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Jaarverslag 2018 stichting Zijweg 

1. Algemene inleiding 

In 2018 zijn wij druk geweest met een aantal belangrijke pijlers. Deze zullen in volgende hoofdstukken 

worden uitgediept.  

1. Professionalisering stichting  

2. Opleiding 

3. E-days 

4. Uitbreiden vrijwilligersnetwerken / Krachtgroepen 

Voor de ambassadeurs is besloten dat zij allen een basistraining moeten volgen. Negentien actieve 

ambassadeurs uit 2018 heeft die met goed gevolg doorlopen. Stichting Zijweg zal de ambassadeurs 

op de ambassadeursdagen voorzien van vervolgen hierop. Deze worden door de coördinator opleiding 

in samenspraak met het bestuur bedacht en uitgevoerd. Voor een aantal zaken zullen externe 

professionals worden ingehuurd.  

Aan het eind van 2018 zijn er 5 bestuursleden, 7 coördinatoren en ca. 29 actieve ambassadeurs. Door 

de transformatie binnen de stichting hebben we van een aantal ambassadeurs en hierdoor ook 

krachtgroepen afscheid moeten nemen. Momenteel zijn er 4 nieuwe krachtgroepen in de opstartfase 

in de nieuwe vorm.   

Het bestuur bestond eind 2018 uit de volgende personen: Susanne Slikkerveer (voorzitter), Matteo 

Smit (penningmeester), Miriam Volp (secretaris), Tineke Franssen (algemeen bestuurslid) & Jacqueline 

Slikkerveer (algemeen bestuurslid).  

Nog steeds is een groot punt van zorg de financiële positie van stichting Zijweg. Het krijgen van 

structurele financiering lijkt moeilijk en ook de huidige subsidieverstrekkers hebben aangegeven niet 

meer (in die mate) te kunnen subsidiëren. De beleid coördinator probeert nu andere contacten aan te 

boren om subsidies te realiseren.   

Het bestuur vergaderde in 2018 elf keer met elkaar en nog drie keer met de SESAM-academie. 
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2. Project 1: professionalisering van stichting Zijweg 

In 2018 is er een duidelijke voortzetting geweest in de professionalisering van stichting Zijweg. Begin 

2018 heeft de SESAM-academie hier nog deels in ondersteunt. Vanaf mei/juni 2018 hebben de 

bestuursleden dit samen voortgezet. Mede hiervoor zijn er vanaf 1 juli jl. drie regio coördinatoren 

aangesteld die alle drie een gedeelte van de ambassadeurs onder zich hebben. Per 1 september jl. 

zijn er ook een coördinator opleidingen en een coördinator communicatie aangesteld. Afgelopen jaar 

heeft het bestuur er alles aan gedaan om de continuering van de stichting te waarborgen en het 

beleidsplan 2018-2022 nadere uitwerking te geven.  

 

3. Project 2: post Mbo-opleiding ‘ervaringsdeskundige partnergeweld’ 

In 2018 is er in samenwerking met de SAU (Sociale Academie Utrecht) gestart met het ontwikkelen 

van een geaccrediteerde post Mbo-opleiding ‘ervaringsdeskundige partnergeweld’. Allereerst heeft het 

bestuur ervoor gezorgd dat de financiering voor het ontwikkelen van de opleiding en voor het opleiden 

van 13 ambassadeurs in orde kwam. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag een 

mooie toevoeging in deze opleiding en heeft deze financiering voor haar rekening genomen. De 

ontwikkeling bevindt zich 2018 in de afrondende fase en de accreditatie is ingezet. In februari 2019 

zal er worden gestart met de uitvoering van de opleiding, waardoor in maart 2020 de eerste lichting 

studenten het diploma in ontvangst zullen nemen.  

