Campagnes en projecten
Jaarlijks organiseert Rondpunt een
publiekscampagne:
•
•

op de internationale herdenkingsdag voor
verkeersslachtoffers in november;
de ‘Week zonder vluchtmisdrijf’.

Hiermee vraagt Rondpunt aandacht voor
verkeersongevallen en roept ze op tot solidariteit
met iedereen die betrokken raakte bij een
verkeersongeval.

Een verkeersongeval …
… overkomt je niet,
tot het je wel overkomt,
zet je leven op zijn kop,
confronteert je met verlies,
met grote en kleine zorgen,
brengt je in een wereld van onzekerheid,
geeft je een drive om nieuwe
verkeersongevallen te voorkomen.

Verkeersongeval?

Rondpunt zet met projectsubsidies en private
middelen creatieve projecten op om de
re-integratie van jonge verkeersslachtoffers te
verbeteren. Informatie over Breakbaar, FIVE2NINE
en andere projecten vind je op www.rondpunt.be.

Steun Rondpunt:
•
met een gift op het rekeningnummer van
Rondpunt op BE72 7430 2345 4816, je krijgt een
fiscaal attest vanaf 40 euro;
•
via een (duo-)legaat;
•
als bedrijfssponsor;
•
als vrijwilliger.
Kijk voor informatie op www.rondpunt.be of neem
contact op via info@rondpunt.be. Bedankt!

Rondpunt vzw werkt met steun van de Vlaamse
overheid aan een betere opvang van alle
betrokkenen bij een verkeersongeval.
Rondpunt is bondgenoot van
verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden en
veroorzakers. Rondpunt zet hun verhalen in voor
een veiliger verkeer.

Informatiefolder
Rondpunt vzw

Rondpunt vzw
Uitbreidingstraat 518 bus 2.01
2600 Berchem
T. 03 205 74 80
www.rondpunt.be

www.rondpunt.be

Maakte je een verkeersongeval mee?

Wil je ongevallen voorkomen?

Werk je met verkeersslachtoffers?

Je kunt bij Rondpunt terecht:

Je kunt bij Rondpunt terecht:

Je kunt bij Rondpunt terecht:

•

voor informatie, via de website en gids

•

voor informatie, via de website en gids

•

•

voor advies en doorverwijzing

•

voor advies in een moeilijk dossier

voor getuigenissen van betrokkenen
bij een verkeersongeval

•

voor vorming

•

voor lespakketten voor scholen

•

met signalen en ideeën

•

voor trajecten voor bedrijven

Op www.rondpunt.be vind je uitleg over wat je na
een ongeval meemaakt. Je vindt er contactgegevens
en praktische informatie over:
•

emotionele hulp;

Rondpunt is een Vlaams expertisecentrum
dat de opvang wil verbeteren van iedereen die
betrokken raakte bij een verkeersongeval. Het team
specialiseert zich in verschillende thema’s:

•

overlijden en afscheid;

•

juridische zaken en verzekeringen;

•

ziekenhuis en revalidatie;

•

psychosociale opvang;

•

verder na het ongeval;

•

medische zorg;

•

juridische zaken;

•

kinderen en jongeren;

•

verzekeringen;

•

re-integratie.

•

praten met de pers.

De medewerkers helpen je telefonisch of per mail
met jouw concrete vragen.

Je kunt er ook de gratis gids ‘Als het verkeer je raakt’
bestellen.
Rondpunt heeft daarnaast een ombudsfunctie.
Vind je geen antwoord op een vraag of ben je
niet tevreden over de hulp die je krijgt, dan kun je
Rondpunt bellen of mailen. Een medewerker zoekt
samen met jou naar een oplossing en/of verwijst je
door.
Rondpunt brengt jouw signalen ook onder de
aandacht bij hulpverleners en de overheid. Door ze
te melden, help je mee aan een betere opvang.

Rondpunt deelt informatie via de gratis gids ‘Als het
verkeer je raakt’ en www.rondpunt.be.
Rondpunt geeft vorming. Je kiest uit een vast of op
maat gemaakt aanbod. Alle vormingen vertrekken
vanuit de verhalen en signalen van betrokkenen bij
een verkeersongeval.
Wil je zelf iets doen met signalen? Dan is Rondpunt
je partner om ze aan te kaarten of om samen met
jou een project op te starten.

Rondpunt zet verhalen van verkeersslachtoffers in
om te wijzen op de zware gevolgen van een
ongeval. Zo laat ze mensen nadenken over hun
eigen gedrag in het verkeer.
Als school secundair onderwijs kun je voor
leerlingen van de derde graad een getuigenis
aanvragen van een slachtoffer of nabestaande.
Rondpunt stelt gratis lesfiches ter beschikking
voor de nabespreking.
Voor de eerste en tweede graad ontwikkelde
Rondpunt een lespakket met de dvd van de
jeugdfilm Booster en vier interactieve lessen.
Op basis van haar handboek voor bedrijven
‘Road Accidents Prevention & Management’
bekijkt Rondpunt samen met jouw bedrijf hoe je:
•

ongevallen kunt voorkomen, onder andere
door een verkeersgetuigenis te organiseren;

•

werknemers kunt opvangen en re-integreren
na een ongeval.

Kijk voor meer informatie op www.rondpunt.be.

