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De alinea hierboven is de introductie van het 
Whitepaper “In de huid van het slachtoffer”, 
uitgebracht door het programma Slachtof-
ferhulp Nederland 2.0. 

Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks 
ongeveer 200.000 mensen. Dat zijn slachtof-
fers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen 
van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit 
of vermissing. Als je bedenkt dat er zo’n 4 
miljoen slachtoffers per jaar zijn, bereikt SHN 
lang niet iedereen.

Een enorme uitdaging dus om manieren 
te vinden om nog meer mensen te kunnen 
helpen. Een uitdaging die niet alleen gaat 
over het bereiken van meer mensen, 

maar vooral over hoe je ze het beste kan 
bedienen. En om daarachter te komen is 
het van belang dat je voldoende grip hebt 
op de belevingswereld van mensen wie iets 
vervelends is overkomen. 

31Volts is gevraagd om in kaart te brengen 
wat het betekent om slachtoffer te zijn van 
een incident zoals mishandeling. Iets waar 
veel jonge mensen helaas mee te maken 
krijgen. En hoe gaan slachtoffers van een ver-
keersongeval om met hun herstel? Welke rol 
spelen familie en vrienden in zo’n situatie? In  
totaal hebben we onderzoek gedaan naar 
zes verschillende slachtoffergroepen. Van 
mishandeling en verkeer tot stalking en 
online fraude.

Meer slachtoffers helpen. Dat was het uitgangspunt toen 
Slachtofferhulp Nederland (SHN) in 2016 de contouren voor 
het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 schetste. De 
organisatie hielp – en helpt - veel slachtoffers, maar een 
veel groter aantal slachtoffers weet SHN nog niet te vinden. 
De uitdaging voor SHN: meer slachtoffers bereiken, vooral 
ook de mensen die liever zelf op zoek gaan naar informatie.

SLACHTOFFERS  
HELPEN

We visualiseren ons hele proces
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We fi lteren typerende kenmerken uit de gesprekken 
met slachtoffers
Een dagboekstudie geeft ons informatie voor in de 
persona van de juridische dienstverlener
We interviewen meer dan 80 slachtoffers

CASE #01   |  WERKPROCES



DE BELEVING

VERKEERSONGEVALCUSTOMER JOURNEY MAP
Zoeken naar een nieuw huis 

Ferry woont met zijn gezin in een huis met drie 
verdiepingen. Hij heeft zijn bed van zolder naar de 
begane grond verhuisd, want traplopen gaat moeilijk. 
Hij komt eigenlijk nauwelijks boven en besluit dat 
hij met zijn gezin wil verhuizen naar een gelijkvloers 
appartement. Hij zoekt een nieuw huurhuis, maar 
kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Ook in het 
huishouden kan zijn vrouw het niet alleen. Gelukkig 
zijn hun vrienden en familie er ook een half jaar na het 
ongeluk voor hem en kan hij op de ‘schil’ van mensen 
om hem heen terugvallen als hij hulp nodig heeft. Een 
vriend van hem zegt dat hij online gaat kijken naar een 
nieuw huis voor Ronald. Het huis moet wel specifieke 
voorzieningen hebben, anders kan Ferry er niet 
wonen. De vriend besluit de gemeente in te schakelen 
voor hulp bij de zoektocht. 

Een letselschade advocaat  

Ferry is na drie maanden ontslagen uit het revalidatiecentrum. Zijn 
botbreuken zijn geheeld en met de pijn in zijn hoofd gaat het wat beter. 
Het grootste gedeelte van de tijd zit hij in een rolstoel, omdat lopen 
lastig gaat en pijnlijk is. Hij heeft twee jaar geleden, toen hij 31 was, de 
marathon gelopen en vraagt zich af of hij ooit in staat zal zijn om weer een 
marathon te lopen. Hij kan het zich moeilijk voorstellen. Al het regelwerk 
rondom het ongeluk is nog steeds niet afgerond. Hij heeft helemaal geen 
zin en energie om dingen te regelen en hij wil zich op zijn lichamelijke 
en emotionele herstel richten. Gelukkig heeft hij dankzij de inzet van 
zijn vader zicht op wat hij kan verwachten. Toch zit Ferry met vragen, 
bijvoorbeeld over op wie hij de schade kan verhalen. Of wat hij moet 
doen als opeens er een claim tegen hem in wordt gediend. Hij besluit 
een letselschade advocaat te zoeken. Maar hoe vind je die? Ferry zoekt 
op internet naar letselschade advocaten en belt een vriend op om advies 
te vragen. Hij ziet door het bomen het bos niet meer en wil hier eigenlijk 
geen energie aan verspillen. 

