
Zet je ervaring in!

Vrijwilligers met 
ervaringskennis gezocht



 
Over Blijf Groep

Blijf Groep helpt huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle 

betrokkenen: slachtoffers, kinderen, en plegers. Onze hulpverlening 

heeft tot doel mensen weer de regie te laten krijgen over hun eigen 

leven en veiligheid. Blijf Groep biedt zowel ambulante ondersteuning 

als opvang. Ook heeft Blijf Groep een uitgebreid groepsaanbod. We 

hebben locaties in Noord-Holland en Flevoland.

www.blijfgroep.nl

Heb jij ervaring met huiselijk geweld en 

wil je je ervaring inzetten om anderen 

te helpen? Word dan vrijwilliger bij Blijf 

Groep.  Wij zoeken vrijwilligers met erva-

ringskennis om onze cliënten bij te staan.

Wat kan je doen? Als ervaringsvrijwilliger 

kan je op verschillende manier aan de slag 

bij Blijf Groep. 

Luisterend oor  Je bent aanwezig in de 

huiskamer om een praatje te maken met 

cliënten. Je sluit aan bij thema-ochtenden 

en bent beschikbaar voor een gesprek of 

wandeling. 

Warm welkom  Je gaat in gesprek met 

cliënten die net zijn aangekomen in de 

opvang. Je maakt hen wegwijs in de locatie 

en stelt hen op hun gemak. Hierbij zet je je 

eigen ervaringen in. 

Ervaringsmaatje  Je wordt gekoppeld aan 

een individuele cliënt. Je biedt deze cliënt 

informele ondersteuning, gericht op sociaal 

contact, uitbreiden netwerk etc. Hierbij zet je 

je eigen ervaringen in als dit van pas komt. 

Het is de bedoeling dat je minimaal een keer 

per twee weken contact hebt met de cliënt. 

Voorlichting Je deelt je ervaringsverhaal/

herstelverhaal om het verhaal van huise-

lijk geweld een gezicht te geven. Je kan 

ingezet worden bij werkbezoeken, trainin-

gen etc. 

 

Training  Natuurlijk hoef je niet zomaar 

aan de slag. Elke ervaringsvrijwilliger 

volgt de training Zet je ervaring in! In deze 

training leer je hoe je je ervaringskennis 

kunt inzetten in het contact met de cliënt, 

maak je kennis met verschillende ge-

sprekstechnieken en kun je oefenen met 

uitdagende situaties.   

Wie zoeken we?  We zoeken mannen en 

vrouwen die eigen ervaringen hebben met 

huiselijk geweld en hun kennis willen inzet-

ten voor anderen. Voorwaarde is wel dat je 

laatste hulpverleningscontact minimaal zes 

maanden geleden was en dat  je in staat 

bent te reflecteren op je eigen ervaringen. 

Spreek je naast Nederlands Arabisch, Turks 

of een andere taal, dan is dat een pré.

Interesse?  Wil jij graag ervaringsvrijwil-

liger worden bij Blijf Groep? Neem dan 

contact op met ed@blijfgroep.nl. Samen 

bekijken we dan de mogelijkheden. 
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Vrijwilligers met ervaringskennis gezocht!


