze wel 
en niet mogen doen. Ik probeer vooral te duiden welk verdriet een verkeersongeval kan 
veroorzaken, en dat niet alleen voor de dichte familie maar voor een hele omgeving. Ik 

Al sinds 2012 leggen slachtoffers, nabestaanden, naasten en veroorzakers hun ziel bloot 
door in scholen te vertellen over hun verkeersongeval en de gevolgen. Rita (58), alleen-
staande mama van vijf jongvolwassenen, is één van hen. Mede door haar stond de teller 
vorig jaar in januari op 2.500 getuigenissen sinds de start van het project.

De getuigenissen doen (toekomstige) chauffeurs stilstaan bij de ingrijpende gevolgen 
van een verkeersongeval voor alle betrokkenen. Het persoonlijke contact met de getuige 
maakt de sensibilisering enorm effectief, maar om zo’n inkijk te geven in je persoonlijke 
leed en leven moet je moed hebben. We vroegen Rita, die sinds 2016 haar verhaal vertelt, 
wat Getuigen onderweg voor haar betekent en hoe ze haar leven opnieuw probeerde op 
te pakken na het verlies van twee dierbaren in een verkeersongeval.

RITA: “De dood van mijn mama in 1998 betekende een ommekeer in mijn leven. Als enige 
dochter bleef ik over met een vader die verdronk in verdriet. Mijn vijf kinderen, die toen 
nog klein waren, moesten plots hun oma missen. Maar bovenal was ik mijn grote steun 
en toeverlaat kwijt. Na haar ongeval kon ik niet anders dan mijn werk opgeven. In 2013 

GETUIGEN ONDERWEG

“Als ik mijn verhaal vertel in de klas, 
mag ik mezelf zijn”

Rita verloor twee dierbaren in een 
verkeersongeval. Ze vindt de kracht 
om door te gaan na even niets doen 
en nadenken met een kopje koffie 
in de zetel.
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vertel hen altijd hoe erg het is als je niets meer kan zeggen tegen de persoon die een paar 
uur geleden nog voor je stond. Hoe erg het is als afscheid nemen niet meer kan. Ik vraag 
hen om altijd voorzichtig te zijn. Meestal zitten ze muisstil en luisteren ze, na de getuige-
nis krijg ik een stapel geschreven briefjes mee.”

Zijn er dingen die je graag nog zou doen om alles een plaats te proberen geven? 
RITA: “Met het ouder worden, denk ik er steeds vaker over na om een boek te schrijven. 
Alles op papier zetten en mijn verhaal van me af schrijven. De titel zou kunnen zijn ‘Het 
is wat het is’. Een zin die ook op mijn voorarm getatoeëerd staat. Voor mij zegt het hoe 
broos het leven is en hoe blij we moeten zijn als alles goed gaat. Het geeft me ook de 
kracht om door te gaan, want je kan de klok niet terugdraaien. Je kan een verhaal niet 
mooier of slechter maken dan het is. Het is wat het is.” 

CIJFERS 
GETUIGEN 

ONDERWEG
 2018

73 getuigen en 
52 buddy’s  

566 getuigenissen

16.511 leerlingen van de 3de graad  
secundair onderwijs gesensibiliseerd 

2.500e getuigenis in januari  
sinds de start van het project

verkeersveiligheid bij bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat getuigenissen van verkeers-
slachtoffers 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 ge-
tuigenissen in te zetten in hun verkeersbeleid. In 2018 
sensibiliseerden we 1.613 werknemers uit verschillende 
sectoren. 

Bedrijven kunnen niet enkel getuigenissen aanvragen maar ook het 
Handboek Road Accidents Prevention and Managament bestellen. 
In dit Nederlandstalige handboek presenteert Rondpunt een inte-
grale 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. 

Gaetane vertelt haar verhaal
in bedrijven

In samenwerking met het Sociaal Fonds Transport en Logistiek 
ontwikkelden we de brochure ‘Een verkeersongeval... Wat dan?’. In 
korte puntjes krijgt een vrachtwagenchauffeur (in opleiding) te le-
zen hoe een ongeval voorkomen kan worden en wat hij kan doen in 
de verschillende fasen na een ongeval. De chauffeur komt te weten 
welke elementen een rol spelen bij het ontstaan van een verkeers-
ongeval en hoe hij zich kan voorbereiden op het moment dat hij zelf 
of een collega een ongeval heeft.