4. Project 3: E-days 

 

Een van de algemene doelstellingen van stichting Zijweg blijft onverminderd ondersteuning van 

slachtoffers van (ex)partnergeweld, belangenbehartiging en voorlichting teneinde taboes over 

(ex)partnergeweld te kunnen doorbreken. Uitgangspunt vormt daarbij ‘empowerment’ van 

slachtoffers. Zijweg wil slachtoffers hun eigen kracht en zelfstandigheid terug laten vinden door 

adequate informatie en door participatie. Daarbij willen we regionaal verbinding leggen.  

Onze E-days worden onverminderd goed bezocht. Vrouwen kunnen hier hun ervaringen delen en krijgen 

via diverse workshops de nodige munitie om de problemen na een relatie met huiselijk geweld en/of 

stalking aan te pakken. Via onze infomail kunnen ze desgewenst nog aanvullende ondersteuning en/of 

advies vragen. 

Deze infomail is overigens niet alleen bedoeld voor bezoekers van onze E-days. Eenieder die vragen 

heeft of ondersteuning nodig heeft op het gebied van (ex-)partnergeweld en/of stalking kan bij onze 

infomail terecht. 
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Ook voor de E-days is gekozen voor een gewijzigde opzet. Hier hebben we een meer structurelere vorm 

proberen te bedenken die makkelijk gekopieerd kan worden naar diverse locaties. De bedoeling 

hiervan is dat er kosten bespaard worden waardoor voordeliger E-days georganiseerd worden op meer 

locaties.  

Tijdens onze E-days bieden wij ook een programma aan voor de kinderen in de vorm van een workshop. 

Deze workshop is specifiek ontwikkeld voor kinderen waarbij in de thuissituatie sprake is (geweest) 

van (ex)partnergeweld, stalking of kindermishandeling. Een van de ambassadeurs van stichting Zijweg 

volgt een opleiding speciaal voor kinderen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling en zij verzorgt tijdens deze dagen de invulling voor de kinderen.  

Werkvorm workshop 

Op de E-days in 2018 werden workshops verzorgd in de thema’s kennis, kracht en ontspanning door 

o.a. een advocaat, een lifestyle coach en trainers persoonlijke ontwikkeling. Gekozen is om in de 

ochtenden een plenaire workshop of masterclass te verzorgen voor alle aanwezigen. Het doel van de 

invulling van deze ochtend moet vooral zelfontwikkeling zijn. Vrouwen moeten hier tips/tricks krijgen 

wat zij kunnen doen, hoe zij dit kunnen doen en met een goed en sterk gevoel naar de lunch gaan. In 

de middag kunnen de vrouwen kiezen welke workshop zij interessant vinden. Tijdens de plenaire 

afsluiting worden door alle workshopleiders de highlights van de workshop doorgenomen zodat alle 

vrouwen, ook degene die niet bij die specifieke workshop aanwezig waren, ook de informatie en de 

mooie tips/tricks meekrijgen.  

Uitvoering 

Het zijn volledig verzorgde dagen die om 10.00 uur starten en tussen 15.45 en 16.00 uur eindigen. 

Tijdens de E-days wordt er gezorgd dat er koffie/thee is de hele dag door. Voor de lunch wordt gezorgd, 

na afloop is er een gezellige borrel met een nootje waar er nog even nagepraat kan worden en vrouwen 

in gesprek kunnen met ambassadeurs om tips te krijgen. 

 

5. Project 4: Uitbouwen van ons vrijwilligersnetwerk 

Het vertegenwoordigen van slachtoffers bij beleidsmatige overleggen door stichting Zijweg op nationaal 

niveau is geborgd. Zo zijn we bijvoorbeeld uitgenodigd door ministerie van VWS om door hen 

gefinancierd mee te gaan met de 19-koppige delegatie vanuit Nederland naar het Congres No Mas No 

