
  

Functieprofiel ambassadeur  

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

Vanuit ervaringsdeskundigheid bevorderen wij de emancipatie van vrouwen die getroffen worden door 

dit geweld. Dit wordt gedaan door informatie te verschaffen (website, nieuwsbrieven etc.) en door 

vrouwen met lotgenoten in contact te brengen (e-days, krachtgroepen etc.). Daarnaast behartigen we 

de belangen van deze vrouwen door in gesprek te gaan met o.a. instanties en beleidsmakers over de 

hulpverlening en het beleid.  

Wij zoeken krachtmotoren als ambassadeurs die samen invulling en uitvoering geven aan de 

doelstellingen van stichting Zijweg.  

Taken 

 

- Worden in overleg tussen de regio coördinator en de ambassadeur afgestemd. (voorbeelden 

kunnen zijn het begeleiden van een krachtgroep, voorlichting geven, workshops verzorgen, etc.  

 

Wij vragen 

 

- Levenservaring; 

- Ervaringsdeskundigheid is een pre; 

- Niet meer in een relatie verwikkeld zitten waar sprake is van huiselijk geweld;  

- Jezelf niet als slachtoffer zien, maar als krachtige, oplossingsgerichte vrouw; 

- Inzicht op de gevolgen van huiselijk geweld op jezelf en de kinderen;  

- Voldoende afstand kunnen bewaren en niet de behoefte hulpverlener te zijn; 

- Samen kunnen werken;  

- de omgangs- en feedbackregels van Zijweg onderschrijven; 

- Bereid zijn je langer voor de stichting in te willen zetten 

Wij bieden 

- Een interessante en uitdagende functie met uitgebreide netwerkcontacten op landelijk niveau; 

- Een betrokken bestuur; 

- Samenwerking met een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers; 

- Een uitgelezen mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van huiselijk geweld. 

 

Praktische informatie 

 

- Reageren kan door een mail te sturen naar info@stichtingzijweg.nl; 

- Een actieve ambassadeur krijgt een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per maand, ook worden 

reiskosten vergoed.  

- We sluiten een vrijwilligersovereenkomst af waarin activiteiten en evaluatiemomenten worden 

vastgelegd.  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1e1c57_e37980ed67bc4736be7476bb21392fe7.pdf
mailto:info@stichtingzijweg.nl


  

 

Vb krachtgroep: 

 

Stichting Zijweg ontwikkelt een landelijk dekkend netwerk (o.a. van krachtgroepen). 

Daarom zijn wij op zoek naar ambassadeurs, die een krachtgroep in haar woonplaats willen opzetten.  

Er is een handleiding om je bij deze taak te ondersteunen, je krijgt een train-de-trainer aangeboden en 

de coördinator staat je met raad en daad bij.  

  

Drie keer per jaar houden we een ambassadeursdag om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op 

te doen.   

 

Met de krachtgroepen beoogt stichting Zijweg de volgende doelen: 

• Het versterken van de eigen kracht van slachtoffers van huiselijk geweld, in het bijzonder van (ex-) 

partnergeweld 

• Slachtoffers stimuleren (weer) in de eigen kracht te geloven 

• Ontmoeting en herkenning tijdens de krachtgroep ontmoeting vormt de basis voor herstel en voor het 

hervinden van de eigen kracht. 

• Slachtoffers kunnen met elkaar praten over partnergeweld en ervaringen delen 

• Slachtoffers kunnen kennis verwerven over de principes van empowerment, de fases van het 

(verwerking)proces, juridische aspecten, gevolgen van partnergeweld voor slachtoffers en kinderen 

• Slachtoffers kunnen praktische, psychologische en juridische adviezen krijgen 

• Slachtoffers kunnen inspiratie op doen om in hun kracht te komen en inspiratie opdoen t.a.v. omgaan 

met problemen. 

  

Door het herontdekken van je talenten en kwaliteiten weer in staat zijn om een sociaal- en economisch 

zelfstandig leven te leiden. Dat is het hoofddoel dat Stichting Zijweg nastreeft met de krachtgroepen.  
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