Bovenstaande brochure bieden we ook op een interactievere manier aan in een web-
module voor bus- en vrachtwagenchauffeurs, ontwikkeld in samenwerking met VDAB. 
De verschillende thema’s worden heel concreet gemaakt door de getuigenis van twee 
chauffeurs die betrokken raakten bij een zwaar verkeersongeval.
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Praktische gids ‘Als 
het verkeer je raakt’ 

Brochure ‘Wat na een
ongeval in Europa?’

set met 19  
contactkaarten

589 620 539

In de zomer van 2018 ontwikkelden we twee nieuwe praktische producten om informatie 
nog laagdrempeliger te kunnen aanbieden. Beide worden, net als onze gids ‘Als het ver-
keer je raakt’, gratis verdeeld over heel Vlaanderen.

> Wanneer een ongeval plaatsvindt in een ander land dan je thuisland, worden 
veel zaken nog ingewikkelder. Met onze thematische brochure ‘Wat na een on-
geval in Europa?’ weet je wat je moet, maar ook kan doen, als je betrokken raakt 
bij een verkeersongeval op Europese wegen. Na elk thema kan je eigen papieren 
toevoegen in een plastic mapje.

> Met onze set van 19 contactkaarten vind je snel de juiste dienst na een ver-
keersongeval. Door het gebruik van eenvoudige symbolen ontdek je meteen 
waar je terecht kan voor welk soort dienstverlening. 

Rondpunt informeert (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval via telefoon en 
e-mail door hulpvragen te beantwoorden. Veel van deze vragen zijn juridisch of verze-
keringstechnisch van aard. Hierbij vinden we het belangrijk om naast te informeren, te 
luisteren, eventueel door te verwijzen en signalen op te vangen. Zo ook bij de hulpvraag 
van Gerbrich die jaren na haar verkeersongeval met vluchtmisdrijf nog eens slachtoffer 
werd van de feiten. Ze legt hieronder uit hoe ze door Rondpunt inzicht kreeg in het ver-
loop van de procedure en het vonnis.

> “In december vorig jaar kwamen er in verband met mijn ongeval van 15 januari 2015 
nieuwe feiten aan het licht die me diep hebben geraakt. De persoon die me heeft aan-
gereden verklaarde oorspronkelijk dat ze was doorgereden zonder te beseffen wat ze 
had veroorzaakt, ze verschool zich achter haar dronken toestand. Door een stom toeval 
ben ik recent te weten gekomen dat ze wel degelijk is uitgestapt, me heeft zien liggen, 
opnieuw is ingestapt en doorgereden. Te weten dat ze me voor dood heeft achtergelaten 
was een enorme schok. Ik wist met deze nieuwe informatie geen weg. Ik nam contact op 
met Rondpunt met de vraag of ik juridisch hiermee iets kon aanvangen. Nathalie Van-
dendaele van Rondpunt verklaarde me duidelijk dat het vonnis enkel kan worden herzien 
in het voordeel van de veroorzaker. Ze verklaarde me begrijpelijk de noodzaak hiervan. 
Het is een geruststelling dat deze feiten zonder gevolg in de toekomst openlijk kunnen 
besproken worden. In het algemeen is het belangrijk voor mij te weten dat Rondpunt 
een klankbord is die uiteenlopende ingewikkelde aspecten na een ongeval in het juiste 
perspectief kan plaatsen, de weg kan wijzen binnen het juridische kluwen. Ik heb ook 
het gevoel dat mijn verhaal ter harte wordt genomen en dat het een maatschappelijke 
invloed kan teweegbrengen.”  <

INFORMEREN

CIJFERS 
VERZONDEN
PRODUCTEN

 2018

7  psychosociale hulpvragen

5 medische hulpvragen

126 juridische en verzekeringstechnische hulpvragen

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

In 2018 beantwoordde Rondpunt 186 hulpvragen
van (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval 

via e-mail of telefoon
CIJFERS

HULPVRAGEN
2018



was een fijn gevoel! Ik ben nog steeds aangesloten bij de zwemclub en ga er 
wekelijks naartoe om stijlen te oefenen en afstanden te kunnen zwemmen. Elke 
zondag ga ik ook 11km lopen met de atletiekclub. Ik liep zelfs al de halve mara-
thon van Brussel!”

Vulde je je vrije tijd voor het ongeval ook al op met sporten?
WIM: “Hoofdzakelijk hield ik me bezig met studeren, ik zat in mijn laatste jaar 
‘Burgerlijk ingenieur-architect’ en zag mijn toekomst als architect. In 2002 over-
leed mijn mama aan borstkanker waardoor ik mij daarop ging focussen om het 
verlies te kunnen verwerken. Ik zocht wel de nodige ontspanning in fietsen, 
zwemmen en studentenactiviteiten. Sporten vond ik heel belangrijk, het liet je 
voelen erbij te horen en het gaf je eigenwaarde.”

