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Voorwoord 

Sinds de oprichting in 2005 heeft stichting Zijweg een zichtbare plaats verworven in de Nederlandse 

samenleving. Onze kennis en ervaringsdeskundigheid zijn de afgelopen jaren door zowel landelijke als 

lokale overheidsinstellingen, politieke organisaties en hulpverleningsinstanties steeds meer 

geconsulteerd. Onze ervaringsdeskundige inbreng op het gebied van huiselijk geweld, zowel als 

‘slachtoffers’ als ‘overlevers’, wordt op waarde geschat door zowel vrouwen als hun kinderen. 

Hiermee is stichting Zijweg een waardevolle aanvulling op de bestaande hulpverlening.  

In Nederland zijn jaarlijks 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling en zijn ruim 200.000 

volwassenen, hoofdzakelijk vrouwen, slachtoffer van huiselijk geweld. Zo’n 30 procent van het werk 

van de politie bestaat anno 2017 uit huiselijk geweld gerelateerde zaken. Onze stichting draait op de 

inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers (ambassadeurs) die zich met hart en ziel inzetten om 

andere vrouwen (en hun kinderen) te ondersteunen om hun leven weer op de rails te krijgen. Vanuit 

beleidsniveau willen wij het onderwerp ‘huiselijk geweld’ zodanig op de kaart zetten dat het taboe 

hieromtrent bespreekbaar wordt waardoor hulp in een eerder stadium efficiënt ingezet kan worden 

en kosten worden bespaard. 

Zonder structurele financiële ondersteuning kunnen wij ons werk echter helaas niet voortzetten. Sinds 

de transitie in de zorg in 2015 ligt onze financiële positie onder vuur. Wij zijn daarom genoodzaakt op 

zoek te gaan naar andere, meer structurele vormen van subsidie om ons belangrijke werk te kunnen 

borgen. 

Bij de samenstelling en uitwerking van ons meerjarenbeleidsplan 2017 – 2022 hebben wij een beroep 

mogen doen op de expertise van Harry Crielaars, voorheen bestuurder van Slachtofferhulp Nederland, 

nu bestuurder van Traverse te Tilburg. Kees Jan Jacobs, beleidsmedewerker bij de gemeente 

Rotterdam/GGD, heeft meegewerkt aan de aanscherping en kwantificering van onze plannen. Het 

KANS-fonds heeft ons toegezegd om subsidie te verlenen om de SESAM Academie in te schakelen voor 

een verdere professionalisering van onze organisatie. 

Wij zijn dankbaar voor hun steun en ook voor de ondersteuning van alle ambassadeurs die op welke 

manier dan ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen van stichting Zijweg.  

 

Tineke Franssen, voorzitter 

Loosdrecht, 29 maart 2017 
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Missie en visie Stichting Zijweg 
 

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

(ex)partnergeweld en behartigt hun belangen. Met behulp van ervaringsdeskundigheid voorzien de 

ambassadeurs van Zijweg slachtoffers en hun omgeving van informatie en brengen ze hen in contact 

met vrouwen met vergelijkbare ervaringen. Zijweg behartigt hun belangen door het gesprek aan te 

gaan met professionele instanties over de kwaliteit van de hulpverlening en over het beleid.  

Stichting Zijweg is sinds 2005 uitgegroeid tot een volwassen netwerkorganisatie voor en door 

vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld. Er is een stevig 

fundament gelegd voor landelijke ontmoetingsdagen, de zogenaamde E-days (empowermentdagen, 

die twee keer per jaar worden gehouden) en voor lokale/regionale krachtgroepen. Zijweg heeft anno 

2017 een zorgvuldig opgebouwd en getraind netwerk van zo’n 40 ambassadeurs (vrijwilligers).  

In dit meerjarenbeleidsplan staan niet alleen de ambities voor de komende vijf jaar, maar komen ook 

de bedreigingen en knelpunten aan de orde. Samen met haar ambassadeurs en betrokken 

stakeholders denkt Zijweg na over haar kansen en bedreigingen, werken we toe naar een realistisch 

meerjarenbeleidsplan waarin de positie van stichting Zijweg verder wordt verankerd in de 

Nederlandse samenleving. Zijweg wil de komende jaren verder bouwen aan een nationaal netwerk 

van zijwegen voor vrouwen en hun kinderen die in de knel komen doordat ze te maken hebben 

(gehad) met partnergeweld.  

