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Inleiding

‘Je moet genieten van het moment, want voor je het weet is het voorbij’. ‘Je kunt geen 

plannen maken op lange termijn’. ‘Ik heb nu geleerd wie ik echt kan vertrouwen en wie 

niet’. Dit zijn veelgehoorde uitspraken van mensen die schokkende ervaringen hebben 

meegemaakt. De uitspraken zijn verschillend van toon: sommige klinken optimistisch, 

andere neigen naar pessimisme en soms verbittering: gemeenschappelijk is de 

veranderde kijk op het leven. Deze verandering in levensvisie, fundamentele 

vooronderstellingen en basisovertuigingen is een van de kenmerkende gevolgen van 

schokkende ervaringen.

Als werknemers van een organisatie betrokken worden bij ernstige calamiteiten, is het 

belangrijk om als organisatie aandacht te besteden aan de opvang. Tevens moeten de 

psychische gevolgen van de gebeurtenis voor het slachtoffer bespreekbaar gemaakt 

worden. Niet altijd is dat even gemakkelijk. Wat moet u doen en wat moet u vooral niet 

doen? Wat kun je het slachtoffer aan hulp en ondersteuning bieden? Wat moet u wel en 

niet zeggen? Waar kunt u terecht met vragen? Welke professionals kunt u inschakelen? 

Waar liggen de grenzen van opvang binnen de organisatie? Lastige vragen, maar 

essentieel om bij stil te staan. 

Wat is een calamiteit?

‘Een calamiteit is een schokkende gebeurtenis, waarbij lichamelijk of geestelijk sprake is  

van een ernstige bedreiging of zelfs beschadiging’. (Kleber, Brom en Defares,1986)

Kenmerken van dit soort ervaringen zijn:

1. Een extreem gevoel van machteloosheid: de persoon heeft nauwelijks enige invloed 

of controle op het plaatsvinden en het verloop van de gebeurtenis.

2. Acute ontwrichting van het dagelijkse bestaan: voor de persoon wordt de 

vanzelfsprekende loop van het dagelijkse bestaan ruw doorbroken. Vaste 

denkbeelden over zichzelf en/ of over de toekomst staan in een klap op losse 

schroeven.

3. Een zeer onbehagelijk gevoel: de gebeurtenis gaat voor de persoon gepaard met pijn 

verwarring en/of (doods)angst.

Geweldsmisdrijven, verkeersongevallen, ernstige bedrijfsongevallen zijn gebeurtenissen 

die onze ‘dagelijkse orde’ wreed verstoren. De controle, die we dachten uit te kunnen 
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oefenen over ons bestaan, blijkt een illusie: het leven is onvoorspelbaar en we voelen 

ons kwetsbaar en soms ook ‘onrechtvaardig behandeld’.

Na dergelijke ervaringen staan mensen vaak anders in het leven. Men moet opnieuw een 

balans vinden waarin men goed kan functioneren. Het slachtoffer maakt een 

reconstructieproces door. Dat is soms pijnlijk en kan veel tijd kosten. De confrontatie is in 

eerste instantie ingrijpend voor het slachtoffer van de schokkende gebeurtenis. Maar ook 

voor indirect betrokkenen, zoals omstanders, collega’s, opvangers, kan de gebeurtenis 

die zij niet aan den lijve hebben meegemaakt, ingrijpend zijn. Collega’s worden zich vaak 

pijnlijk van bewust van hun eigen kwetsbaarheid: ‘dit had mij ook kunnen overkomen’.  

Ook bij deze mensen kan een veranderde kijk op het leven ontstaan. Dit hoeft op zich 

niet slecht te zijn, maar het is van belang aandacht te besteden aan deze processen.

Uitgangspunten

• Omdat calamiteiten kunnen voorkomen en hele vervelende (psychosociale) gevolgen 

kunnen hebben, moeten personeelsleden zo goed mogelijk worden voorbereid op 

deze onverwachte gebeurtenissen.

• In het normale alledaagse leven en functioneren zijn levensgevaarlijke situaties 

meestal afwezig. De meeste mensen hebben de gedachte 'mij overkomt het niet'. We 

beseffen dat het kan gebeuren, maar we staan er niet of nauwelijks bij stil. Dat is 

natuurlijk wel zo prettig, want het leven wordt ondraaglijk als we ons continu bezig 

houden met wat ons zou kunnen overkomen.