Het leven van Ferry is veranderd  

Een jaar na het ongeluk is het leven van Ferry 
compleet veranderd. Nu pas heeft hij het gevoel dat hij 
weer echt kan beginnen met het opbouwen ervan. Het 
lichamelijke herstel duurde toch langer dan verwacht. 
Nog wekelijks ondergaat Ferry verschillende 
therapieën. Hij hoeft de rolstoel nauwelijks nog te 
gebruiken en hij kan weer redelijk lopen. Hij is nog 
niet in staat om zijn werk voor zijn oude werkgever 
op te pakken. Het liefste wil Ferry weer aan het werk 
en verder waar hij gebleven was. Dat kan niet en hoe 
ga je om met de acceptatie daarvan? Elke keer als hij 
op het nieuws iets hoort of in de krant leest over een 
verkeersongeval raakt hij geëmotioneerd en boos. 
Hij verbaast zich erover dat er niet veel meer gedaan 
wordt om verkeersongelukken te voorkomen. 

HET VERHAAL

WAT DOET SHN?

Naar het ziekenhuis 

Een ambulance brengt Ferry naar het ziekenhuis. In de 
ambulance komt Ferry even bij, maar begrijpt niet wat 
er net gebeurd is. Dan verliest hij weer zijn bewustzijn. 
Het ambulancepersoneel zorgt voor hem. Hij wordt 
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Er moet van alles geregeld worden 

Ferry heeft het gevoel dat hij in een glazen stolp zit. Het is 
nu anderhalve week na het ongeluk en hij ligt nog steeds 
in het ziekenhuisbed. Hij voelt frustratie en is eigenlijk 
heel erg boos dat dit hem overkomen is. Zijn familie, 
en dan vooral zijn vrouw, is er dag en nacht voor hem. 
Zijn moeder slaapt met hun twee dochters bij hen thuis. 
Ferry voelt zich gefrustreerd, omdat hij helemaal niet 
in het ziekenhuis wil liggen. Hij kan niets en moet alles 
uit handen geven. Er moet namelijk van alles geregeld 
worden. Onder meer dingen met de verzekering, zijn werk 
en er moeten ook schadeformulieren worden ingevuld. 
De vraag wie er aansprakelijk gesteld gaat worden voor 
het ongeluk houdt hem erg bezig. Zijn familie neemt alle 
regelzaken op zich. 

Ferry krijgt de boodschap: doe jij maar niets, concentreer 
jij je maar op je herstel. De realiteit is dat hij ook helemaal 
niets zelf kan regelen. Ferry ligt in de kreukels en is totaal 
afhankelijk van de hulp die hij krijgt. 

Gedoe met de verzekering  

Ferry is nu een maand in het revalidatiecentrum. Het gaat wat beter met 
hem. Gelukkig was hij verzekerd.Toch heeft hij gedoe met de verzekering. 
Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het verkeersongeluk 
en voor de verzekering is het belangrijk om te weten wie het ongeluk 
veroorzaakt heeft, dus wie er aansprakelijk gesteld wordt voor het 
ongeluk. Ferry weet zeker dat hij werd aangereden en dat hij niet schuldig 
is. Dat stond toch zelfs in de krant?! Het gedoe en de formaliteiten 
frustreren hem. Daarnaast is hij niet in staat om te werken en in de 
ziektewet beland. De vader van Ferry is gepensioneerd en heeft tijd om 
zich op de verzekering en ander regelwerk te richten, maar eigenlijk 
snapt hij niet zo goed hoe het nou zit met de verzekering. Ferry en zijn 
vader bespreken dit en Ferry denkt aan de brief die hij van Slachtofferhulp 
heeft gehad. Hij vraagt zijn vader Slachtofferhulp te bellen en te vragen 
wat ze het beste kunnen doen om alle zaken te regelen. 