Heb je nog steeds dezelfde vrienden als voor het ongeval?
WIM: “Neen, helemaal niet. Tijdens de revalidatieperiode en de jaren die daar-
na voorbij gingen, bleven de meeste vrienden stilaan weg. Slechts één persoon 
komt nog regelmatig op bezoek. Het was tijdens de revalidatie nochtans wel 
net de steun van familie en resterende vrienden die me hoop gaf. Ik leerde in 
die periode om te blijven doorgaan en blij te zijn met elke verbetering, hoe klein 
dan ook.” 

Hoe zag je revalidatieproces er uit?
WIM: “Na het ongeval belandde ik in een coma met talrijke letsels. Toen ik wak-
ker werd, was ik bedlegerig en plots rolstoelpatiënt. Ik moest terug leren staan, 
stappen, spreken en schrijven. Er waren veelvuldige kine-, ergo- en andere zor-
gen. Om zowel mijn fysische als mijn psychische stoornissen te behandelen, 
verbleef ik in verschillende revalidatiecentra. Het was een langdurig proces van 
vallen opstaan, toch werd ik telkens een beetje beter. Het moeilijke was om te 
moeten aanvaarden dat het niet meer zal worden als voordien. Ik heb nu een 
andere persoonlijkheid, een andere ingesteldheid en een blijvend hersenletsel.”

Welke impact heeft FIVE2NINE, nu vijf jaar later, op jouw leven gehad?
WIM: “Het opnieuw kunnen en durven sporten, en dat niet alleen moeten doen 
is fantastisch. Zwemmen en lopen geeft me kracht en energie, ik vergeet dan 
even mijn beperkingen. Door mijn lichaam te kunnen trainen, hou ik mezelf ge-
zond. Mijn hersenletsel belemmert me nog vaak in bepaalde taken en ik heb 
misschien niet elke dag de impuls om er de volle honderd procent voor te gaan, 
maar toch voel ik me nu goed als ik zie wat ik allemaal al bereikt heb. Met mijn 
doorzettingsvermogen probeer ik er elke dag iets moois van te maken. Het gaat 
erom de moed niet op te geven en je doelen te blijven najagen!”
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Na steeds meer signalen van jongvolwassenen met een niet-aangeboren her-
senletsel (NAH) dat ze moeite hebben om hun sociaal leven in te vullen, besloten 
we in 2014 om het project FIVE2NINE op te starten. Ook Wim (31) ervaarde na 
zijn verkeersongeval moeilijkheden in zijn zoektocht naar een vrijetijdsbeste-
ding en zocht samen met ons een buddy in het eerste projectjaar. We vroegen 
hem hoe het nu, vijf jaar na FIVE2NINE, met hem gaat en waarom hij destijds de 
stap zette naar het project. 

WIM: “Ik had in 2014, vier jaar na mijn ongeval, een duidelijk doel voor ogen. Ik had 
nood aan meer sociaal contact en wou opnieuw sporten, iets wat ik vroeger veel 
deed. Maar het leek me maar niet te lukken. Er waren te veel obstakels zoals 
dat ik fysiek niet meer dezelfde was, en ook het hersenletsel en mijn geheugen 
speelden me parten. Omdat ook initiatief nemen niet vanzelfsprekend is, was er 
begeleiding en steun nodig. Je bent heel onzeker over wat je kan, waardoor een 
duwtje in de rug nodig was!”

En dat duwtje kwam er?
WIM: “Ellen werd mijn buddy, door haar geduld en het doorpraten van wederzijd-
se interesses konden we verschillende dingen opnieuw uitproberen. Wandelen, 
een film kijken en biljarten,… veel kwam aan bod. Zwemmen, ook de favoriete 
sport van Ellen, bleek uiteindelijk het beste. Het was zo leuk om opnieuw activi-
teiten te plannen en te beleven met een leeftijdsgenoot. Er opnieuw ‘bij horen’ 

FIVE2NINE
Wim herontdekte vijf jaar geleden 
zwemmen als grote passie door het 
project FIVE2NINE.

“Je bent heel onzeker over wat je kan,
 waardoor een duwtje in de rug nodig was!”
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Is dit het beeld dat
 je wil achterlaten?

Vluchtmisdrijf komt voor bij 1 op de 10 ongevallen met dodelijke of 
zwaargewonde slachtoffers. Vorig jaar overleefden 17 slachtoffers 
een aanrijding met vluchtmisdrijf niet. Om deze problematiek onder 
de aandacht te brengen voeren we elk jaar in september campagne. 
We bevroegen in 2018 online én op verschillende drukke plaatsen 
hoe de gemiddelde Vlaming over vluchtmisdrijf denkt. Opvallend is 
dat bijna iedereen een vriend(in) of familielid zou overtuigen om zich 
aan te geven bij de politie na vluchmisdrijf. Maar slechts de helft zou 
de stap naar de politie zelf zetten indien vriend(in) of familielid dat 
niet doet. 

