
De verzamelwebsite voor coaches, trainers,

en therapeuten met persoonlijke ervaring in 

hoog-risico beroepen  

AFHANGEN.nu

Op de website afhangen.nu zijn coaches, trainers en therapeuten verzameld

die zélf werkzaam zijn (geweest) in de hoog-risico beroepsgroepen. Onder

het mom - it takes one to know one - zijn deze ervaringsdeskundigen in staat

oud-collega's beter te helpen en de drempel naar hulp te verlagen. Het is

voor de hulpvrager die in een hoog-risico beroep werkzaam is (geweest) op

de website eenvoudig en veilig om de hulp te zoeken die bij die persoon

past.

WAT ZIJN HOOG-RISICO BEROEPSGROEPEN?
Defensie, politie, brandweer, handhaving, beveiliging,

ambulancemedewerkers en andere beroepsgroepen waar de kans op

blootstelling aan schokkende gebeurtenissen groot is. Binnen deze

organisaties komt - door de vorm en frequentie van de gebeurtenissen - een

hoge mate van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), uitval en

onzekerheid onder de medewerkers voor. Vaak openbaren de klachten zich

in het dagelijks leven buiten de directe werksfeer.

GEEN WINSTOOGMERK 
Afhangen.nu heeft géén winstoogmerk. Dit platform is opgezet uit zorg voor

de medewerkers in de hoog-risico beroepsgroepen door de weg naar

ervaringsdeskundige hulpverleners te vereenvoudigen. Met het hulpaanbod

voor mensen in de hoog-risico beroepen verlagen we de drempel om hulp te

vragen. Daarnaast hopen we met de blogs, vlogs en andere bijdragen

mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen.



VOOR WIE EN WAAROM?  

1 - Hulpvrager
Binnen de hoog-risico beroepsgroepen worden medewerkers veelvuldig

blootgesteld aan uiteenlopende, bijzondere en soms zelfs

levensbedreigende situaties. Deze situaties kunnen effect hebben op het

individuele welzijn. Vanuit cultureel perspectief is het binnen veel hoog-

risico beroepsgroepen niet gewoon om te spreken over de negatieve

gevolgen van het werk. Er bestaat een drempel om toe te geven aan en

openlijk te spreken over individuele zorgen en gewenste hulp. Ondanks dat

de organisaties wel willen dat er meer hulp gevraagd wordt, vormt de

bestaande organisatiecultuur vaak een belemmering om die hulp

daadwerkelijk te vragen. Afhangen.nu wil voor (oud-)medewerkers uit de

hoog-risico beroepsgroepen deze drempel verlagen door een veilige

omgeving te bieden waar hulpvrager en hulpverleners elkaar eenvoudig en

vertrouwelijk kunnen vinden.  

2 - Hulpverleners
Op het platform zijn coaches, trainers en therapeuten te vinden die allemaal

ervaringsdeskundige zijn in een hoog-risicoberoep. Ze hebben “het werk”

zelf gedaan en hebben de transitie gemaakt naar het zijn van hulpverlener

buiten de hoog-risico beroepssector. Afhangen.nu heeft de visie dat

deskundigen met persoonlijke ervaringen in desbetreffende beroepsgroep

snel en effectief steun kunnen bieden aan hen die daar werkzaam zijn

(geweest). Zij hebben zelf de ervaring, snappen de dynamiek en de cultuur

binnen de hoog-risico beroepsgroepen. It takes one to know one. 

3 - Hoog-risico organisaties
Voor organisaties in de hoog-risico beroepen biedt afhangen.nu een

mogelijkheid de medewerker met een hulpvraag eerder en sneller te helpen.

Hiermee wordt veel onnodige schade voorkomen. De coaches, trainers en

therapeuten van afhangen.nu zijn geen onderdeel van deze hoog-risico

organisaties, waardoor de cultuur in de organisatie voor de hulpvrager

minder belemmering vormt. De hulpvrager komt ook niet meteen in een

officieel hulptraject terecht. 



Met 'afhangen' wordt bij defensie

het afdoen van de rugzak

bedoeld. Het is metaforisch voor

de last die mensen in de hoog-

risico beroepen vaak veel te lang

met alle gevolgen van dien bij

zich dragen. Het is tijd om die last

af te hangen. 

      