Hoewel het onderwerp ‘Huiselijk Geweld’ de laatste jaren hoger op de politieke agenda staat, wordt 

het aantal slachtoffers van (ex-) partnergeweld en de gevolgen op langere termijn onderschat. De op 

17 maart 2017 nieuw aangetreden Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft ‘aanpak huiselijk 

geweld’ als eerste speerpunt aangehaald tijdens haar eerste rede als burgemeester. Slachtoffers 

hebben meer veiligheid en bescherming nodig, ook nadat zij uit hun relatie zijn gestapt. Zijweg is van 

mening dat er in de hulpverlening meer maatwerk moet komen, beter afgestemd op de specifieke 

behoeften van slachtoffers. Ook moet er meer aandacht komen voor de impact die het verbreken 

van een ongezonde afhankelijkheidsrelatie heeft. Vaak worden slachtoffers nog langdurig 

geconfronteerd met de gevolgen van het geweld en/of de aanhoudende ondermijnende invloed van 

de ex-partner.  

Doordat er vanuit de hulpverlening veelal geen aandacht is voor de reden dat de relatie verbroken is, 

blijven hulpverleners zich inspannen om vader en moeder met elkaar te laten overleggen over de 

kinderen. Zijweg is van mening dat partnergeweld een contra-indicatie is om ouders met elkaar te 

laten overleggen over het ouderschapsplan. In ieder geval zal hier maatwerk geleverd moeten 

worden en moet er wel gekeken worden naar wat er voorafging aan de scheiding.  
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Ambities  2017-2222 

De missie en visie van stichting Zijweg in combinatie met de opgedane kennis en ervaringen in de 

periode 2009-2016 vragen om de volgende ambities: 

 

Opleiden ervaringsdeskundige ambassadeurs 

Stichting Zijweg wil dat haar ambassadeurs gecertificeerd worden geschoold zodat zij hun ervaringen 

met geweld kunnen omzetten in professionele ervaringsdeskundigheid.  

Deze ambassadeurs kunnen dan namens Zijweg professioneel worden betrokken binnen hun 

regionale netwerk bij het vormgeven en realiseren van het beleid binnen de lokale overheid en 

hulpverlening. Te denken valt aan samenwerking met de lokale wijkteams en andere organisaties 

gericht op huiselijk geweld, zoals Veilig Thuis.  

 

Krachtgroepen en regionale netwerken 

Stichting Zijweg streeft naar een landelijk dekkend netwerk van regionale zijwegen in Nederland 

waaraan vrouwen dicht bij huis kunnen deelnemen. Hiervoor zijn ambassadeurs nodig die een 

dergelijk netwerk kunnen opzetten en onderhouden. Ook zijn ambassadeurs nodig om op lokaal 

niveau een krachtgroep te kunnen begeleiden waarbij er nauw wordt samengewerkt met de 

plaatselijk aanwezige instellingen, zoals de vrouwenopvang, zodat er één cultuur van verwijzing 

ontstaat ten behoeve van nazorg voor slachtoffers. Dit is één van de manieren om deelneemsters 

voor de krachtgroepen te werven, de ambassadeurs zullen binnen hun gemeente de samenwerking 

met relevante partijen moeten zoeken om het aantal deelneemsters aan de krachtgroepen te 

vergroten. Omdat het (nog) niet mogelijk is om een verfijnd landelijk dekkend netwerk van 

krachtgroepen te realiseren en hulp aan slachtoffers vaak complex is en maatwerk vraagt, zijn er 

zogenaamde F2F en Online maatjes nodig voor slachtoffers. 

Daarnaast dient binnen de eigen gemeente (structurele) financiering van de krachtgroep en van deze 

F2F contacten geborgd te worden. Daarvoor dient een regionaal netwerk te bestaan uit minimaal 

twee begeleidsters van een krachtgroep, voorlichters en netwerkers en zo mogelijk getrainde 

ervaringsdeskundigen voor de F2F contacten.   

 

E-days 

Stichting Zijweg concludeert dat na elf drukbezochte E-days (empowermentdagen) in vijf jaar tijd 

deze in een grote behoefte voorzien. Dit pleit voor een stevige borging van de E-days; zowel in de 

vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle als financieel. 
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Afdeling Communicatie 

Begin 2017 is er een start gemaakt met de opzet van de afdeling communicatie binnen stichting 

Zijweg. De afdeling communicatie is opgedeeld in 5 pijlers: 

 

Interne communicatie:  'Intern beginnen is buiten winnen’. Middels meer persoonlijk    

contact met de ambassadeurs en waardering voor een ieders inzet.  