Familie is aangeslagen 

De familie van Ferry is enorm aangeslagen. Ze werden 
gebeld door de politie die hen het nieuws vertelde en 
komen meteen naar het ziekenhuis. Ferry beseft dat er 
iets gebeurd is, maar het besef dat hij betrokken was bij 
een auto-ongeluk komt maar heel gedoseerd binnen. Hij 
slaapt het grootste gedeelte van de tijd. Wanneer hij twee 
dagen later wat beter bij kennis is, vraagt hij zijn vrouw 
wat er precies gebeurd is. Zijn vrouw legt het hem rustig 
uit. Zijn vrouw probeert rustig te zijn als ze bij Ferry in de 
kamer in het ziekenhuis is, maar barst telkens in huilen 
uit wanneer ze even naar buiten loopt. Ze heeft een week 
vrij genomen van haar werk om fulltime bij haar man 
aanwezig te zijn. De moeder van Ferry haalt zijn twee 
dochters steeds op van school en verzorgd hen. Hoewel 
Ferry buiten levensgevaar is, maakt iedereen zich 
verschrikkelijke zorgen om hem. 

Een brief van Slachtofferhulp 

Tijdens het verkeersongeluk is de telefoon van Ferry kapot 
gegaan. Hierdoor is hij telefonisch niet bereikbaar. Een 
week na het ongeluk valt er een brief van Slachtofferhulp 
op de deurmat. Zijn moeder neemt de brief mee naar het 
ziekenhuis en geeft de brief aan hem. In de brief staat dat 
Slachtofferhulp hulp en ondersteuning kan bieden na een 
verkeersongeluk. In de brief staat een telefoonnummer 
vermeld. Ferry voelt zich mentaal en fysiek niet goed 
en kan op dat moment niet goed bedenken wat hij van 
Slachtofferhulp wil of kan verwachten. Hij legt de brief 
tussen de stapel kaarten die hij heeft ontvangen van zijn 
collega’s en vrienden. 

Ferry krijgt schadevergoeding 

Ferry verhuist met zijn gezin naar een nieuwe woning. 
Na veel gedoe is het hen gelukt een nieuw huis te 
vinden. Met inspanning van de letselschade advocaat 
heeft hij een bedrag via een schaderegelingstraject 
gekregen. Uit het onderzoek naar het verkeersongeval 
blijkt dat de schuld voor het ongeluk niet bij Ferry lag, 
maar bij de bestuurder van de auto waarmee hij in 
botsing kwam. Die zat te appen achter het stuur. Dat 
wist Ferry natuurlijk al lang, maar toch moesten zijn 
verzekering en de verzekering van de veroorzaker het 
eerst uitvechten. De schadevergoeding die Ferry heeft 
ontvangen, is volgens hem veel te weinig. Het bedrag 
dekt nooit het leed dat hij heeft geleden. Hier is hij 
gefrustreerd en boos over. 

SHN 

Na drie onbeantwoorde telefoontjes, wordt er een brief 
naar het woonadres van Ferry gestuurd. In de brief staat 
dat Slachtofferhulp hulp en ondersteuning kan bieden na 
een verkeersongeval. Ook wordt het telefoonnummer van 
Slachtofferhulp vermeld. Het is nu aan het slachtoffer zelf 
om Slachtofferhulp in te schakelen. 

SHN 

Binnen 48 uur na het verkeersongeluk belt Slachtofferhulp 
naar het telefoonnummer van het slachtoffer. 
Slachtofferhulp doet drie telefonische contactpogingen. 

SHN 

Esther adviseert in de volgende afspraak om een 
contactverbod tegen Ben bij de politie aan te vragen. 
Met de doos en dagboek app vol bewijs is de kans 
groter dat het lukt.

SHN 

Slachtofferhulp is telefonisch altijd bereikbaar voor vragen 
van slachtoffers en kan hen op het gebied van verzekeringen 
en andere zaken die geregeld moeten worden van advies en 
ondersteuning voorzien.

