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Beverwijk - Winkeliers in de IJmond waren afgelopen week doelwit van inbrekers en overvallers. In
drie winkels in Beverwijk en Heemskerk werd 's nachts ingebroken. Verder werden een snackbar in
Heemskerk en de Vomar aan de Beverwijkse Plantage beroofd.

Bij de gewapende overval op de supermarkt zondagochtend raakte een medewerker gewond. Voor
de geestelijke opvang van de betrokkenen heeft de supermarktketen Slachtofferhulp Organisatie
Directe Opvang en Nazorg (D.O.e.N) ingeschakeld.
Dit bureau is gespecialiseerd in de nazorg voor personeel van bedrijven die bijvoorbeeld een overval
hebben meegemaakt. Volgens Marco Rikken van D.O.e.N is het heel belangrijk dat personeel meteen
deze zorg krijgt. ,,Iedereen is erbij gebaat als er meteen hulp komt. Door zoiets als een overval kan
een medewerker helemaal van de kaart raken en niet meer in staat zijn te werken. Als je snel hulp
biedt, is die kans kleiner.''
De begeleiding die D.O.e.N de medewerkers geeft, duurt meestal twee dagen. In die tijd wordt er
eerst in een groep met de betrokkenen gepraat. Daarna hebben er individuele gesprekken plaats. ,,In
de dertien jaar dat we nu bezig zijn, hebben we gemerkt dat het belangrijk is om ook één op één met
mensen te praten. In een groep zijn er altijd dingen die ze niet durven te zeggen'', vertelt Rikken.
Daarnaast probeert zijn bureau de personeelsleden voor te bereiden op onbegrip van de
buitenwereld. Als voorbeeld noemt hij slecht getimede grapjes zoals: 'Verkoopt u ook kogelbiefstuk'.
Het geval van de Vomar op de Plantage is voor de organisatie geen uitzonderlijk geval. Het bedrijf
heeft ook de eerste nazorg na het schietincident in Alphen aan den Rijn verzorgd. Toch benadrukt
Rikken dat het aantal slachtoffers geen graadmeter is voor de impact die zo´n ervaring heeft.
,,Iedereen beleeft zoiets anders. De een kan maanden last hebben van een ongeval, terwijl de ander
er geen nacht minder om slaapt.''
De politie houdt momenteel het 'donkere dagen offensief' met extra aandacht besteed aan
inbraken, overvallen, berovingen en zakkenrollerij.