Externe communicatie: Eenduidige formats hoe Zijweg naar buiten treedt: workshops, lezingen, 

congressen, cursussen, trainingen, voorlichtingsprogramma’s, aanbieden 

van één format naar krachtgroepen, Zijwegen en regiocoördinatoren, 

etc. 

PA - public affairs: in kaart brengen van stakeholders op het terrein van  

instellingen/politieke partijen/ministeries e.d. Database opbouwen over 

onderhoud contacten en hoe deze worden bijgehouden 

PR - public relations: in kaart brengen van mediacontacten en proactief onderhouden, gericht 

persberichten uitsturen, structureel werken aan 

reputatie/naamsbekendheid Zijweg, persnetwerk aanleggen en 

onderhouden etc. 

Marketing: Fondsenwerving/evenementen/collectes, maken en verspreiden 

promotiemateriaal en andere goede ideeën/plannen, zoals proactief 

benaderen van BN-ners  

 

Organisatiestructuur Stichting Zijweg 

Om alle ambities vorm en inhoud te kunnen geven, zal actief geworven moeten worden om het 

bestuur en de groep ambassadeurs uit te breiden. Ook zal de Raad van Advies vanaf medio 2017 

hernieuwd actief worden. Daarnaast wordt nagedacht over hoe het bestuur facilitair kan zijn richting 

haar ambassadeurs. 

De huidige coördinator wordt op projectbasis ingeschakeld. Gebleken is dat deze te weinig betaalde 

uren kan krijgen vanuit de stichting om alle ambassadeurs en hun activiteiten goed te coördineren en 

te ondersteunen. Daarom is in 2016 vanuit het bestuur besloten om in het kader van de verdere 

professionalisering per provincie een regionaal netwerk te vormen waar een aantal ambassadeurs 

actief zijn om aan de doelstellingen van Zijweg te werken. Per regionaal netwerk neemt één van de 

ambassadeurs de rol van regiocoördinator op zich. De betaalde coördinator heeft dan met maximaal 

12 regiocoördinatoren contact. 
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Financiering ambities 

Een grote zorg is de financiering van de activiteiten die stichting Zijweg ontplooit om haar 

doelstellingen te kunnen behalen. Vanaf 2018 kan geen beroep meer worden gedaan op subsidies 

van het Oranje Fonds (krachtgroepen) en het KANS-fonds (E-days).  

Er zal daarom een structurele financiering moeten worden gevonden voor o.a. de E-days, de 

krachtgroepen, opzetten van regionale netwerken en voor andere activiteiten.  

Om de mogelijkheid van een donatie aan stichting Zijweg (die een ANBI status heeft) onder de 

aandacht te brengen, is in 2016 een donatiekaartje gedrukt. Deze worden op dit moment alleen nog 

verspreid op bijeenkomsten. Binnen de afdeling Communicatie dient hier in 2017 nog een 

verspreidingsplan voor ontwikkeld te worden. 

Er is in de afgelopen jaren in de contacten met zowel slachtoffers als Zijweg-ambassadeurs een 

groeiende behoefte gebleken om directe hulp en ondersteuning te kunnen bieden bij noodsituaties. 

Via de infomail op de website wordt regelmatig verzocht om telefonisch contact. Stichting Zijweg 

heeft echter niet voldoende capaciteiten en middelen om een gespecialiseerde telefonische hulplijn 

voor slachtoffers in te richten. Begin 2017 is een begin gemaakt om in samenwerking met Perspektief 

(maatschappelijke opvang in de regio Zuid-Holland) de mogelijkheden te onderzoeken om een 

landelijke telefonische hulplijn op te richten.  

Om de ambassadeurs te trainen op ervaringsdeskundigheid zal of een bestaande training in 

Nederland moeten worden gevonden die voldoende aandacht besteedt aan huiselijk geweld ofwel 

stichting Zijweg zelf zal een training moeten gaan ontwikkelen.  
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Bedreigingen en knelpunten  

 Het opbouwen en onderhouden van krachtgroepen verloopt in sommige plaatsen moeizaam. 

Ondanks dat de vrouwen, die zich bij Zijweg melden als ambassadeur, zeer gemotiveerd zijn 

om hun kennis en expertise te delen met andere vrouwen, gaat het opzetten en 

onderhouden van een krachtgroep zeer traag. Ambassadeurs doen dit vrijwilligerswerk naast 

hun werk, kinderen, huishouden en andere activiteiten. 

 Structurele financiering van de krachtgroepen, E-days en opleiding ambassadeurs.  

Stichting Zijweg ontvangt subsidies voor de krachtgroepen  (Oranje Fonds) en de E-days 

(Kansfonds en Fonds Slachtofferhulp).  