SHN 

Slachtofferhulp geeft advies bij het zoeken naar een 
letselschade advocaat. Slachtofferhulp mag geen 
letselschade advocaat aanraden, maar mag wel verwijzen 
naar websites van betrouwbare advocaten. 

SHN 

Een medewerker van de algemene dienst van 
Slachtofferhulp gaat op bezoek bij het verkeersslachtoffer 
en helpt met algemene zaken. 
• Waar helpt de ad’er dan precies mee? 

Naar een revalidatiecentrum  

Ferry heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen en wordt naar een 
revalidatiecentrum gebracht. Pas vanaf nu begint zijn herstel. Ferry 
heeft zijn voet, scheenbeen, bovenbeen en zijn arm gebroken. Hij heeft 
een hersenkneuzing en een scheurtje in zijn schedel. Daarnaast heeft 
hij inwendige schade aan zijn nieren. In het revalidatiecentrum krijgt hij 
veel steun van professionals. Ondersteuning bij lichamelijk herstel door 
artsen, psychologische hulp door psychologen en andere therapieën 
worden aangeboden. 

Verkeersongeval
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Ferry

Familie

WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT?

Het incident: 

Ferry heeft een presentatie gegeven op zijn werk. Hij is in loondienst 
bij een bedrijf dat innovatieve ICT-oplossingen bedenkt. Hoewel hij 
inmiddels wel gewend is om voor grote groepen mensen te spreken, 
vindt hij een presentatie geven toch nog steeds spannend. Hij is moe 
en besluit een uur eerder van zijn werk naar huis te rijden. Hij wil 
niet over de snelweg naar huis, maar kiest een route binnendoor. 
Door het groen van de bomen en de struiken langs de weg, komt hij 
vast tot rust, denkt hij. Dan opeens voelt hij een enorme klap. Een 
tegemoetkomende auto is frontaal tegen hem aangereden. Door de 
klap van de botsing kaatst de auto van Ferry de berm in. De voorzijde 
van de auto is in zijn geheel verwrongen. Ferry zit bekneld in het wrak, 
maar krijgt er niets van mee. Hij is bewusteloos. Medeweggebruikers 
bellen de hulpdiensten.

BUSINESS IMPACT

Persona’s en klantreizen
In 10 weken tijd hebben we meer dan 80 
slachtoffers gesproken en meerdere work-
shops met medewerkers van Slachtofferhulp 
gefaciliteerd. We hebben alle data geanaly-
seerd en verwerkt tot persona’s en customer 
journey maps. Wat we hebben geleerd is dat 
er specifi ek bij Slachtofferhulp veel aspecten 
van belang zijn om goede nieuwe diensten 
te kunnen realiseren. Door de beleving van 
de verschillende type slachtoffers goed te 
bestuderen, leerden we dat er een nieuw 
perspectief nodig was op de klantreis en de 
dienstverlening. Natuurlijk kun je bestaande 
dienstverlening niet een-op-een vertalen 
naar een online omgeving, dat was dan ook 
nooit de bedoeling. Wat het nieuwe perspec-
tief opleverde was dat timing voor sommige 
type slachtoffers heel belangrijk was. En ver-
wachtingsmanagement. En zelfredzaamheid, 
om maar een paar aspecten te noemen. 

Naast de persona’s van de zes slachtoffer 
types van slachtofferhulp, hebben we er ook 
twee opgesteld van zowel de juridische als 
de algemene dienstverleners van Slachtof-

ferhulp. Het zijn deze mensen die uit ervaring 
al heel goed weten hoe in de dienstverlening 
aan moet sluiten op de belevingswereld van 
het slachtoffer. Dit is een hele waardevolle 
stap gebleken, naast dat we deze collega’s 
in het proces konden betrekken en konden 
leren van hun ervaringen.