More op Aruba. Tijdens dit congres werd de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zowel 

op de eilanden als in Nederland besproken.  
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Evenals in de voorgaande jaren is het doel van het verder bouwen van het vrijwilligersnetwerk om 

verbindingen te leggen tussen slachtoffers en professionals die zich bezighouden met huiselijk geweld 

op lokaal niveau: lokale belangbehartiging. Daarmee sluit Zijweg aan op de decentralisering van het 

huiselijk geweldbeleid gericht op slachtoffers. Het bestuur vindt het met name belangrijk om door te 

gaan met de vorming van regionale netwerken om de belangen van slachtoffers op regionaal niveau 

te kunnen behartigen. Wij constateren dat er een gat zit tussen de lotgenotengroepen van de 

vrouwenopvang en de behoefte van vrouwen die niet bij de vrouwenopvang zijn geweest. Zeker in het 

kader van de nieuwe Wmo vindt het bestuur die vormgeving van regionale belangenbehartiging 

prioriteit hebben. Tevens kunnen lotgenoten op regionaal niveau makkelijker met elkaar in contact 

komen dan wanneer je lotgenotencontact op nationaal niveau zou organiseren. In aansluiting hierop 

wil stichting Zijweg dan ook meer E-days op lokaal niveau organiseren.  

 

Een bijkomend doel is om de naamsbekendheid te vergroten, opdat slachtoffers stichting Zijweg beter 

kunnen bereiken voor steun en empowerment. Stichting Zijweg inventariseert daarbij de lokale 

behoeften bij lotgenoten en wisselt best practices uit. Couleur lokale is het uitgangspunt. 

Om dit voor elkaar te krijgen is er afscheid genomen van een aantal ambassadeurs, maar hebben we 

gelukkig ook een behoorlijk aantal nieuwe ambassadeurs mogen verwelkomen in 2018. Door het 

aantrekken van de regio coördinatoren kan er veel gerichter worden geworven en hierdoor zien we dan 

ook een aanzienlijke groei, alsmede het aantrekken van ambassadeurs met een betere aansluiting.  

Daarnaast is er gekozen voor een nieuwe opzet van de krachtgroepen. Uitgangspunt hierbij is dat de 

vrouwen die deelnemen aan een krachtgroep binnen een afzienbare tijd, ca. 8 bijeenkomsten, op 

‘eigen’ benen verder kunnen en voldoende tips en tools hebben gekregen om dit ook zelf op te kunnen 

pakken. Helaas is het vinden van structurele financiering voor het draaien van deze krachtgroepen nog 

altijd een groot probleem.  

De huidige vrijwilligers die actief zijn binnen stichting Zijweg hebben allemaal een eigen rol zoals: het 

beantwoorden van hulpvragen via de mail, het verbeteren van de communicatie, beheren van de 

website, het schrijven van blogs, het meewerken aan interviews, het bijwonen van overleggen over 

beleid, het bijwonen van congressen, het leiden van krachtgroepen, het verzorgen van de nieuwsbrief 

etc. 

Stichting Zijweg is tevreden over ondersteuning en empowerment van slachtoffers middels E-days en 

krachtgroepen en de vragen die via de infomail worden beantwoord.  
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De stand eind 2018 is dat stichting Zijweg een 34-tal vrijwilligers aan zich heeft weten te binden. Door 

verhuizing, ziekte, het vinden van een fulltimebaan en het zich niet kunnen vinden in een verdere 

professionalisering van de organisatie is dit aantal in eerste instantie enigszins teruggelopen, maar 

door later flink gegroeid door de inzet van de regio coördinatoren. In 2018 zijn we begonnen met het 

geven van de nieuwe basistraining aan alle vrijwilligers. Het doel hiervan was dat alle ambassadeurs 

dezelfde informatie hebben en vanuit dezelfde achtergrond aan de slag konden voor de stichting. Zo 

is er geen onderscheid tussen de verschillende ambassadeurs. De basistraining is ook een verplichte 

training geworden als een ambassadeur zich aanmeldt voor de stichting.  

 

De coördinator heeft in samenspraak met de communicatiecommissie een draaiboek in elkaar gezet 

met thematieken welke in een aantal bijeenkomsten worden doorgenomen. Het doel hiervan is dat 

vrouwen op eigen benen kunnen gaan staan en na afloop van dit traject vol goede moed de toekomst 

in gaan.  