Vanaf 2018 zal stichting Zijweg meer wegen van structurele financiering gevonden moeten 

hebben om te kunnen blijven voortbestaan.  

 Bekostiging professioneel bureau. De ambassadeurs van stichting Zijweg vormen een 

kwetsbare groep. Ondanks dat de gewelddadige relatie is beëindigd, vragen nog vele 

kwesties een jarenlange nasleep en hiermee de aandacht van de ambassadeurs. Zeker als zij 

nog minderjarige kinderen of met stalking, rechtszaken e.d. te maken hebben. Hierdoor is er 

regelmatig geen tijd en energie over voor Zijweg. Er moet meer en betere zorg geborgd zijn 

vanuit de stichting en een back up voor de ambassadeurs. Er gaat bij de intake van nieuwe 

ambassadeurs vanaf medio 2017 meer en beter gekeken worden naar competenties en 

belastbaarheid om te voorkomen dat ambassadeurs voortijdig afhaken. Hiervoor is 

professionele ondersteuning nodig. 

 Door de projectmatige inzet van ambassadeurs loert het gevaar dat kennis en ervaring iedere 

keer opnieuw moeten worden uitgevonden en opgebouwd. Borging en overdracht van 

kennis en beproefde praktijken/aanpakken zijn aandachtspunten.  
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Doelen stichting Zijweg 2017-2022 

1. In 2018 heeft stichting Zijweg structurele bekostiging voor de realisatie van de 

E-days, Infomail, regionale Zijwegnetwerken, krachtgroepen en professionele 

ondersteuning. 

 

2. Stichting Zijweg heeft in 2018 met de tien belangrijkste centrumgemeentes een 

professionele werkrelatie in een regionaal Zijwegnetwerk. 

In 42 gemeentes heeft Zijweg ambassadeurs actief. Dit moet worden uitgebreid en Zijweg 

gaat hiervoor actief werven. Stichting Zijweg wil de komende jaren met een tiental 

centrumgemeentes een werkrelatie opbouwen en in die gemeentes beleid, 

ervaringsdeskundigheid en krachtgroepen realiseren. Stichting Zijweg heeft voor haar 

regionale activiteiten structurele financiering nodig. 

 

3. In 2018 heeft stichting Zijweg een professioneel ondersteuningsbureau. 

 Professionalisering van de ambassadeurs 

 Faciliteren regionaal Zijwegnetwerk 

 Scholing ambassadeurs 

 Financiering en verantwoording activiteiten stichting Zijweg 

 

4. Stichting Zijweg heeft vanaf medio 2017 een actieve Raad van Advies.  

Het bestuur en de ambassadeurs van stichting Zijweg krijgen ondersteuning van 

professionals in onze Raad van Advies. Deze professionals zijn afkomstig uit diverse zettingen 

en hebben een positie met maatschappelijk invloed of specifieke expertise waarmee ze 

kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling en/of instandhouding van stichting Zijweg. 

 

5. Professionalisering relatie bestuur en ambassadeurs is in 2019 geborgd. 

Op dit moment zorgt de voorzitter van het bestuur voor de verbindingen met de 

ambassadeurs door aanwezig te zijn op de ambassadeursdagen. Het bestuur van stichting 

Zijweg beschrijft uiterlijk in 2018 op welke manier de relatie en de communicatie tussen het 

bestuur en de ambassadeurs gerealiseerd en gewaarborgd wordt. De afdeling communicatie, 

waar begin 2017 een start mee is gemaakt, zal begin 2018 zelfstandig operatief zijn en 

verschillende functies binnen de stichting vervullen, waardoor zowel de interne als externe 

verbindingen beter verlopen.   

 

6. In 2020 werkt stichting Zijweg met gecertificeerd geschoolde ervaringsdeskundige 

ambassadeurs. 

Deze ervaringsdeskundigen worden geschoold in nauwe samenspraak met erkende mbo- en 

hbo-opleidingen. In 2016 zijn er goede contacten gelegd met Hanze Hogeschool, Hbo-

Drechtsteden en Psynovit. Daarnaast is het opleidingscentrum van de GGZ geïnteresseerd 

om een opleidingstraject op maat te maken voor onze ambassadeurs en zijn we hiermee in 

onderhandeling. In 2018 gaat Zijweg een begin maken met deze professionaliseringsslag.  
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7. Verankering van E-days en krachtgroepen. 