‘Laten we het anders even 
aan Roy vragen’, zeggen 

de medewerkers van 
Slachtofferhulp steeds.
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DE BELEVING

VERKEERSONGEVALCUSTOMER JOURNEY MAP
Zoeken naar een nieuw huis 

Ferry woont met zijn gezin in een huis met drie 
verdiepingen. Hij heeft zijn bed van zolder naar de 
begane grond verhuisd, want traplopen gaat moeilijk. 
Hij komt eigenlijk nauwelijks boven en besluit dat 
hij met zijn gezin wil verhuizen naar een gelijkvloers 
appartement. Hij zoekt een nieuw huurhuis, maar 
kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Ook in het 
huishouden kan zijn vrouw het niet alleen. Gelukkig 
zijn hun vrienden en familie er ook een half jaar na het 
ongeluk voor hem en kan hij op de ‘schil’ van mensen 
om hem heen terugvallen als hij hulp nodig heeft. Een 
vriend van hem zegt dat hij online gaat kijken naar een 
nieuw huis voor Ronald. Het huis moet wel specifieke 
voorzieningen hebben, anders kan Ferry er niet 
wonen. De vriend besluit de gemeente in te schakelen 
voor hulp bij de zoektocht. 

Een letselschade advocaat  

Ferry is na drie maanden ontslagen uit het revalidatiecentrum. Zijn 
botbreuken zijn geheeld en met de pijn in zijn hoofd gaat het wat beter. 
Het grootste gedeelte van de tijd zit hij in een rolstoel, omdat lopen 
lastig gaat en pijnlijk is. Hij heeft twee jaar geleden, toen hij 31 was, de 
marathon gelopen en vraagt zich af of hij ooit in staat zal zijn om weer een 
marathon te lopen. Hij kan het zich moeilijk voorstellen. Al het regelwerk 
rondom het ongeluk is nog steeds niet afgerond. Hij heeft helemaal geen 
zin en energie om dingen te regelen en hij wil zich op zijn lichamelijke 
en emotionele herstel richten. Gelukkig heeft hij dankzij de inzet van 
zijn vader zicht op wat hij kan verwachten. Toch zit Ferry met vragen, 
bijvoorbeeld over op wie hij de schade kan verhalen. Of wat hij moet 
doen als opeens er een claim tegen hem in wordt gediend. Hij besluit 
een letselschade advocaat te zoeken. Maar hoe vind je die? Ferry zoekt 
op internet naar letselschade advocaten en belt een vriend op om advies 
te vragen. Hij ziet door het bomen het bos niet meer en wil hier eigenlijk 
geen energie aan verspillen. 

Het leven van Ferry is veranderd  

Een jaar na het ongeluk is het leven van Ferry 
compleet veranderd. Nu pas heeft hij het gevoel dat hij 
weer echt kan beginnen met het opbouwen ervan. Het 
lichamelijke herstel duurde toch langer dan verwacht. 
Nog wekelijks ondergaat Ferry verschillende 
therapieën. Hij hoeft de rolstoel nauwelijks nog te 
gebruiken en hij kan weer redelijk lopen. Hij is nog 
niet in staat om zijn werk voor zijn oude werkgever 
op te pakken. Het liefste wil Ferry weer aan het werk 
en verder waar hij gebleven was. Dat kan niet en hoe 
ga je om met de acceptatie daarvan? Elke keer als hij 
op het nieuws iets hoort of in de krant leest over een 
verkeersongeval raakt hij geëmotioneerd en boos. 
Hij verbaast zich erover dat er niet veel meer gedaan 
wordt om verkeersongelukken te voorkomen. 

HET VERHAAL

WAT DOET SHN?

Naar het ziekenhuis 

Een ambulance brengt Ferry naar het ziekenhuis. In de 
ambulance komt Ferry even bij, maar begrijpt niet wat 
er net gebeurd is. Dan verliest hij weer zijn bewustzijn. 
Het ambulancepersoneel zorgt voor hem. Hij wordt 
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Er moet van alles geregeld worden 

Ferry heeft het gevoel dat hij in een glazen stolp zit. Het is 
nu anderhalve week na het ongeluk en hij ligt nog steeds 
in het ziekenhuisbed. Hij voelt frustratie en is eigenlijk 
heel erg boos dat dit hem overkomen is. Zijn familie, 
en dan vooral zijn vrouw, is er dag en nacht voor hem. 
Zijn moeder slaapt met hun twee dochters bij hen thuis. 
Ferry voelt zich gefrustreerd, omdat hij helemaal niet 
in het ziekenhuis wil liggen. Hij kan niets en moet alles 
uit handen geven. Er moet namelijk van alles geregeld 
worden. Onder meer dingen met de verzekering, zijn werk 
en er moeten ook schadeformulieren worden ingevuld. 
De vraag wie er aansprakelijk gesteld gaat worden voor 
het ongeluk houdt hem erg bezig. Zijn familie neemt alle 
regelzaken op zich. 