Bron van zorg is het vinden van structurele financiering, zowel voor de organisatie van de E-days als 

voor het uitbreiden van het aantal krachtgroepen. 

 

6. Activiteiten bestuur & vrijwilligers 

In de afgelopen periode zijn leden van het bestuur/coördinatoren aanwezig geweest bij een aantal 

bijeenkomsten of zijn in de publiciteit geweest. 

Belangrijke bijeenkomsten zijn geweest: 

Congres No Mas No More 

De voorzitter van Stichting Zijweg, Susanne Slikkerveer, is op uitnodiging en gefinancierd door het 

ministerie van VWS meegegaan met de Nederlandse delegatie naar het congres No Mas No More op 

Aruba. Hier is er gesproken over de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zowel op de 

eilanden als in Nederland. Naast dit congres is er met de Nederlandse delegatie af en toe een 

bijeenkomst om de punten welke op Aruba zijn besproken uit te werken.  

Regionale Taskforce 

Stichting Zijweg is toegetreden tot de regionale Taskforce in het Gooi welke is opgericht n.a.v. de nota 

“Geweld Hoort Nergens Thuis”. Hier spreken wij als ervaringsdeskundige namens de slachtoffers om 

zo een volledig beeld van de problematiek te kunnen geven.  
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Gesprekken Tweede Kamer en programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis 

Er zijn meerdere gesprekken geweest met leden uit de Tweede Kamer om de problematiek weer te 

geven. Daarnaast zijn er gesprekken geweest n.a.v. onze schriftelijke reactie op de nota Geweld Hoort 

Nergens Thuis met het programmateam.  

Overzicht activiteiten in 2018 

Ronde tafel gesprekken directeur Generaal (ministerie VWS en J&V)  

‘No Mas No More’ conferentie Aruba 

Kirsten van de Hul – Tweede Kamer PvdA 

Overleg Federatie Opvang 

Opstart Raad van Advies Zijweg 

Diverse overleggen VWS 

Diverse gesprekken met de vrouwenopvang (Kadera, Blijfgroep) 

Slachtofferhulp Nederland 

Regionale Taskforce ’t Gooi 

Dirk-Jan Sprokkereef (programmamaker ‘Geweld hoort nergens Thuis’ 

Rene Peters – Tweede kamer CDA 

Opening week tegen kindermishandeling Huizen 

Workshop netwerkbijeenkomst Veilig Thuis Zaanstreek 

Overleg Agressie & daarna? en Team Kim 

Bijeenkomst Veilig Opvoeden (Moviera) 

Afscheid Aleid v.d. Brink 

Participatielezing Movisie 

Bijeenkomst Academie Vrouwen tegen Geweld (AVG) 

Voorlichting Politie Utrecht/Moviera 

Vrouwencommunity Amsterdam Oost – Congres Praat 

ALV-AVG 

Congres HG en Narcisme 

VWS – Veilig Thuis expertmeeting publiciteitscampagne  

Diverse Algemeen overleggen cie VWS 

Diverse overleggen afronding AVG 

NVR Voorzittersoverleg 

College HG op de UvA 

Seminar Tear i.v.m. resister campagne 

Bijeenkomst Kring van Veiligheid 
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Atria interview over de Nieuwe Toekomst 

Congres de Stem van een Kind 

Overleg met de cie Veilig Opvoeden en Veilig Thuis Utrecht 

Deelname radioprogramma Kwesties 

VWS bijeenkomst over family justice centers 

Movisie bijeenkomst ervaringsdeskundigen 

Congres Oog voor ervaringsdeskundigheid 

Movisie interview vlaggensysteem 

NVR congres 120 jarig bestaan 

Overleg KANS-fonds 

Meewerken NOS Journaal n.a.v. stalkingdrama Rotterdam dec. 2018 

 

7.  Publiciteit in 2018 

Diverse Zijweg ambassadeurs hebben meegewerkt aan interviews en aan tv-programma’s welke te 

maken hadden met het onderwerp. We worden steeds vaker gevonden n.a.v. nieuwsitems. 

