
Als je zelf huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebt meegemaakt, 
dan heb je ervaringen opgedaan die uniek zijn. Wanneer je deze 
ervaringen voor jezelf hebt kunnen verwerken, hier beschouwend naar 
kunt kijken én jouw ervaringen op een deskundige, ondersteunende 
manier in wil zetten, zijn we op zoek naar jou. Als ervaringsdeskundige 
kun je een wezenlijk verschil maken!

Wij zoeken 
ervaringsdeskundigen
(vrijwilliger m/v) 

Binnen het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling werken we met een vaste pool van 
ervaringsdeskundigen. Zij leveren op verschillende manieren een waardevolle bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan:

Ik merkte dat ik hoop gaf aan cliënten 

en toen dacht ik, hier doe ik het voor, 

dit is het nut van mijn ervaringen! 

- ervaringsdeskundige

Herstel I Ontwikkeling I Ontplooiing

• Je bent pleger en/of slachtoffer geweest van huiselijk  
geweld en/of kindermishandeling;

• Je hebt inzicht in je eigen hersteltraject en dat van  
anderen, en je bent in staat om jouw kennis en inzicht  
deskundig en professioneel in te zetten;

• Je woont in de regio Hart van Brabant;

• Je bent een open, enthousiaste, sociale,  
leergierige en betrouwbare teamplayer;

• Je wilt op vrijwillige basis een verschil maken in  
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie zoeken wij?

Vaste pool

Neem dan contact op met:

Anneke Kuijken 
Teamcoördinator ervaringsdeskundigen

e-mail  a.kuijken@ggzbreburg.nl 
telefoon  06 57 88 81 01

Het Regionaal
Expertisecentrum Huiselijk  
Geweld en Kindermishandeling
In de regio Hart van Brabant hebben we een flinke 
ambitie: huiselijk geweld en kindermishandeling 
voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en 
duurzaam oplossen. Daar maken wij ons hard 
voor. In het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling bundelen organisaties hun 
krachten én kennis. We willen professionals en 
vrijwilligers optimaal ondersteunen zodat we in 
onze regio écht een verschil kunnen maken.

expertisecentrum-hgkm.nl

Goede begeleiding, de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen,  
prettige collega’s en een vrijwilligersvergoeding.

Wij bieden

Ben je geïnteresseerd? 

• Professionals adviseren en 
ondersteunen tijdens individuele 
begeleiding of bij vragen. 
 
Een steun in de rug bieden voor 
individuele of groepen lotgenoten.

Voorlichting geven aan groepen 
mensen, bijvoorbeeld aan politie-
agenten of hulpverleners in opleiding.

Bijdragen aan wetenschappelijk 
onderzoek door het delen van jouw 
eigen ervaringen.

Met beleidsmakers meedenken 
over beleidskeuzes, bijvoorbeeld 
bij een GGZ of op scholen.

Implementeren van  
de herstelvisie in de keten  
van de hulpverlening.