De verankering van de belangrijkste activiteiten van stichting Zijweg wordt uiterlijk in 2018 

gerealiseerd. Het betreft de volgende onderdelen: 

 Verankering van de krachtgroepen geborgd in centrumgemeentes gekoppeld aan de 

lokale hulpverlening; 

 Verankering van een cultuur van verwijzing naar krachtgroepen als nazorg voor 

slachtoffers; 

 Ervaringsdeskundige beleidsambassadeurs van stichting Zijweg worden betrokken bij 

het vormgeven en realiseren van een relevant beleid in de centrumgemeentes; 

 Ervaringsdeskundigen maken deel uit van Veilig Thuis, wijkteams en GGZ. 

 

8. In 2019 heeft stichting Zijweg al dan niet in een samenwerkingsverband een 

gespecialiseerde telefonische hulplijn. 

Ter versterking van de infomail en om directer hulp en ondersteuning te kunnen bieden bij 

acute noodsituaties en vragen is er een gespecialiseerde telefonische hulplijn voor 

slachtoffers, in samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals in de opstartfase in 

2017 met Perspektief. 

 

9. Maatjes voor slachtoffers. 

Omdat het niet mogelijk is om een verfijnd landelijk dekkend netwerk van krachtgroepen te 

realiseren en omdat hulp aan slachtoffers vaak complex is en maatwerk vraagt, zijn er F2F en 

Online maatjes beschikbaar voor slachtoffers. 

 In 2019 is een Online tool voor digitale maatjes beschikbaar waarmee slachtoffers - 

op afstand - ondersteund en begeleid worden door ervaringsdeskundigen. 

 In 2019 zijn 10 maatjes beschikbaar voor slachtoffers. 

 In 2022 zijn 20 maatjes beschikbaar voor slachtoffers. 

 

10. Stichting Zijweg start in 2018 met scholing beleidsambassadeurs. 

Deze geschoolde beleidsambassadeurs met specifieke kwaliteiten denken op het niveau van 

centrumgemeentes mee met het vormgeven en verbeteren van het beleid en de 

hulpverlening aan slachtoffers van (ex)partnergeweld. De afdeling communicatie is hiermee 

in 2017 gestart. 

 

11. In 2022 is de inzet van ervaringsdeskundigheid in beleid en hulpverlening bij huiselijk 

geweld verankerd. 

Verankering ervaringskundigheid in beleid en hulpverlening (in kader multi-disciplinair 

werken)  
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Terugblik op de toekomst 

Stichting Zijweg is in 2005 opgericht door een aantal vrouwen die te maken hebben (gehad) met 

partnergeweld. Zij ervaarden hiaten in de hulpverlening en ontdekten dat ze allemaal met 

vergelijkbare problemen kampten. Ze vonden elkaar en bemoeiden zich met het beleid. Stichting 

Zijweg werd geboren met het opzetten van een vraagbaak, de zogenaamde infomail waarbij 

slachtoffers van huiselijk geweld hun vragen konden stellen.  

In 2009 schreven de Zijwegoprichters C. Clement, N. Pravda, F. Jaarsma en mr. M. den Bandt, de 

initiatiefneemsters van Stichting Zijweg, het boek ‘Uit het veld geslagen’. Hierin staan praktische en 

ook de veelal juridische knelpunten van slachtoffers van (ex)partnergeweld. De meeste knelpunten 

die in dit boek staan, zijn anno 2017 nog altijd actueel, terwijl in 2009 problemen rondom stalking, 

automatisch gedeeld ouderschap en ex-partnergeweld nog nauwelijks speelden. De decentralisatie in 

2015 heeft ervoor gezorgd dat deze knelpunten nu zover bekend op gemeentelijk niveau spelen.  

 

Infomail 

Anno 2017 is de infomail (via de website te bereiken: info@stichtingzijweg.nl) 24/7 beschikbaar voor 

advies en ondersteuning aan slachtoffers en betrokkenen. Deze wordt bemand door 

ervaringsdeskundige Zijwegvrouwen.  De hulpvragen zijn de laatste jaren enorm gestegen. De 

toename is te verklaren omdat slachtoffers zich vaak niet gehoord of begrepen voelen doordat ze te 

lang op hulp moeten wachten of omdat de hulpverlener waar ze zich toe wenden geen expertise 

heeft op het gevraagde vlak. Aan de reacties merken we dat de vrouwen die mailen dankbaar zijn 

voor het advies, het luisterend oor en de snelle reactie. De infomail biedt deze laagdrempelige hulp 

gratis aan en is gebaseerd op eigen ervaringen en ervaringen opgedaan in het werkveld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-days 

Sinds 2011 organiseert stichting Zijweg tweemaal per jaar een E-day (Empowermentdag) voor 

vrouwen en hun kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld. Dit idee is ontstaan vanuit 

de behoefte van vrouwen om elkaar te ontmoeten en te versterken. Deze E-days bleken meteen een 

doorslaand succes te zijn. Stichting Zijweg vindt het van groot belang dat slachtoffers in de 

gelegenheid worden gesteld om zichzelf te ‘empoweren’. De wijze waarop Zijweg dit wil bereiken is 

Enkele reacties naar  info@stichtingzijweg.nl  

Ik schrijf je nogmaals over de situatie van mijn vriendin. De vorige keren had je namelijk 
hele nuttige tips.. 