Beeld: inzending De Standaard Solidariteitsprijs 2018

Zondag 18 november 2018 stond Rondpunt samen met lotgenotenwer-
kingen OVK en Over-Hoop, burgemeester Clerfayt en Staatssecretaris 
Debaets stil bij de vele verkeersslachtoffers. 

Letterlijk. Want in Schaarbeek werd een druk kruispunt 218 seconden 
stilgelegd voor de 218 dodelijk en zwaargewonde slachtoffers op Brus-
selse wegen het jaar voordien. De actie sluit aan bij initiatieven over 
heel de wereld. Elke derde zondag van november is het namelijk we-
reldwijd World Day of Remembrance.

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR VERKEERSSLACHTOFFERSWEEK ZONDER VLUCHTMISDRIJF

SOLIDARITEITSACTIE SOLIDARITEITSACTIE
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SVEN: “Iedereen heeft recht op zijn plaatsje in de maatschappij. Je kan niemand uitsluiten, 
niet in een sportclub en niet in het onderwijs, er moet inclusie zijn. Maar daar zijn we 
jammer genoeg nog ver van verwijderd. Inclusief sporten heeft nochtans veel voordelen. 
In een G-sportclub is het aantal sporters vrij beperkt waardoor de leeftijden uiteen lopen. 
Dat terwijl ze in een inclusieve club met leeftijdsgenoten kunnen sporten, iets wat ik echt 
een meerwaarde vind. Ook moeten mensen altijd van heel ver komen naar een G-sport-
club omdat er zo weinig zijn. Het zou veel beter zijn dat die persoon ook gewoon om de 
hoek kan trainen.”

Wat is het voordeel van het uitbouwen van een clubwerking in een revalidatiecentrum?
LYNN: “We kunnen zo een gevarieerd sportaanbod blijven aanbieden. Hierdoor is er voor 
iedereen iets en zal een revalidant sneller eens meedoen. Het helpt ook om de animo erin 
te brengen, je kan het clubgebeuren nabootsen en het groepsgevoel versterken.”

SVEN: “Met G-sportclub Vorselaar zijn we eigenlijk meer dan alleen een sportclub. We 
kunnen revalidanten doorverwijzen naar andere (G-)sportclubs door ons grote netwerk. 
Omdat wij kleinschaliger en ook lokaal verankerd zijn, merken we dat we een tussenstap 
zijn voor mensen met vragen. Voor sommigen is de stap naar G-sport Vlaanderen te 
groot, ze zien het als een instituut. De samenwerking met Pulderbos is ook een win-win-
situatie. Wij hebben de knowhow over de werking van het G-sportlandschap en waar 
je subsidies kan aanvragen. Bij Pulderbos weten ze dan weer heel goed hoe je met de 
doelgroep moet omgaan. Dat is echt een goede combinatie.”

Wat doen jullie als een revalidant aangeeft te willen sporten na ontslag?
SVEN: “Als ik merk dat een revalidant interesse heeft in een bepaalde sport, dan probeer 
ik zoveel mogelijk de juiste lesgevers te vinden die een initiatie kunnen komen geven in 
Pulderbos. Ik help ook in de zoektocht naar een gepaste sportclub in de buurt na ontslag 
en schakel daarbij soms de G-sportconsulenten in. Zo verwees ik onlangs nog iemand 
door die wou muurklimmen maar wiens linkerarm verlamd is. Ik raadde hem aan boul-
dering eens te proberen, je klimt dan niet in de hoogte maar rondom een ruimte die be-
schermd is met valmatten.”

Waarom is het zo belangrijk om al te sporten tijdens revalidatie? 
LYNN: “Door tijdens revalidatie te starten met sporten, wakkeren we het zelfvertrouwen 
weer aan. Vaak zijn revalidanten door een veranderd lichaam het vertrouwen in hun ei-
gen kunnen kwijt. Hier, in hun vertrouwde omgeving, kunnen ze al de eerste stappen zet-
ten in de richting van hun nieuwe ‘ik’. Maar sporten is ook de ideale uitlaatklep om zorgen 
aan de kant te zetten en aangesloten zijn bij een vereniging kan een belangrijk aankno-
pingspunt zijn voor het uitbreiden van je sociaal leven. Zo kunnen kinderen en jongeren 
makkelijker stappen zetten in andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk en relaties.”

“Iedereen heeft recht op zijn plaatsje in de maatschappij”

Twee jaar geleden ging Revalidatiecentrum Pulderbos in op onze vraag of we kinderen 
en jongeren met een blijvend letsel al tijdens revalidatie konden laten kennismaken met 
sport. Voor Beni Kerkhofs, Directeur Zorg bij Pulderbos, is mensen perspectief geven 
minstens zo belangrijk als de revalidatie zelf. Het project Gelijk Spel ontstond zo van-
uit de gedeelde overtuiging dat sport een middel is voor re-integratie. Na een jaar van 
sportactiviteiten voor de jonge revalidanten op woensdag, besloot Pulderbos om in 2018 
over te stappen naar een duurzame clubwerking onder begeleiding van Sven Guns van 
G-sportclub Vorselaar. We gingen met Sven en kinesiste Lynn Essers, die de activiteiten 
in Pulderbos begeleidt, in gesprek over het belang van (inclusief) sporten.