Ferry krijgt de boodschap: doe jij maar niets, concentreer 
jij je maar op je herstel. De realiteit is dat hij ook helemaal 
niets zelf kan regelen. Ferry ligt in de kreukels en is totaal 
afhankelijk van de hulp die hij krijgt. 

Gedoe met de verzekering  

Ferry is nu een maand in het revalidatiecentrum. Het gaat wat beter met 
hem. Gelukkig was hij verzekerd.Toch heeft hij gedoe met de verzekering. 
Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het verkeersongeluk 
en voor de verzekering is het belangrijk om te weten wie het ongeluk 
veroorzaakt heeft, dus wie er aansprakelijk gesteld wordt voor het 
ongeluk. Ferry weet zeker dat hij werd aangereden en dat hij niet schuldig 
is. Dat stond toch zelfs in de krant?! Het gedoe en de formaliteiten 
frustreren hem. Daarnaast is hij niet in staat om te werken en in de 
ziektewet beland. De vader van Ferry is gepensioneerd en heeft tijd om 
zich op de verzekering en ander regelwerk te richten, maar eigenlijk 
snapt hij niet zo goed hoe het nou zit met de verzekering. Ferry en zijn 
vader bespreken dit en Ferry denkt aan de brief die hij van Slachtofferhulp 
heeft gehad. Hij vraagt zijn vader Slachtofferhulp te bellen en te vragen 
wat ze het beste kunnen doen om alle zaken te regelen. 

Familie is aangeslagen 

De familie van Ferry is enorm aangeslagen. Ze werden 
gebeld door de politie die hen het nieuws vertelde en 
komen meteen naar het ziekenhuis. Ferry beseft dat er 
iets gebeurd is, maar het besef dat hij betrokken was bij 
een auto-ongeluk komt maar heel gedoseerd binnen. Hij 
slaapt het grootste gedeelte van de tijd. Wanneer hij twee 
dagen later wat beter bij kennis is, vraagt hij zijn vrouw 
wat er precies gebeurd is. Zijn vrouw legt het hem rustig 
uit. Zijn vrouw probeert rustig te zijn als ze bij Ferry in de 
kamer in het ziekenhuis is, maar barst telkens in huilen 
uit wanneer ze even naar buiten loopt. Ze heeft een week 
vrij genomen van haar werk om fulltime bij haar man 
aanwezig te zijn. De moeder van Ferry haalt zijn twee 
dochters steeds op van school en verzorgd hen. Hoewel 
Ferry buiten levensgevaar is, maakt iedereen zich 
verschrikkelijke zorgen om hem. 

Een brief van Slachtofferhulp 

Tijdens het verkeersongeluk is de telefoon van Ferry kapot 
gegaan. Hierdoor is hij telefonisch niet bereikbaar. Een 
week na het ongeluk valt er een brief van Slachtofferhulp 
op de deurmat. Zijn moeder neemt de brief mee naar het 
ziekenhuis en geeft de brief aan hem. In de brief staat dat 
Slachtofferhulp hulp en ondersteuning kan bieden na een 
verkeersongeluk. In de brief staat een telefoonnummer 
vermeld. Ferry voelt zich mentaal en fysiek niet goed 
en kan op dat moment niet goed bedenken wat hij van 
Slachtofferhulp wil of kan verwachten. Hij legt de brief 
tussen de stapel kaarten die hij heeft ontvangen van zijn 
collega’s en vrienden. 

