


Over  
  

   Oorsprong Politie en Defensie 

 

 1994  Oprichting rechtsvoorganger A & R 

 2008  Huidige organisatie  

   Hoofdvestiging Hillegom 

   Werkterrein heel Nederland 

 

Office              3 medewerkers 

Extern             2 accountmanagers 

               6 trauma/verkeersspecialisten 

Netwerk 80 >  hulpverleners/ instanties 

    psychologen/ bedrijfsmaatschappelijk werkers 

    20 hiervan direct inzetbaar 

            

      
           



Over   

Missie 

 
Een actieve bijdrage leveren aan: 

  Herstel van mobiliteit, zowel psychisch als lichamelijk 

  Verbeteren van de verkeers-/ bedrijfsveiligheid 

  Bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit  

    en individueel “verkeers” gedrag 

 

 

 

 



Over   

Inzet namens  

 

 Advocatuur 

 Arbodiensten 

 Bedrijven/ werkgevers 

 Diverse netwerkpartners  

 Letselschadebureaus 

 Openbaar Ministerie 

 Particulieren 

 Re-integratiebureaus 

 Verzekeraars 



Kernactiviteiten  

 

Specialistische begeleiding  

(Ongevals)- Trauma 

                    Angst 

         Fobie 

Spoedopvang 24/7 - Algemene opvang calamiteiten  

Rijvaardigheids en/of mobiliteitsproblemen 

Rijvaardigheidsonderzoeken 

Specialistische rijbegeleidingen 

Ongevallenanalyse, lid van 



  

 

  Materiële schade en/of fysiek letsel goed geregeld 

  Maar hoe zit het met het psychische deel? 

 Ernstig ongeval   



 Ernstig ongeval 
  

 

 

 Acute ontwrichting 

 Machteloosheid 

 Zeer ingrijpend 

 Plek geven in persoonlijk leven kost veel tijd en energie  

 

                        Blijvende traumatische ervaring? 



Begeleiding in praktijk (basis) 

 Analysering ongeval 

 Kennis en inzicht in schokverwerkingsproces 

 Beheersing klachten/symptomen 

 Inbrengen kennis en vaardigheden 

 Beheersing/ controle voertuig 

 Anticiperen/ waarnemen/ reageren 

 Risicoperceptie/ verkeersinzicht/ mentale training 

 Sociaal/ maatschappelijke begeleiding 

 Contact andere betrokkenen 

 Juridische nasleep 



Aanvullende opties  

 Begeleiding praktische zaken 

 Confrontatie locatie ongeval  

 Narijden/ ‘reconstructie’  

 Verkeersdeelneming 

 Oefenterreinen (3 locaties in NL)  

 Rijden voertuig RaNed en/ of ‘eigen’ voertuig 

 Praktische begeleiding ‘eigen’ werk 

 Gesprekken met werkgever/ arts/ overige 

 



  

Praktijkvoorbeelden Verkeer/ Psychisch  

 

 Betrokkenheid frontale aanrijding   

   Cliënte en gezinsleden met verkeersangst 

 

 Zware aanrijding met vrachtauto (A20 – Rotterdam)  

  Cliënte met vermijdingsgedrag m.b.t. vrachtauto’s 

 

 Rij-instructeur ZZP na tweede kop-staart botsing vanwege               
psychische klachten niet meer in staat zijn beroep uit te oefenen 

 

 Taxichauffeur na ongeval door angstklachten niet meer in staat op 
wegen harder dan 80 km/u te rijden 

 



 

Praktijkvoorbeelden Bedrijfsongeval 
 

 

 Omvallen verkeersportaal (A9)  

   Traumaopvang bouwploeg en wegwerkers ter plaatse 

   Nazorggesprekken op locaties werkgever 

 

 Aanrijding met persoon op het spoor (Moordrecht) 

   Traumaopvang en nazorggesprekken met bouwploeg 

 

.     Zware plaat op rug medewerker vervoersbedrijf 

      Collegiale nazorggesprekken en preventieadvies 

 

 



Voordelen cliënten 

 
 Persoonlijke specialistische begeleiding  

 

 Maatwerk volledig afgestemd op individuele situatie 

 

 Realistische doelstellingen met hoge scores 

 

 Positief zelfbeeld 

 

 Terug verkrijgen van mobiliteit 

 

 Veilige verkeers (bedrijfs) deelname 

 

 

 

 

 

  



Voordelen opdrachtgevers 

 
 Professionele specialistische begeleiding  

 

 Moderne visie op schadebehandeling 

 

 Hoge verdedigbare maatschappelijke betrokkenheid 

 

 Oog voor re-integratie betrokkene 

 

 Realistische doelstellingen met hoge scores 

 

 Beïnvloeding claimgedrag door snelle interventie 

 

 Beheersing kosten/schadelast  
 

 
 

 



Resultaat en kosten 

 

 Cliënten evalueren altijd schriftelijk   

  Zij bepalen of de doelstellingen in voldoende mate zijn behaald  

 

 Score doelstellingen benaderen de 100%  

 

 Kostenraming begeleiding gaat samen met intakerapportage 

 

 Kosten op basis van uurtarief 

 

 Facturatie na opdrachtbevestiging  

 

 Chauffeurshulp 24/7 op basis van abonnement mogelijk  
 

 

 

 



  

 

Haarlemmerstraat 30  

2181 HC  Hillegom 

+31 252 533 044 

www.raned.nl   info@raned.nl   

 
Verantwoord op weg naar herstel 