GELIJK SPEL

“Op weg naar school werd ik aangereden op mijn fiets. Ik 
was net gestart in het eerste middelbaar en was blij om 
naar een nieuwe school te kunnen gaan met mijn vrienden. 
Maar nu moet ik in plaats daarvan dagelijks naar het revali-
datiecentrum gaan en mis ik het schooljaar. Elke dag krijg ik 
kine-, logo- en ergotherapie. Ik werk hard zodat ik volgend 
schooljaar misschien terug naar mijn eigen school kan gaan. 
Ik heb mijn vrienden al enorm gemist de afgelopen tijd. Ge-
lukkig kan ik wel spelletjes spelen met de kinderen uit de 
leefgroep en zwemmen op woensdagnamiddag. Ik vind het 
ook leuk om terug te leren springen, lopen,… Op woensdag 
leerde ik ook eens petanque spelen, iets dat ik nog nooit 
gedaan had. Het leukste vind ik dat ik verschillende sporten 
kan proberen!” - Joren (12), revalidant Pulderbos



‘Steun aan veroorzakers is in ieders belang”
Opiniestuk verschenen in Knack op 31/01/2018
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Het voorbije jaar merkten we bij Rondpunt op dat steeds meer mensen geïnteresseerd 
raken in de mens achter de veroorzaker van een verkeersongeval. Voorzichtig begint 
men het verhaal van veroorzakers ook te vertellen, zoals ook in de vierde aflevering van 
de tv-reeks ‘Mij overkomt het niet’ op één.

Daar wordt een beeld geschetst van Guido die Marc aanreed, waarbij Marc mooi nuan-
ceerde: ‘Je hebt een beeld: iemand die je omver rijdt dat is een roekeloze chauffeur. Dat is 
een zatlap of whatever. Maar er zat een doodgewone man tegenover mij met zijn vrouw 
en hij heeft het ongeluk gehad en ik was het slachtoffer.’

Dé veroorzaker bestaat niet. Dat groeiend besef vinden wij bij Rondpunt positief. Al jaren 
ijveren wij voor een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval. Daar 
horen veroorzakers ook bij. 

Zowel slachtoffers als veroorzakers moeten verwerken dat het ongeval gebeurd is. Zowel 
slachtoffers als veroorzakers kunnen dat doorgaans niet alleen. Bij veroorzakers komen 
er vaak gevoelens van schuld en schaamte kijken. Deze vormen een te hoge drempel 
in hun zoektocht naar hulp. ‘Wij zijn toch niet het slachtoffer?’, ‘Wij zijn toch niemand 
verloren?’, ‘Wij hebben toch geen recht op hulp?’ Sociaal isolement is nooit ver weg, maar 
praten helpt.

De samenleving verwacht vaak van veroorzakers dat ze verantwoording afleggen, en 
meestal willen ze dat zelf ook. Maar als maatschappij moeten we er vooral voor zorgen 
dat een veroorzaker het ongeval kan verwerken zodat het geen invloed heeft op toekom-
stig rijgedrag. Go for zero. Dat willen we toch allemaal?

Volgens ons kan dat alleen als we als maatschappij een veroorzaker ook steunen in zijn 
zoektocht naar hulp. Iedereen die zich in het verkeer begeeft, heeft er baat bij dat veroor-
zakers opgevangen worden. Vroeg of laat kruipen ook zij opnieuw achter het stuur. Ho-
pelijk pas nadat de eerste stappen in het verwerkingsproces zijn gezet. Geraken ze daar 
niet alleen? Dan moeten wij hen daarbij helpen. Dé veroorzaker bestaat voor ons niet. 
Dé hulp dus ook niet, wij ijveren voor begeleiding op maat. Opvang moet inspelen op alle 
factoren zoals verzwarende omstandigheden en eventueel (ont)brekend schuldbesef.

Ook slachtoffers of nabestaanden ervaren het als cruciaal hoe de andere partij met het 
ongeval omgaat. Weten dat er schuldinzicht is bij de verantwoordelijke voor het ongeval 

Rondpunt hielp lotgenotenwerking Even Zeer in 2018 om veerkrachtig te kunnen zijn 
voor haar leden. Af en toe moeten we vaststellen dat de ondersteuning en begeleiding 
van veroorzakers van een verkeersongeval nog niet helemaal verloopt zoals gewenst. 
Toch maakt ook voor hen de juiste hulp het verschil. Regionale verschillen zorgen ervoor 
dat een veroorzaker net wel of net niet goed geholpen wordt wanneer hij op zoek is naar 
hulp. Vanuit eigen overtuiging en het Actieplan van de Stuurgroep Verkeersslachtoffers 
willen we deze verschillen wegwerken. 