• De confrontatie met een ramp of calamiteit vernietigt deze 'geruststellende' gedachte 

op harde wijze. De vanzelfsprekende veiligheid is ineens een illusie gebleken. 

Plotsklaps staan we oog in oog met de dood of zien we bijvoorbeeld hoe anderen 

letsel oplopen. De klap die dat geeft, is te zien als een 'psychische wond'. Zoals bij 

een wond lichamelijke pijn optreedt, voelen mensen bij een 'psychische wond' 

geestelijke pijn. Van belang is dat deze pijn op een goede manier verwerkt wordt, 

zodat er zich geen jarenlange klachten hoeven voor te doen. Klachten die soms niets 

met de calamiteiten te maken lijken te hebben. Hiervoor is nazorg nodig.

• Verwerken is niet hetzelfde als 'wegstoppen', 'ontkennen' of het 'verzwijgen' van 

ervaringen, gedachten en gevoelens. Zoals een gewone wond moet ook een 

'psychische wond' worden verzorgd. 
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• Een steunende omgeving in eerste weken is zeer belangrijk. Mensen die er voor het 

slachtoffer zijn en waar wenselijke de tijd nemen om te luisteren naar het verhaal van 

de slachtoffers en de direct betrokkenen. 

• Opvang door collega’s draagt in sterke mate bij aan een steunende omgeving. De 

collega kan praktische en emotionele steun bieden, en kan bevorderen dat de 

betrokkene zelf gericht in zijn netwerk en thuis op zoek gaat naar steun.

Collegiale Opvang binnen uw organisatie

De belangrijkste mensen in het hele proces na de calamiteit zijn de nabije collega’s en de 

leidinggevende. Want juist collega’s kunnen de sociale steun geven die het slachtoffer 

nodig heeft, mede doordat collega’s de toestand van het slacht offer vaak heel goed 

kunnen begrijpen. Tevens zijn collega’s zelf vaak sterk betrokken wanneer één van hen 

slachtoffer is van een calamiteit. Om deze redenen is het waardevol om inzicht te hebben 

in enkele facetten van het verwerkingsproces en in de rol om een collega na een 

calamiteit op een goede manier op te vangen en te helpen.

De opvang en nazorg van slachtoffers na een geweldsincident is onderdeel van het beleid 

rond agressie en geweld. Leidinggevenden vervullen hierin veelal een cruciale rol. Ook 

worden er regelmatig opvangteams opgezet die een centrale rol vervullen bij de opvan 

van slachtoffers na een calamiteit. Voor deze doelgroepen zijn speciale trainingen 

ontwikkeld die gericht zijn op het kunnen vervullen van deze rollen.

Training Opvang en nazorg

Wij bieden de training Opvang en nazorg aan voor verschillende doelgroepen, zoals 

leidinggevenden, opvangteams of andere functionarissen die betrokken zijn bij de opvang 

van medewerkers na een calamiteit. In het trainingsprogramma wordt aandacht besteed 

aan: 

• schokkende gebeurtenissen en hun gevolgen

• het verwerkingsproces; de verschillende verwerkingsvormen en –fasen die 

optreden na een schokkende gebeurtenis

• kenmerken van verwerkingsstoornissen en het signaleren van risicogevallen

• opvanggesprekken

• doorverwijzen naar professionele hulp

• het beleid betreffende de opvang & nazorg binnen de eigen organisatie 
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• de eigen rol

Opvang- & nazorgbeleid

Fonteyn Consultancy biedt advies en ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren 

van agressie / veiligheidsbeleid (preventie), het ontwikkelen van agressieprotocollen en 

protocollen ten aanzien van Opvang & Nazorg.

In overleg kan een leer/-werk traject op maat worden samengesteld. U kunt hierbij 

denken aan:

• Begeleiding van het management bij de ontwikkeling van een beleidsvisie inzake 

Agressiebeheersing en Opvang na calamiteiten.

• Directe ondersteuning bij de ontwikkeling van Opvang- en nazorgbeleid

• Een werkconferentie met een werkgroep om de beleidsvisie te vertalen naar concrete 

plannen en acties.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

Fonteyn Consultancy

Waalbandijk 21

4051 CJ  Ochten

Tel:   0344 - 645240

Fax:  0344 - 641039

E-mail: info@fonteynconsultancy.nl
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