Bedankt voor je snelle en uitvoerige reactie. 
 
Wat een duidelijkheid, je hebt gelijk!!   

Ik heb je gisteren weer een mail gestuurd, en vandaag weer...als het teveel wordt of is 

hoor ik dat natuurlijk graag van jou. 

 
 
 
 

 

 

mailto:info@stichtingzijweg.nl
mailto:info@stichtingzijweg.nl
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enerzijds het versterken van de eigen kracht en anderzijds door deelnemers te stimuleren (weer) in 

de eigen kracht te gaan geloven. Tijdens zo’n E-day wordt een specifiek aanbod geboden in de vorm 

van workshops, theater, documentaires, e.d. gericht op empowerment. Verder wordt de doelstelling 

van stichting Zijweg bereikt door ontmoeting en de (h)erkenning, wat voor ‘slachtoffers’ de basis 

vormt voor herstel en voor het hervinden van de eigen kracht. Eind 2016 had stichting Zijweg in 

totaal elf E-days georganiseerd.  Hoewel in het begin de opkomst relatief laag was, zo’n 22 

deelnemers, waren er bij de laatste E-day 47 deelnemers. Dit betekent een verdubbeling in opkomst 

en de intentie is om dit de komende jaren nog verder te laten groeien.   

 

Krachtgroepen 

Sinds 2014 werkt stichting Zijweg aan een netwerk van ervaringsdeskundige ambassadeurs die zich 

inzetten voor slachtoffers op lokaal en regionaal niveau. Binnen deze netwerken worden 

zogenaamde krachtgroepen opgezet waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en waar voorlichting 

wordt gegeven.  

Slachtoffers krijgen in de krachtgroepen praktische, psychologische en juridische adviezen. Deze zijn 

gebaseerd op nauwe samenwerking met professionals en het beleid in de betreffende gemeente en 

regio. Slachtoffers kunnen met elkaar praten over het geweld dat ze hebben meegemaakt en 

ervaringen delen. Vrouwen doen inspiratie op om weer in de eigen kracht te komen en geven elkaar 

tips en adviezen bij alles wat zij tegenkomen op de weg naar herstel. 

In 2017 zijn er zes krachtgroepen actief in Nederland. De komende jaren heeft stichting Zijweg als 

doel om in Nederland negen krachtgroepen actief te hebben. De bedoeling is dat de ambassadeurs 

binnen hun eigen regionale netwerk zelf voor financiering van hun activiteiten zorgen bij de 

gemeentes en lokale/regionale instanties.  

Landelijke participatie in netwerken 

In de afgelopen jaren hebben heel veel instituten, ministeries en kennisnetwerken de weg naar 

stichting Zijweg gevonden. Anno 2017 is stichting Zijweg in meer dan 30 netwerken*) participeert, 

samenwerkt en zich inspant om de stem van ervaringsdeskundigen van partnergeweld en hun 

kinderen te laten horen en hen te steunen door knelpunten in beleid en hulp te benoemen en 

verbetervoorstellen te doen bij betrokken stakeholders. Zo kan er samen worden gekeken en worden 

gewerkt naar een verbetering op beleidsniveau, wat in het belang is voor alle betrokkenen die te 

maken hebben gehad met een ongezonde afhankelijkheidsrelatie waarbij sprake was van 

geweld. 