In 2018 deden we dit door ons in te zetten voor de verdere uitbouw en provinciale ver-
ankering van de lotgenotenwerking. Samen met Trefpunt Zelfhulp onderzochten we de 
mogelijkheid om ook bij Even Zeer te starten met een buddywerking. Waar de werking 
van Even Zeer nu steunt op de inzet van één persoon willen we overgaan tot het werven 
van verschillende buddy’s per provincie. Deze buddy’s worden dan het aanspreekpunt 
voor de lotgenoten in hun regio.

Even Zeer werd in 2018 voorgesteld aan verschillende professionals die in aanraking 
komen met veroorzakers. Daarbij benadrukten we de complementariteit met andere 
diensten. Door hen te laten kennismaken met de lotgenotenwerking willen we de door-
verwijzing naar Even Zeer stimuleren. Daarnaast werken we aan een duidelijke doorver-
wijzingsprocedure op basis van de resultaten van een bevraging bij CAW-medewerkers.

BELANGENBEHARTIGING en dat hij nooit meer iets wil veroorzaken en zich daar ook naar gedraagt, helpt bij het 
verwerkingsproces. Ook net daarom willen wij goede opvang bieden aan veroorzakers. En 
goede opvang bieden, staat voor ons niet gelijk aan zeggen dat ook zij slachtoffer zijn. We 
willen vooral dat ze op een positieve manier verder kunnen met hun leven. 

Guido Empereur die ongewild een ongeval veroorzaakte en zijn verhaal vertelde in ‘Mij 
overkomt het niet’ op één, richtte een lotgenotenwerking op voor veroorzakers, Even 
Zeer. We zijn blij om te zien dat veroorzakers steun kunnen vinden bij elkaar. Maar voor 
ons is het minstens even belangrijk dat veroorzakers ook steun vinden bij de maatschap-
pij.



betrok mij niet voorafgaand aan het interview. Ten opzichte van ik die open mijn bood-
schap wou vertellen, voelde hun houding onrespectvol aan. Ik gaf hem ook duidelijk aan 
waarover ik niet wou spreken, maar de journalist minimaliseerde dat. Daarentegen gaf 
de journalist van Radio 1 me wel veel rust en vertrouwen. Hij zei op voorhand wat hij zou 
vragen en ging al kort in gesprek met mij. Ik hoop dat elke journalist zich probeert in te 
leven in onze ervaring en onze gevoelens.”

Paste je tips toe die je leerde uit de mediatraining?
HILDE: “Ik had op voorhand goed nagedacht over wat ik wel en niet ging zeggen, zodat ik 
onder druk niet zou bezwijken voor bepaalde vragen. Zo zorgde ik er ook voor dat ik mijn 
boodschap kort en duidelijk kon brengen. Ik wist nu ook dat een journalist soms scherp 
kan reageren maar dat je moet proberen om je niet te laten vangen in zijn poging om 
bepaalde reacties uit te lokken.”

Waarom is het voor jou belangrijk om je verhaal te kunnen delen?
HILDE: “Voor mij persoonlijk gaat het om een boodschap mee te kunnen geven aan het 
grote publiek. Mijn boodschap is enerzijds eerder preventief zoals hoe belangrijk het is 
om je richtingaanwijzer te gebruiken. Maar anderzijds wil ik duidelijk maken dat ook de 
omgeving slachtoffer wordt van het ongeval en de vaak blijvende gevolgen. Ook wil ik 
kunnen delen hoe ik er mee omging en mensen bewuster maken van het leven.”

Wat leerde je nog bij tijdens de mediatraining?
HILDE: “Alles was eigenlijk heel nieuw voor mij. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je de vragen 
op voorhand kan krijgen of dat je bedenktijd mag vragen alvorens je instemt met een 
interview. Ook had ik niet verwacht dat je mag nalezen voor publicatie, tenminste als je 
hier duidelijke afspraken over gemaakt hebt op voorhand. Het was ook interessant om te 
horen hoe een artikel en het maken van een titel tot stand komt. Het werd duidelijk dat 
veel mensen werken aan één artikel en dat ze soms niet van elkaar weten wie wat doet. 
Zo ontstaat er verwarring en dat leidt tot misverstanden. Ik leerde heel veel bij, maar ik 
vind het ook aan ons om hen iets bij te leren!” 
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MEDIATRAINING

We versterken niet alleen slachtoffers om hun verhaal te 
delen in de media, maar we stimuleren ook journalisten om 
correct te handelen. Zo willen we onnodige extra emotio-
nele schade na een ongeval voorkomen. 
VRT-journaliste Fatma Taspinar was 
voor Rondpunt de meest respectvol-
le journaliste van 2018. Ze interview-
de veroorzaker Guido en nabestaande 
Pim op de meest correcte manier voor 
het één-programma ‘Mij overkomt het 
niet’. Met die boodschap en een bos 
bloemen gingen we haar verrassen op 
de VRT-redactie!