Ferry krijgt schadevergoeding 

Ferry verhuist met zijn gezin naar een nieuwe woning. 
Na veel gedoe is het hen gelukt een nieuw huis te 
vinden. Met inspanning van de letselschade advocaat 
heeft hij een bedrag via een schaderegelingstraject 
gekregen. Uit het onderzoek naar het verkeersongeval 
blijkt dat de schuld voor het ongeluk niet bij Ferry lag, 
maar bij de bestuurder van de auto waarmee hij in 
botsing kwam. Die zat te appen achter het stuur. Dat 
wist Ferry natuurlijk al lang, maar toch moesten zijn 
verzekering en de verzekering van de veroorzaker het 
eerst uitvechten. De schadevergoeding die Ferry heeft 
ontvangen, is volgens hem veel te weinig. Het bedrag 
dekt nooit het leed dat hij heeft geleden. Hier is hij 
gefrustreerd en boos over. 

SHN 

Na drie onbeantwoorde telefoontjes, wordt er een brief 
naar het woonadres van Ferry gestuurd. In de brief staat 
dat Slachtofferhulp hulp en ondersteuning kan bieden na 
een verkeersongeval. Ook wordt het telefoonnummer van 
Slachtofferhulp vermeld. Het is nu aan het slachtoffer zelf 
om Slachtofferhulp in te schakelen. 

SHN 

Binnen 48 uur na het verkeersongeluk belt Slachtofferhulp 
naar het telefoonnummer van het slachtoffer. 
Slachtofferhulp doet drie telefonische contactpogingen. 

SHN 

Esther adviseert in de volgende afspraak om een 
contactverbod tegen Ben bij de politie aan te vragen. 
Met de doos en dagboek app vol bewijs is de kans 
groter dat het lukt.

SHN 

Slachtofferhulp is telefonisch altijd bereikbaar voor vragen 
van slachtoffers en kan hen op het gebied van verzekeringen 
en andere zaken die geregeld moeten worden van advies en 
ondersteuning voorzien.

SHN 

Slachtofferhulp geeft advies bij het zoeken naar een 
letselschade advocaat. Slachtofferhulp mag geen 
letselschade advocaat aanraden, maar mag wel verwijzen 
naar websites van betrouwbare advocaten. 

SHN 

Een medewerker van de algemene dienst van 
Slachtofferhulp gaat op bezoek bij het verkeersslachtoffer 
en helpt met algemene zaken. 
• Waar helpt de ad’er dan precies mee? 

Naar een revalidatiecentrum  

Ferry heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen en wordt naar een 
revalidatiecentrum gebracht. Pas vanaf nu begint zijn herstel. Ferry 
heeft zijn voet, scheenbeen, bovenbeen en zijn arm gebroken. Hij heeft 
een hersenkneuzing en een scheurtje in zijn schedel. Daarnaast heeft 
hij inwendige schade aan zijn nieren. In het revalidatiecentrum krijgt hij 
veel steun van professionals. Ondersteuning bij lichamelijk herstel door 
artsen, psychologische hulp door psychologen en andere therapieën 
worden aangeboden. 

Verkeersongeval
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Ferry

Familie

WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT? WAT BETEKENT DIT?

Het incident: 

Ferry heeft een presentatie gegeven op zijn werk. Hij is in loondienst 
bij een bedrijf dat innovatieve ICT-oplossingen bedenkt. Hoewel hij 
inmiddels wel gewend is om voor grote groepen mensen te spreken, 
vindt hij een presentatie geven toch nog steeds spannend. Hij is moe 
en besluit een uur eerder van zijn werk naar huis te rijden. Hij wil 
niet over de snelweg naar huis, maar kiest een route binnendoor. 
Door het groen van de bomen en de struiken langs de weg, komt hij 
vast tot rust, denkt hij. Dan opeens voelt hij een enorme klap. Een 
tegemoetkomende auto is frontaal tegen hem aangereden. Door de 
klap van de botsing kaatst de auto van Ferry de berm in. De voorzijde 
van de auto is in zijn geheel verwrongen. Ferry zit bekneld in het wrak, 
maar krijgt er niets van mee. Hij is bewusteloos. Medeweggebruikers 
bellen de hulpdiensten.