 

8. Het bereik in 2018 in cijfers 

De cijfers van de nieuwsbrief zijn gedaald gezien de nieuwe AVG wet. Hierdoor hebben we info 

mailadressen moeten schrappen uit ons mailingbestand.  

Onderwerp Aantal 

2011 

Aantal 

2012 

Aantal 

2013 

Aantal 

2014 

Aantal 

2015 

Aantal 

2016 

Aantal 

2017 

Aantal 

2018 

Nieuwsbrief 261 410 398 430 333 487 505 469 

Twitter volgers 55 341 

volgers 

484 600 774 901 994 992 

Facebook 

volgers 

 66 

Likes 

118 

Likes 

190 

likes 

391 649 873 989 

LinkedIn  --- --- --- --- --- 78 169 
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Overzicht websitebezoek 
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Samenvatting data site stichting Zijweg 

Ongeveer 69.900 resultaten (0,36 seconden)  

1.  Stichting Zijweg | Slachtofferwijzer | slachtofferwijzer.nl 

Adv. www.slachtofferwijzer.nl/ 

Zijweg steunt Slachtoffers van Partnergeweld en Stalking! Hulp bij Seksueel Geweld. Hulp bij 

Geweld. Hulp bij Vermissingen. Hulp bij Ongevallen. Hulp bij Diefstal. Typen: Hulp na Geweld, Hulp 

na Seksueel Geweld, Hulp na ongevallen, Hulp na Vermissing, Hulp na Diefstal. 

Zoekresultaten 

Webresultaat met sitelinks 

 

Stichting Zijweg l home 

https://www.stichtingzijweg.nl/ 

 

1.  

Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex)-

partnergeweld en/of huiselijk geweld en behartigt hun belangen. 

Contact 

Steunt vrouwen en hun kinderen die te maken 

hebben (gehad ... 

Narcistische mishandeling 

Narcistische mishandeling. Hier zal binnenkort 

een stuk tekst ... 

Krachtgroepen 

Krachtgroepen. . Voorheen werden de 

krachtgroepen ... 

Over ons 

escape knop. home · over ons · blog · contact. 

More. Wat is ... 

Huiselijk geweld l Stichting ... 

... met (ex)-partnergeweld en/of huiselijk geweld 

en behartigt ... 

Oproepen onderzoeken l ... 

Zou jij een steentje willen bijdragen aan de 

stem die ... 

Meer resultaten van stichtingzijweg.nl » 

Webresultaten 

 

Informatie over Stichting Zijweg | Slachtofferwijzer.nl | 

 

 

https://www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/ 

 

1.  

Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met geweld en/of 

stalking door een (ex-)partner. 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi8uNHg893fAhUa6HcKHcJ4AWYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.nl&cid=CAESQOD2--E5c683qzVX2rZfYP6RjWCdgqmK2AS9_888psnWSoCnL7m8eDGcinG03zhS8gDN_p_T_UruLWpXFLdRWuA&sig=AOD64_0bwbaBzhCU0x3NWzgSnABbVQrt6g&q=&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQ0Qx6BAgGEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi8uNHg893fAhUa6HcKHcJ4AWYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.nl&cid=CAESQOD2--E5c683qzVX2rZfYP6RjWCdgqmK2AS9_888psnWSoCnL7m8eDGcinG03zhS8gDN_p_T_UruLWpXFLdRWuA&sig=AOD64_0bwbaBzhCU0x3NWzgSnABbVQrt6g&q=&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQ0Qx6BAgGEAE&adurl=
https://www.stichtingzijweg.nl/
https://www.stichtingzijweg.nl/
https://www.stichtingzijweg.nl/
https://www.stichtingzijweg.nl/
https://www.stichtingzijweg.nl/contact
https://www.stichtingzijweg.nl/narcistische-mishandeling
https://www.stichtingzijweg.nl/krachtgroepen
https://www.stichtingzijweg.nl/over-ons
https://www.stichtingzijweg.nl/huiselijk-geweld
https://www.stichtingzijweg.nl/oproepen-onderzoeken
https://www.google.nl/search?biw=1295&bih=743&q=+site:stichtingzijweg.nl+stichting+zijweg&sa=X&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQrAN6BAgAEBQ
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
Informatie%20over%20Stichting%20Zijweg%20|%20Slachtofferwijzer.nl%20|%0bhttps:/www.slachtofferwijzer.nl/organisatie/stichting-zijweg/
https://twitter.com/stichtingzijweg
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Stichting Zijweg (@StichtingZijweg) | Twitter 