Verkeersslachtoffer Hilde staat 
voor het eerst de pers te woord op 
de Internationale Herdenkingsdag 
voor Verkeersslachtoffers 2018

“Het is aan ons om hen iets bij te leren”
Vorig jaar konden verkeersslachtoffers en nabestaanden opnieuw bij ons terecht voor 
een interactieve mediatraining. In drie sessies leerden ze het medialandschap, inter-
viewtechnieken en hun rechten kennen. Hilde Vanchaze had nog geen ervaring met pra-
ten met de pers en volgde onze mediatraining. Sindsdien deelde ze al twee maal haar 
verhaal in de media, een eerste keer op VRT Radio & TV en daarna in Libelle.

HILDE: “Ik voelde al langer dat ik iets wou doen met mijn ervaring. Maar je moet eerst een 
zeker stadium in je verwerking bereikt hebben om erover te kunnen praten. Om je te kun-
nen uiten zonder al te veel emoties moet je al iets verder van het ongeval staan. Toen ik 
op de Herdenkingsdag in 2017 de pers mensen zag interviewen, wou ik mij het liefst ver-
stoppen. Maar een jaar en een mediatraining later was ik enthousiast en nam ik de kans 
om ze te woord te staan dankbaar aan.” 

Hoe zou je je eerste ervaring met de pers omschrijven?
HILDE: “Ik sprak op de Herdenkingsdag zowel met een journalist van Radio 1 als met een 
journalist van het VRT-journaal. Die laatste was vooral met zijn collega aan het praten en 

Journalistenaward



BELEIDSBEÏNVLOEDING

Met het project ‘Victims of Road Traffic Offences’ werkten we twee jaar lang samen met 
Moderator en KULeuven om de opvang van verkeersslachtoffers in Europa te verbeteren. 
Hierbij lag de focus op toegang tot informatie en ondersteuning, herstelbemiddeling en 
interdisciplinaire samenwerking.

Om good practices inzake interdisciplinaire samenwerking te verspreiden op beleidsniveau 
organiseerden we drie politieke bijeenkomsten in Europese landen. Hier beargumenteer-
den we hoe essentieel het is dat professionals uit verschillende domeinen samenwerken. 
Dat deden we vanuit een schets van de verschillende noden van verkeersslachtoffers. We 
legden de Vlaamse Staten-Generaal voor als good practice voor een domeinoverschrei-
dende samenwerking. Anderzijds opperden we voor case management, aangezien deze 
methodiek interdisciplinaire samenwerking stimuleert in het werkveld.

In Barcelona zaten we samen met het Departement van het Catalaans Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Na afloop van de bijeenkomst besloot het telefonisch informa-
tiepunt nauwer samen te werken met andere diensten zoals de politie. In Düsseldorf 
vond een overleg plaats met het Ministerie voor Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken van 
Nord-Rhein Westfalen. Hier zouden ze een werkgroep opstarten om de opvaing te ver-
beteren aan de hand van interdisciplinaire samenwerking. In Lissabon organiseerden we 
een gevarieerd overleg waarin beleidsmedewerkers en professionals samenwerking en 
afstemming voor de eerste maal bespraken. Nadien zagen ze in dat ze gezamenlijk echt 
kunnen bijdragen tot een betere opvang van verkeersslachtoffers en dat verder overleg 
noodzakelijk is.

Werk en zorg: een noodzakelijk partnerschap

Personen met een handicap werken veel minder in een betaalde job dan personen zon-
der handicap. In februari 2018 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit van 
het decreet van de werk- en zorgtrajecten goed. Het decreet trad in juli in werking en 
houdt in dat je als persoon met een handicap ook de kans krijgt om deel uit te maken van 
de arbeidsmarkt. Professionals moeten vooral kijken naar de sterktes en vaardigheden 
van personen met een handicap en hen daarin laten groeien. 

Het Vlaams Patiëntenplatform en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid (GOHA), waar 
Rondpunt lid van is, formuleerden enkele bedenkingen over dit decreet. Bijvoorbeeld dat 
complexe jobs opsplitsen in eenvoudigere deeltaken de tewerkstelling voor personen 
met een handicap kan bevorderen. Maar ook personen met concentratieproblemen of 
vermoeidheid ten gevolge van bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel, die op zoek 
zijn naar intellectueel uitdagend werk, hebben baat bij het opsplitsen van volledige ta-
kenpakketten.