*) *Kring van Veiligheid, Werkgroep Veilig Opvoeden, Nederlandse Vrouwenraad, Vrouw en 

    Recht, Movisie – werkgroep ervaringsdeskundigheid, Movisie – werkgroep vlaggensysteem,                  

    VNG, Ministerie VWS, Ministerie OCW, Stichting Anfora, Het Lock, Perspektief, Federatie 

    Opvang, Regioplan Sociaal Domein, Atria, Blijfgroep, International Women's Health and 

   Human Rights, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Nationale Politie, Gemeente 

    Amsterdam, Gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam, Veilig Thuis Haaglanden, Veilig Thuis 

    Zaanstad, De Veilige Haven, Raad voor de Kinderbescherming, 

 Huisartsenbijscholingsprogramma Radboud University, Slachtofferhulp Nederland, Academie       

 Vrouwen tegen Geweld, Adviesraden Sociaal Domein, CEDAW  
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Inzet ervaringsdeskundigheid  

In diverse instellingen van de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang is inmiddels ervaring 

met de inzet van ervaringsdeskundigen in het primaire proces en ook in staffuncties. Binnen de hulp 

aan slachtoffers van huiselijk geweld ontstaat, al dan niet in het kader van de Wmo, is pas zeer 

recent de behoefte aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierdoor zijn de taken en functies van 

de ervaringsdeskundigen nog lang niet uitgekristalliseerd. Binnen de diverse instellingen van de GGZ, 

verslavingszorg en maatschappelijke opvang is de ervaringsdeskundigheid gespecialiseerd op de 

gebieden waarin zij actief is. Dit is nu precies waarin Zijweg zich onderscheidt; de 

ervaringsdeskundigen zijn deskundige ervaringswerkers op gebied van huiselijk geweld en alles wat 

daarbij komt kijken. Deze specialisatie is geheel nieuw in Nederland.  

Stichting Zijweg weet al sinds 2005 dat de inzet van ervaringsdeskundigen ‘empowerend’ werkt. 

Vrouwen die nog te maken hebben met partnergeweld of starten met het zoeken naar een oplossing 

en/of hulp zien dat er andere vrouwen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt en dat het hen gelukt 

is verandering aan te brengen in hun situatie. Ook weten ervaringsdeskundigen als geen ander met 

welke problemen het slachtoffer te maken kan hebben. Dit is inspirerend en empowerend voor 

slachtoffers. De inzet van ervaringsdeskundigen bevordert het herstel van slachtoffers van (huiselijk) 

geweld. 

In een evaluatieonderzoek van Van Erp en anderen (2011), naar het Transitie-experiment in 
Eindhoven, waarbij studenten in een rol als ervaringsdeskundige werkzaam zijn binnen de GGZ-
Eindhoven blijkt dat een directe verbinding tussen de inzet van ervaringsdeskundigheid en 
herstelgerichte zorg onmisbaar is.1 

 

Het hebben van ervaringen met huiselijk geweld maakt iemand niet meteen ‘ervaringsdeskundig’. 

Daar is meer voor nodig. Ervaringen kunnen tot kennis worden gemaakt wanneer je er mee gaat 

‘werken’; door te reflecteren op je eigen ervaringen, deze met anderen te bespreken en te delen en 

door verschillende ervaringen onder de loep te leggen. Ervaringsdeskundigheid verwerf je dus door 

te reflecteren op je eigen ervaringen en die van anderen, daaruit collectieve ervaringskennis te 

filteren en deze aan anderen over te dragen en/of daar anderen mee te ondersteunen in het herstel 

en empowerment (Movisie, 2015). Een ervaringswerker is iemand die op basis van eigen ervaring 

kwetsbare mensen toerust (faciliteert, ondersteunt) om zich te ontwikkelen en is daarmee één van 

de facetten van herstel (VVvE , 2016). Ervaringsdeskundigen hebben in een cursus of opleiding 

geleerd hun ervaringen functioneel in te zetten in de ondersteuning van anderen bij hun herstel.   

 

 

                                                           
1 -5- Kaderdocument ervaringsdeskundigheid - De opkomst van ervaringsdeskundigheid  

 



 

14 
 

Stichting Zijweg wil haar ambassadeurs verder professionaliseren en zal haar ambassadeurs, die als 

ervaringsdeskundigen mee willen werken in het ambassadeursteam, gaan bijscholen op de volgende 

kwaliteiten en competenties (Wilken en van Bergen,2016): 

 Heeft eigen ervaringen in het leven met en het herstellen van een beperking, psychisch of 

psychosociaal probleem; 

 Heeft ervaringskennis over wat het betekent om een dergelijke beperking of probleem te 

hebben. Welke handvatten, oplossingen en strategieën wel en niet werken, welke steun 

belangrijk is, welke begeleiding en/of behandeling aansluit of herstel bevorderend kan zijn; 

 Kan de fases van het herstelproces en herstelmomenten van slachtoffers herkennen en 

benoemen;  

 Kan functioneel eigen bewoners- en herstelervaringen inzetten; 

 Heeft voldoende afstand tot de eigen problematiek; 

 Kan objectiviteit bewaren (wat voor jezelf of iemand die je kent werkt, hoeft niet voor 

iedereen te werken); 

 Geeft niet te snel adviezen of oplossingen, maar stimuleert en ondersteunt de eigen 

oplossingen van de ‘slachtoffers’; 

 Kan in multidisciplinair verband samenwerken; 

 Houdt zich aan overeengekomen protocollen rondom privacy en veiligheid. 