 

 

https://twitter.com/stichtingzijweg 

 

1.  

2.  

The latest Tweets from Stichting Zijweg (@StichtingZijweg). Stichting Zijweg behartigt de belangen van 

vrouwen en hun kinderen die te maken hebben met ... 

 

Stichting Zijweg Archieven • Het verdwenen zelf 

 

 

https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/ 

 

1.  

20 aug. 2015 - Afgelopen zaterdag vond de E-day van stichting Zijweg plaats. Susan en ik waren hier 

aanwezig, o.a. omdat ik 's middags twee workshops ... 

 

Stichting Zijweg | SPE-Amsterdam 

 

 

https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/ 

 

1.  

Stichting Zijweg behartigt de belangen van vrouwen die te maken hebben met ( ex)partnergeweld én 

hun kinderen (huiselijk geweld en/of stalking). Stichting ... 

 

Stichting Zijweg - Praktijk voor Complementaire Psychotherapie 

 

 

www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/ 

 

1.  

12 jun. 2016 - Stichting Zijweg steunt slachtoffers en hun kinderen die te maken hebben (gehad ) 

met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen ... 

 

https://twitter.com/stichtingzijweg
https://twitter.com/stichtingzijweg
https://twitter.com/stichtingzijweg
https://twitter.com/stichtingzijweg
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://verdwenenzelf.org/category/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
http://www.circle-of-light.nl/stichting-zijweg/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQFjAMegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Ffondsslachtofferhulp.nl%2Fproject%2Fstichting-zijweg%2F&usg=AOvVaw3_Y6o-jTNYlLzDvfszNvXW
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Stichting Zijweg - My CMS - Fonds Slachtofferhulp 

 

 

https://fondsslachtofferhulp.nl › Projecten 

 

1.  

Stichting Zijweg steunt vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van (ex-) partnergeweld en/of 

stalking. Elk jaar worden er twee E-days ( empowermentdagen) ... 

1.  

Onderzoek naar Partnergeweld | Stichting Zijweg 

 

 

Adv. www.fondsslachtofferhulp.nl/Stichting/Zijweg 

 

Steun samen met Fonds Slachtofferhulp de slachtoffers van (ex) partner geweld. 

o Projecten Slachtofferhulp 

o Donateur worden 

o Werkterreinen 

o Contactgegevens 

Zoekresultaten 

Webresultaten 

 

Stichting Zijweg helpt slachtoffers van partnergeweld | De Stad ... 

 

 

https://destadamersfoort.nl/.../stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-3... 

 

1.  

13 jan. 2018 - [AMERSFOORT] Stichting Zijweg is opgericht in 2005 en is een stichting voor en door 

slachtoffers van (ex)partnergeweld. De stichting geeft de ... 

 

Stichting Zijweg - Organisatie - Huiselijk Geweld 

 

 

https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706 

 

1.  

