
 
 

 

Bijlage	vormen	van	opvang	
 
Eerstelijns opvang 
Eerstelijns opvang kan heel goed gegeven worden door de direct leidinggevende of een 
collega. Zorg ervoor dat bekend is bij de werknemers wie binnen het bedrijf het 
aanspreekpunt is als er een incident heeft plaatsgevonden. De nazorg bestaat uit een 
vervolggesprek met de werknemer de volgende dag, als de ergste emotie over is, en in 
vervolggesprekken na bijvoorbeeld 1 week, 1 maand en na 3 maanden. Hiermee wordt 
zo veel voorkomen dat er zich in een later stadium alsnog psychische en/of lichamelijke 
klachten optreden. 
 
Tweedelijnsopvang 
Blijkt dat de eerstelijnsopvang niet afdoende is voor de werknemer, dan kan ervoor 
worden gekozen om meer vergaande zorg in te schakelen. Hierbij kan worden gedacht 
aan een huisarts, psycholoog of slachtofferhulp (0900- 0101).  
 
Wie doet de Opvang en Nazorg 
De opvang en nazorg kan op verschillende manieren worden georganiseerd. 
We noemen de vijf meest voorkomende manieren en de ‘plus-’ en ‘minpunten’ van 
iedere manier: 
 
> Opvang door de Leidinggevende 
+ Het voordeel is dat chauffeur en leidinggevende elkaar kennen. Hebben ze een goede 
relatie dan is er weinig afstand en kent de leidinggevende de persoonlijke achtergronden 
van de chauffeur. Dit maakt een opvanggesprek makkelijker. 
- Is de relatie tussen de twee niet zo goed dan is er wel een probleem. De opvang doen 
vraagt namelijk om een vertrouwensbasis. Is die er niet dan is het opvanggesprek veel 
lastiger. Verder is het soms moeilijk om als leidinggevende een medewerker op te 
vangen omdat u al snel een dubbele pet op hebt. u bent immers ook verantwoordelijk 
voor de inzetbaarheid van de medewerker. En tot slot: Niet iedere leidinggevende is even 
handig in het voeren van een opvanggesprek. 
 
> Opvang door een Collega 
+ Een directe collega kent de chauffeurs. Betrokkenheid voor veiligheid wordt zo groter 
onder het motto: voor collega’s, door collega’s. 
- Medewerker moet worden opgeleid. Ook hier geldt dat er niet altijd een klik is tussen 
de opvanger en het slachtoffer. Soms is de beschikbaarheid een probleem bij verlof of 
parttime werken. 
 
> Opvang door een Bedrijfsopvangteam 
+ Lage drempel omdat de opvanger een collega is. Keuze uit meerdere opvangers, zowel 
met betrekking tot beschikbaarheid als het kunnen maken van de klik met het 
slachtoffer. Meer  kwaliteit door het leren van elkaars ervaringen als opvanger. 
- Een bedrijfsopvangteam vraagt aanzienlijke investeringen in opleiding en training. De 
kans dat alle teamleden regelmatig worden ingezet is niet groot. Het gevaar bestaat dat 
het opvangteam zijn taken steeds verder uitbreidt en niet meer doorverwijst naar de 
professionele hulpverlening. 
 
> Opvang door de Preventiemedewerker of Personeelsfunctionaris 
+ Herkenbaar voor de organisatie wie de opvang doet. De inzet van de opvanger legt 
geen beslag in tijd op het uitvoerende werk. 
- Meestal een hoge drempel voor het slachtoffer. Het gevaar bestaat dat de collega ‘uit 
beeld’ raakt bij de leidinggevende en de rest van het team “Jan is in goede handen”. 



 
 

 
> Opvang door een Externe Hulpverlener 
+ Privacy gewaarborgd. Objectiviteit groot. Deskundigheid gewaarborgd. 
- Meestal een hoge drempel voor het slachtoffer. Ook hier het gevaar om ‘uit beeld’ te 
raken. Het kan zijn dat een professionele opvang het slachtoffer het gevoel geeft dat hij 
het zelf niet aankan. 
 
Wie uiteindelijk de opvang en nazorg in het bedrijf doet hangt dus af van veel 
verschillende factoren. Hoe groot is het bedrijf; wat zijn de investeringsmogelijkheden 
voor het bedrijf in tijd en geld; hoe staat het met de deskundigheid van medewerkers op 
het gebied van opvang en nazorg, het zijn allemaal factoren die meespelen. 
In de praktijk van veel tankstations/wasbedrijven zal de beheerder/eigenaar de opvang 
en nazorg doet. Maar ook directe collega’s raken soms betrokken bij het bieden van de 
eerste opvang, eenvoudigweg omdat ze als eerste aanwezig zijn. 