Rondpunt gaf vanuit de ervaringen in het afgeronde project Verloond Talent input voor 
een nieuw voorstel inzake een integratietegemoetkoming. Voor personen met een han-
dicap staat een prijs op liefde. Bij het berekenen van een integratietegemoetkoming 
houdt men namelijk ook rekening met de inkomsten van de partner die samenwoont 
met de persoon met een handicap. Indien dat inkomen te hoog is, kan het zijn dat de 
persoon met de handicap geen integratietegemoetkoming ontvangt, ondanks dat hij me-
disch gezien wel in aanmerking komt. 

Het nieuwe voorstel laat toe dat de partner meer mag verdienen vooraleer de tegemoet-
koming van een persoon met een handicap wegvalt. Staatssecretaris voor Gelijke Kan-
sen, Zuhal Demir, werkte daarvoor een voorstel uit met twee parlementsleden. Door het 
voorstel zullen meer personen (geschat op 1.391) een integratietegemoetkoming krijgen 
en degene die er al een hebben gaan er financieel op vooruit. Zo’n 1.764 personen zouden 
zo’n €175 extra per maand krijgen volgens de Staatssecretaris. Een aantal dossiers wor-
den automatisch aangepast, maar in bepaalde gevallen is het nodig om zelf een herzie-
ning aan te vragen. We brachten de belanghebbenden daarvan op de hoogte.

Europees project ‘Victims of Road Traffic Offences’

VORMING aan 466 professionals

25 gerechtsmedewerkers

29 psychologen en maat-
schappelijk assistenten

30 studenten Geneeskunde

100 preventie-adviseurs

110 leerkrachten

26 DMW, CAW en lot-
genotenwerkingen

26 professionals uit 
herstelgerichte organisaties
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‘Prijs van de liefde’ daalt verder 
voor personen met handicap

120 verzekeringsmakelaars
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Financiële rapportageVeerkrachtig met de hulp van

MUSIC FOR LIFE

PROJECTSPONSORS

SPONSORING MET GOEDEREN EN DIENSTEN STRUCTURELE STEUN

Project Victims of Road 
Traffic Offences
Funded by the Justice 
Programma of the 
European Union

BENEFIETACTIES

vzw Limburgse Truckers (foto)
Jella 4 Life
Chiro Bodegem
VZW De Schom
Vrouwengilde
De Warmste Sinterklaasquiz

Fietseling Merksem
Marathon Gent
Levenslijn Damme vzw

Ursulinen Mechelen
Vlaams Technische Kring
JK Vuilbak
Generatiebal
Arteveldehogeschool
Motorrijder Magazine

Augustijnenloop
Deelname Jolien Smets aan de Dodentocht
Deelname Unit-T aan Dwars door Mechelen
Laurien Raeymaekers en vriendinnen

Inkomsten (€)
2017 % 2018 %

Overheidssubsidies 569.486 75.5 511.295 70.6

Opbrengsten Stichtingen en 
Fondsen

35.353 4.7 375 0.1

Opbrengsten getuigenissen 43.498 5.8 49.650 6.9

Private projectinkomsten 6.800 0.9 0 0.0

Giften 93.136 12.4 122.036 16.9

Overige opbrengsten 5.849 0.8 40.367 5.6

Totaal 754.121 723.723

2017 % 2018 %

Diensten en goederen 187.226 24.8 220.747 30.5

Waarvan projectkosten 71.162 64.443

Waarvan vergoeding getuigen 64.085 79.605

Bezoldigingen 478.751 63.5 434.941 60.1

Andere kosten 44.243 5.9 12.768 1.8

Reserves 26.100 3.5 20.000 2.8

Resultaatverwerking 17.801 2.4 35.266 4.9

Totaal 754.121 723.723

Kosten (€)
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Projectcoördinator Getuigen Onderweg
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TEAM 2018 Eind 2018 volgde ik Paul Duré op als Algemeen Coördinator bij 
Rondpunt. Paul toonde een groot engagement naar alle betrok-
kenen en wist dit ook over te brengen op het team. In naam van 
het Bestuur en de collega’s dank ik hem voor zijn inzet. Net als 
hem kon ik in 2018 rekenen op een positief en gedreven team. 
Geen inspanning was te veel om er voor anderen te zijn. Zowel 
voor elkaar als voor alle betrokkenen na een verkeersongeval. 
Daarom wil ik hen enorm bedanken voor de veerkracht die zij 
toonden en de manier waarop zij voor velen het positieve waren 
na negatieve gebeurtenissen.

Joke Castelein
Algemeen 

Coördinator



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