2.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQFjAMegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Ffondsslachtofferhulp.nl%2Fproject%2Fstichting-zijweg%2F&usg=AOvVaw3_Y6o-jTNYlLzDvfszNvXW
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQFjAMegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Ffondsslachtofferhulp.nl%2Fproject%2Fstichting-zijweg%2F&usg=AOvVaw3_Y6o-jTNYlLzDvfszNvXW
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQFjAMegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Ffondsslachtofferhulp.nl%2Fproject%2Fstichting-zijweg%2F&usg=AOvVaw3_Y6o-jTNYlLzDvfszNvXW
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38vg893fAhWLx4UKHfEUABcQFjAMegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Ffondsslachtofferhulp.nl%2Fproject%2Fstichting-zijweg%2F&usg=AOvVaw3_Y6o-jTNYlLzDvfszNvXW
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://fondsslachtofferhulp.nl/project/stichting-zijweg/
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/projecten/
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/help-ook/doneren/
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/programmas/
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/contact/
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://destadamersfoort.nl/lokaal/stichting-zijweg-helpt-slachtoffers-van-partnergeweld-332456
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie?id=706
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Stichting Zijweg is de belangenvereniging in Nederland die opkomt voor vrouwen -en hun kinderen- 

welke slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of stalking ... 

 

Stichting Zijweg - Home | Facebook 

 

 

https://www.facebook.com › Pages › Businesses › Nonprofit Organization 

 

1.  

Stichting Zijweg. 970 likes. Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben 

(gehad) met (ex)-partnergeweld en behartigt hun... 

 

Stichting Zijweg - Startpagina | Facebook 

 

 

https://nl-nl.facebook.com › Pagina's › Bedrijven › Non-profitorganisatie 

 

Stichting Zijweg. 973 vind-ik-leuks. Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken 

hebben (gehad) met (ex)-partnergeweld en behartigt hun.. . 

 

E-day Stichting Zijweg 10 juni in Amsterdam - My CMS 

 

 

https://fondsslachtofferhulp.nl › Actueel 

 

1.  

Twee keer per jaar organiseert Stichting Zijweg een E-day. Dé ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel 

Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met  ... 

 

Organisatie: Stichting Zijweg - SamenZwolle 

 

 

https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg 

 

1.  

Organisatie. Stichting Zijweg. Locatie/Accommodatie: Flits 2, 1231 SN Zwolle Telefoon: +31 6 

23772252 Email: eday@stichtingzijweg.nl Website: ... 

https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://www.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://nl-nl.facebook.com/Stichting-Zijweg-386801941486574/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/e-day-stichting-zijweg-10-juni-amsterdam/
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/12985/stichting-zijweg
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Stichting Zijweg: de rol van de (huis)arts bij de aanpak van - mijn-bsl 

 

 

https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak.../493474 

 

Stichting Zijweg richt zich op empowerment van vrouwelijke slachtoffers van geweld door de (ex-

)partner. Veel vrouwen lopen tegen dezelfde knelpunten. 

 

Stichting Zijweg biedt hulp bij (ex-)partnergeweld Landelijke ... 

 

 

https://deswollenaer.nl › Algemeen 

 

1.  

3 sep. 2017 - (door Tessa Klooster). ZWOLLE-ZUID – Ervaren dat je er niet alleen voor staat. Dat is 

één van de doelen die de landelijke stichting Zijweg voor ... 

[PDF] 

Jaarverslag 2016 Stichting Zijweg 1. Algemene inleiding In ... - Geef.nl 

 

 

https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf 

 

1.  

Jaarverslag 2016 Stichting Zijweg. 1. Algemene inleiding. In 2016 heeft Stichting Zijweg zich, naast 

de reguliere activiteiten, gericht op twee specifieke projecten ... 

 

Tineke Franssen - Algemeen bestuurslid - Stichting Zijweg | LinkedIn 

 

 

https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517 

 

Bekijk het profiel van Tineke Franssen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. 

Tineke Franssen heeft 2 functies op zijn of haar profiel. 