 

Decentralisatie – regionale krachtgroepen 

In 2015 is de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden. Hierdoor is het beleid 

wat betreft de bestrijding van huiselijk geweld en de uitvoering ervan de verantwoordelijkheid van 

de gemeenten. 

Met de oprichting van regionale krachtgroepen in 2014 heeft stichting Zijweg zich proactief bij deze 

ontwikkeling aangesloten. In gemeenten waar stichting Zijweg al langer actief is, valt op dat er een 

aansluiting is tussen het bestaande professionele netwerk voor slachtoffers van huiselijk geweld en 

de (ambassadeurs van) stichting Zijweg. In gemeenten waarin nog geen werkrelatie is met het 

professionele netwerk moet nog gebouwd gaan worden aan die relatie. 

Door de decentralisatie zijn ook de financieringsstromen gewijzigd. Het beleid om in aanmerking te 

komen voor een subsidie is in iedere gemeente weer anders. Het is duidelijk dat stichting Zijweg niet 

de enige organisatie is die hiermee worstelt.  

Stichting Zijweg heeft nog niet de juiste manier/werkwijze gevonden om met name voor de 

krachtgroepen (regionale) financiering te realiseren. Het is voor een relatief kleine organisatie met 

uitsluitend vrijwilligers en één voor een paar uur per week betaalde coördinator ondoenlijk om 

relaties op te bouwen met alle gemeenten waar stichting Zijweg een regionaal netwerk wil opzetten. 
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Laat staan dat het mogelijk is om de vele wegen bij de verschillende gemeenten om subsidies te 

kunnen aanvragen en te verantwoorden etc. kunnen worden bewandeld. 

 

Ouderschap na partnergeweld 

Omdat er via info@stichtingzijweg.nl veel vragen binnenkomen over ouderschap na het beëindigen 

van de gewelddadige relatie wil Stichting Zijweg het automatisch gedeeld ouderschap en de 

mediation om dit tot stand te brengen ter discussie stellen. Ondanks dat hulpverleners niet aan 

waarheidsvinding/feitenonderzoek doen, zal er expliciet aandacht geschonken moeten worden aan 

de gewelddadige periode voor de echtscheiding om te begrijpen waarom ‘slachtoffers’ reageren 

zoals ze reageren.  

Stichting Zijweg wil binnen de regionale netwerken aandacht vragen voor het profiel van een 

‘slachtoffer’, die uit een gewelddadige relatie is gestapt. Ook wil zij voorlichting geven over het 

profiel van de ‘dader’, zeker als er sprake is van mogelijk psychische stoornissen of 

verslavingsproblematiek, die voor de hulpverlening (soms) slecht te signaleren zijn. 

 

Projectmatige inzet van vrijwilligers 

Ook de manier waarop vrijwilligers zich in willen zetten voor een goed doel is de laatste decennia aan 

veranderingen onderhevig. Er zijn nog wel mensen te vinden die voor langere tijd actief willen zijn als 

vrijwilliger, maar een grotere groep mensen is liever incidenteel of projectmatig actief. In de manier 

waarop stichting Zijweg ambassadeurs wil inzetten zal ook moeten worden ingespeeld op deze 

veranderende behoefte aan inzet. 

Daarnaast is de groep vrijwilligers die kennis en ervaring met partnergeweld en/of stalking via 

stichting Zijweg wil inzetten voor andere vrouwen een kwetsbare groep t.a.v. de continuïteit van hun 

inzet.  
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Conclusie 

Stichting Zijweg timmert hard aan de weg en is door de steeds groter wordende hulpvraag een 

groeiende organisatie. Door de mogelijkheid tot inzet van ervaringsdeskundigheid met als expertise 

huiselijk geweld onderscheidt zij zich van andere bestaande hulporganisaties. Daarnaast houdt 

stichting Zijweg zich bezig op onderzoek niveau, beleidsniveau en op het gebied van voorlichting. 

Deze groei betekent ook dat er meer structurele financiële middelen nodig zijn om deze stichting te 

kunnen laten voortbestaan en de mogelijkheid te kunnen geven om te blijven groeien, zodat zij haar 

ambities en doelen na kan streven.   

 