BUSINESS IMPACT

We valideren de opzet voor de customer journey map

De Customer Journey Map vertelt het verhaal van Ferry

Geleerde lessen
Wat dit project ons en Slachtofferhulp ge-
leerd heeft is het belang van een integrale 
benadering. Daarom hebben we in dit pro-
ject het onderzoek naar de slachtoffers en 
klantreizen gelijktijdig uitgevoerd. Het komt 
helaas nog vaak voor dat beide als twee 
losse uitdagingen worden benaderd. Je klant 
leren kennen, en vervolgens haar reis in kaart 
brengen. Of zelfs andersom. Eerst de reis 
en dan de mens. Een integrale benadering 
draagt eraan bij dat je kan schakelen tussen 
inzichten uit de klantreis, en wat dit voor de 
klant betekent. Hiermee is het bij Slachtoffer-
hulp gelukt om een rijk beeld te schetsen van 
de dynamiek en de beleving van de klantreis 
voorbij de feitelijk contactmomenten.

De naam van onze eerste persona, op de 
cover is niet Roy, maar Roi Roy. Return on 
Investment Roy. Hiermee hebben we inzich-
telijk gemaakt wat zijn houding tegenover 
de dienstverlening van Slachtofferhulp is. 
What’s in it for me? Wat heb ik daar aan?
Een tweede belangrijke les is het belang van 
het betrekken van de mensen om wie het 
gaat. Uiteraard de slachtoffers, maar juist ook 
de organisatie. Van de vrijwilligers die slacht-
offers dagelijks spreken, tot aan de experts 
op bijvoorbeeld het juridische vlak. Welke rol 
spelen zij in het bedienen van de slachtof-
fers? En wat kunnen wij van ze leren, opdat 
we in de vertaling naar nieuwe online dien-
sten niets over het hoofd zien?

CASE #01   |  INTEGRALE BENADERING



Let op!
Hoewel daar in onze ervaring soms 
wel zo naar gekeken wordt, zijn per-
sona’s en customer journey maps 
nooit een einddoel. Veel beter is het 
om ze te gebruiken als onmisbaar 
gereedschap. Natuurlijk kun je ze 
heel gericht inzetten wanneer je een  
specifiek touchpoint wil verbeteren, 
maar wanneer je als organisatie  
besluit om je klant centraal te stellen 
en je de organisatie daar in mee  
wilt nemen, komen persona’s en 
customer journey maps pas echt  
tot hun recht.

De persona’s worden in verschillende vormen gebruikt

GEREEDSCHAP  |  CASE #01



Wij ontwerpen voor 
organisaties met de 
ambitie waardevol 
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want 
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je 
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde 
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar 
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag 
waarop we het antwoord vaak verschuldigd 
moeten blijven. Een vraag die we in ieder 
geval niet kunnen beantwoorden met een 
product zoals een poster, een app of een 
interieur.

Service design gaat over het ontwerpen van 
de relatie tussen organisaties en hun klan-
ten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder 
project weer anders uit. Iets waardoor wij 
op veel bijzondere plekken komen en met 
veel verschillende mensen mogen werken. 
Van de straten van Caïro tot aan scholen in 
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol 
tot aan de machinekamer van een lift op de 
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij 
Slachtofferhulp Nederland tot aan de amb-
tenaren van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat in Den Haag.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak 
en de benadering. Voor ons is design een 
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we men-
sen betrekken in het ontwerpproces. Van het 
onderzoek via de co-creatie en het prototy-
pen tot aan de implementatie van nieuwe 
oplossingen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel 
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfspre-
kend is, besteden wij daar veel aandacht en 
tijd aan. Iets waarin service design zich on-
derscheidt van andere vormen van design. 
Begrijpen we echt waar de uitdaging over 
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker? Welk 
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplos-
sen?

Grip op de uitdaging
Als we voldoende grip hebben op de uit-
daging, en als we de belevingswereld en 
behoeftes van van mensen in kaart hebben 
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen. 
In welke richting gaan we die vinden? 
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde 
te creëren voor de eindgebruiker én onze 
opdrachtgever. En nog veel belangrijker; 
hoe gaan we dit waarmaken?

Pas wanneer we deze vragen beantwoord 
hebben. En pas wanneer we de impact van 
de oplossingen kunnen zien en meten, pas 
dan ronden wij een service design project af.
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