HERSTELBEMIDDELING
Manon ontmoette de vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte

“Het beeld van de nare
man is nu verdwenen”

Op haar 17e werd Manon slachtoffer van een ernstig verkeersongeval waarbij ze haar voet verloor.
Drie jaar na het ongeval ontmoette ze onder begeleiding van een bemiddelaar de vrachtwagenchauffeur
die het ongeval veroorzaakte. Dankzij haar revalidatie en een goede voetprothese kan ze blijven sporten.
Manon vertelt erover tijdens één van de Belevingsdagen, georganiseerd door Perspectief Herstelbemiddeling.
Tekst Anna Pastor

Tijdens de Internationale Week van
Herstelrecht (21 – 28 november 2021)
organiseerde Perspectief Herstel
bemiddeling voor ruim 150 professionals
van samenwerkingspartners zoals
politie, Slachtofferhulp Nederland en
reclasseringsorganisaties twee online
Belevingsdagen. De bijeenkomst
begon met een interactieve discussie,
waarbij deelnemers konden reageren
op stellingen als: ‘De beste uitkomst
van herstelbemiddeling is verzoening’
en ’Herstelbemiddeling is een goed
alternatief voor het strafrecht’. Vervolgens
werden er twee workshops aangeboden.
Tijdens de eerste workshop werd met
behulp van acteurs een deel van een
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bemiddelingsgesprek tussen een dader en
slachtoffer van een beroving nagespeeld.
In de tweede workshop vertelden ouddeelnemers van bemiddelingsgesprekken
over hun ervaringen.
Het verhaal van Manon

Manon was 17 jaar toen ze slachtoffer
werd van een ernstig ongeval waarbij
ze haar voet verloor. “Ik was samen met
mijn toenmalige vriend en zijn familie op
weg naar ons vakantieadres. Ik kan me
niet veel van het ongeluk herinneren, mij
was verteld dat de vrachtwagenchauffeur
ons busje, gewoon niet heeft gezien.”
Als gevolg van de aanrijding vloog het
busje waarin de familie zat over de kop en

kwam op de andere weghelft terecht. “Ik
heb daarna acht weken in het Radboud
ziekenhuis in Nijmegen gelegen en ben in
totaal dertien keer geopereerd. Mijn beide
voeten waren verbrijzeld en uiteindelijk
is, ondanks de vele operaties, mijn linker
onderbeen geamputeerd. Sindsdien heb ik
een prothese.”
Onzekerheid

Het ongeluk gebeurde in 2016
en pas drie jaar later komt het tot
een ontmoeting tussen de vracht
wagenchauffeur en Manon. “Dat het
zo lang duurde, kwam omdat het na
het ongeluk al snel was uit gegaan met
mijn toenmalige vriend. De chauffeur

Door acteurs nagespeeld bemiddelingsgesprek tijdens Belevingsdagen
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Ook in het nieuwe jaar is onze
dienstverlening weer als vanouds
had in die tijd een paar keer mijn
ex-schoonfamilie laten weten contact
met mij te willen. Maar, dat liep mis,
omdat ik geen contact meer met hen
had. Daardoor heb ik drie jaar lang in
onzekerheid gezeten, omdat ik niet wist
wie de veroorzaker van het ongeluk was.
Ik zag hem voor me als een hele nare
man. Ik kon maar niet begrijpen dat als
je weet dat een meisje van 17 jaar door
het ongeval haar onderbeen is verloren,
je geen contact met haar opneemt.”

‘Waarom nam
hij geen
contact op?’
Uiteindelijk kreeg Manon een tele
foontje van haar advocaat, dat de
vrachtwagenchauffeur via Perspectief
Herstelbemiddeling contact zocht
met haar. “Dat was voor mij wel even
schrikken. Na drie jaar verwacht je
dat bericht niet meer. Ik heb erover
nagedacht, en wilde een gesprek, omdat
ik benieuwd was naar deze man en zijn
kant van het verhaal.”
Het gesprek