 

https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://mijn.bsl.nl/stichting-zijweg-de-rol-van-de-huis-arts-bij-de-aanpak-van-partn/493474
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-zijweg-biedt-hulp-bij-ex-partnergeweld-landelijke-empowerdag-op-23-september-in-zwolle
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1490648121_jaarverslag-2016.pdf
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
https://nl.linkedin.com/in/tineke-franssen-4a4b5517
http://www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg
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Lotgenotengroepen Stichting Zijweg. Federatie Opvang 

 

 

www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg 

 

22 mei 2012 - Stichting Zijweg (www.stichtingzijweg.nl) is een landelijke organisatie voor en door 

vrouwelijke slachtoffers van (ex)partner geweld en hun ... 

 

Algemeen bestuurslid gezocht voor Stichting Zijweg 

 

 

https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/.../algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting... 

 

Het bestuur van stichting Zijweg is gestoeld op collegiale verhoudingen, waarin wordt samengewerkt 

op basis van de taakverdelingen en waarin de diverse ... 

 

Stichting Zijweg organiseert E-day in Rotterdam – Hulpverlening na ... 

 

 

https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotte... 

 

1.  

15 mei 2015 - Stichting Zijweg biedt hulp aan vrouwen na partnergeweld, huiselijk geweld en 

relatiegeweld. Op hun E-day bieden zij empowerment ... 

 

Stichting Zijweg - Wij zijn Nieuwland 

 

 

https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true 

 

1.  

beschrijving. Stichting Zijweg voor vrouwen en hun kinderen. Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun 

kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld ... 

 

Stichting Zijweg - Rotterdammersvoorelkaar 

 

 

http://www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg
http://www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg
http://www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg
http://www.opvang.nl/site/item/lotgenotengroepen-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/v-1145621/algemeen-bestuurslid-gezocht-voor-stichting-zijweg
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/stichting-zijweg-organiseert-e-day-in-rotterdam/
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3254/stichting-zijweg?deelnemen=true
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
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https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg 

 

1.  

Stichting Zijweg. E-mail: Toon e-mailadres info@stichtingzijweg.nl; Website: http 

://www.stichtingzijweg.nl/. Logo van Stichting Zijweg ... 

 

Stichting Zijweg helpt vrouwen na een leven met geweld weer op de ... 

 

 

https://www.denieuwepraktijk.nl/.../stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-wee... 

 

1.  

2.  

7 dec. 2016 - In Nederland draaien veel organisaties, projecten en initiatieven op de inzet van 

enthousiaste vrijwilligers. Om waardering uit te spreken voor ... 

 

Stichting Zijweg | Lotgenoten Seksueel Geweld 

 

 

https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/ 

 

1.  

22 jun. 2018 - Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met 

(ex)-partnergeweld en behartigt hun belangen. 

 

Stichting Zijweg E(mpowerment)-day - 020 Veilig Thuis 

 

 

https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/ 

 

1.  

5 nov. 2016 - Zaterdag 5 november 2016 organiseert Stichting Zijweg haar elfde E( mpowerment)-

day. Deze keer in Rotterdam bij revalidatiecentrum ... 

 

Basis training Ambassadeurs Stichting Zijweg - Deirdre Bouwman 

 

 

deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/ 

https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/zijweg
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/stichting-zijweg-helpt-vrouwen-leven-geweld-weer-op-been/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/forums/onderwerp/stichting-zijweg/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
https://www.020veiligthuis.nl/agenda/stichting-zijweg-empowerment-day/
http://deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/
http://deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/
http://deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/
http://deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/
http://deirdrebouwman.nl/actueel/basis-training-ambassadeurs-stichting-zijweg/
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1.  

17 mrt. 2018 - Op deze dag krijgen zij informatie over Stichting Zijweg, de verschillende functies die 

binnen de stichting vervuld kunnen worden en krijgen zij ... 

 

Stichting Zijweg | Loosdrecht - Drimble 

 

 

https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html 

 

1.  

Veel informatie over Stichting Zijweg, gevestigd in Loosdrecht en geregistreerd bij de KvK onder 

nummer 24375483. 

 

 

 

https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
https://drimble.nl/bedrijf/loosdrecht/k24375483/stichting-zijweg.html
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