TRAFFICINFORMERS.NL

Herman Bakker - 16 jaar:

“Ik vind het heel knap dat
iemand dit verhaal zo kan
vertellen. Dapper. Respect!”

Leerlingen
ontmoeten
slachtoffers
Traffic Informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel
in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om ervaringen uit te
wisselen en de kans op toekomstige
slachtoffers te verkleinen. Bewustwording voor de leerling, zingeving voor de
Traffic Informer.
Jaarlijks lopen honderden verkeersslachtoffers een permanente hersenbeschadiging op. Het betekent

een onomkeerbare breuk in iemands
leven. Jongeren zijn intensieve, maar
ook onervaren verkeersdeelnemers.
Juist zij lopen dagelijks deze risico’s.
Traffic Informers is een uniek concept
dat jongeren en slachtoffers met
elkaar in contact brengt. Op indringende maar ingetogen wijze vertellen
de Traffic Informers over hun ervaringen voor, tijdens en na het ongeluk:
van mens tot mens.
Leerlingen worden zich zo bewust van
de mogelijke ernstige gevolgen van een
verkeersongeval. Ze krijgen inzicht in
keuzes die ze zelf kunnen maken om de
kans op een dergelijk ongeluk zo klein
mogelijk te maken.
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Verkeerscoördinator provincie:

“Dit werkt
werkelijk!”
Onvergetelijke ontmoetingen
Een bijeenkomst met de Traffic Informers is
steeds vaker onderdeel van verkeerspreventieprojecten binnen het voortgezet onderwijs.
Traffic Informers komen niet alleen, ze komen
altijd samen: het verkeersslachtoffer en zijn persoonlijke coach.
Voorafgaand aan de praktijkles praten de leerlingen over hun dromen, over wat zij van hun leven
willen maken en over wat zij later willen worden.
De Traffic Informers bouwen daarna hun verhaal
chronologisch op. Te beginnen bij hun jeugd,
schoolopleiding en het leven voor het ongeval.
Het verhaal komt dan vanzelf uit bij het ongeluk
en de impact die het heeft gehad.
Het leven van de Traffic Informer heeft een
onomkeerbare wending genomen. Toch zien
zij weer kans om positief in het leven te staan.
De levensverhalen van de Traffic Informers dwingen veel respect af bij de leerlingen, de praktijklessen ontwikkelen zich vaak tot onvergetelijke
ontmoetingen.
De ervaringen van de Traffic Informers kunnen
bij leerlingen behoorlijk aankomen, hoe ingetogen ze ook worden gebracht. Het is daarom
belangrijk dat leerlingen na afloop ruimte krijgen om over hun indrukken te praten. De coach
komt daarbij terug op de toekomstverwachtingen die de leerlingen vooraf hebben opgeschreven. Samen kijken ze wat hiervan overblijft
wanneer leerlingen net als de Traffic Informer een
verkeersongeluk zouden krijgen.

NAH Zorg
Traffic Informers is een initiatief van NAH Zorg, een
ideële stichting die sinds 2000 specifieke zorg en
belangenbehartiging biedt aan mensen met een
niet aangeboren hersenletsel (NAH).
NAH Zorg heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum over de omgang met NAH. Ze ontwikkelde een systeem van professionele nazorgcoaches die cliënten met NAH ondersteunen bij het
zelfstandig functioneren in de samenleving.
Ongevallen in het verkeer zijn vaak de oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel. NAH
Zorg vindt daarom dat zij een taak heeft in de
preventie van verkeersongelukken.
De praktijklessen van Traffic Informers
worden mede mogelijk gemaakt door
de Provinciale Regionale Organen voor
Verkeersveiligheid (ROV’s).
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