“Eerst heb ik samen met mijn moeder
een gesprek gehad met Rianne,
de bemiddelaar van Perspectief.
Zij bereidde me voor op het gesprek en
vertelde al wat meer over de chauffeur.
Ze heeft me ook heel erg op mijn
gemak gesteld, zodat ik wist wat ik kon

verwachten tijdens het gesprek. Ik vond
het heel spannend om naar het gesprek
toe te gaan, omdat ik natuurlijk drie jaar
lang niet wist wie deze man was. Maar
vanaf het moment dat ik binnenstapte,
viel de spanning gelijk een beetje weg.
Ook was daarna mijn beeld van de ‘nare
man’ weg. Er was zichtbaar veel emotie
bij hem en zijn vrouw, die ook bij het
gesprek was en ik dacht meteen: deze
man heeft nooit een nare bedoeling
gehad. Dat emotioneerde mij ook
wel. Dankzij de bemiddelaar verliep
het gesprek heel goed. We hebben
allebei de vragen kunnen stellen,
die we hadden, daardoor werd het
verhaal completer. ”
Beter praten

“De vrachtwagenchauffeur wilde
ook een keer een gesprek met mijn
ouders. Zij hadden wel even bedenktijd
nodig voordat ze ook in gesprek
wilden met de vrachtwagenchauffeur
en zijn vrouw. Daarna werd een
tweede gesprek ingepland met de
vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw en
mijn ouders. Ik ben ontzettend blij dat
ze dat gedaan hebben, want nu kunnen
zij ook het verhaal een beetje afsluiten.
Echt afsluiten natuurlijk nooit. We
worden toch elke dag geconfronteerd
met het ongeval vanwege mijn prothese.
Maar nu kunnen we het beter een plek
geven en er thuis over praten.”
“Na het gesprek wisselden we onze
telefoonnummers uit en we hebben
nog steeds veel contact met elkaar.
Het ongeluk gebeurde op 12 augustus

‘De spanning
viel meteen weg’
en altijd rond die periode krijg ik een
lief berichtje, dat vind ik wel heel fijn.
Als er iets is, dan weet ik dat ik ze gewoon
kan bellen. Het beeld van de nare man,
is voor mij helemaal verdwenen, dankzij
het gesprek.”
Terugblik belevingsdag

Allebei de workshops werden door
de deelnemers goed ontvangen.
Niet iedereen had een beeld van
hoe een bemiddelingsgesprek
verloopt, maar door hiervan een
keer getuige te zijn, helpt dat bij
de beeldvorming. Ook de ervaring
van Manon maakte tijdens de
Belevingsdagen goed duidelijk
dat herstelbemiddeling ook voor
emotioneel herstel zorgt na een
ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen
voor het slachtoffer, ook voor de
veroorzaker van het ongeval. En dus
kijkt Perspectief Herstelbemiddeling
terug op twee enerverende dagen
met veel positieve feedback.
Contact

Wil je weten wat Perspectief Herstel
bemiddeling voor jou of jouw cliënt kan
betekenen? Kijk op:
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl
of bel: 030 – 234 0045. 

Waarom herstelbemiddeling?
Herstelbemiddeling maakt het mogelijk dat mensen kunnen herstellen van een ingrijpende gebeurtenis door het contact aan te gaan met
degene die betrokken was bij dezelfde gebeurtenis. Bij zowel slachtoffers als daders (of veroorzakers) helpt het contact bij het verwerken
van wat er is gebeurd, waardoor deze gebeurtenis minder negatieve invloed heeft op hun kwaliteit van leven. Het helpt mensen om hun
leven te vervolgen en zich te richten op de toekomst. En daar heeft ook hun omgeving baat bij.
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www.heling.nl
Advertenties

Voorzieningen

Ergotherapeutisch advies - hulpmiddelen – aanpassingen mobiliteit – Wmo
MetZorg biedt als onafhankelijk herstelgerichte
dienstverlener complete ondersteuning op het gebied
van care, arbeid, ondernemers en medisch herstel.

Verzorging & begeleiding

Wmo – PGB – Wlz – Zvw - zorgschade –
bewindvoering – ADL en gezin

Wonen

Werk & studie

Arbeidsdeskundig advies - re-integratie studiebegeleiding – UWV

Ondernemers & ZZP’ers

Coaching – bedrijfskundig advies – re-integratie

Medisch

Second opinion – alternatieve behandelingen

Bouwkundig advies - woningaanpassingen verbouwen – verhuizen

NAH

Coaching – begeleiding – advies alternatieve behandelingen

Wil je inhoudelijk advies of een casus bespreken? Bel of mail vrijblijvend!

