
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een nieuw project zijn wij op zoek naar mensen (wij noemen dat 

sleutelpersonen) die slachtoffers van seksueel geweld willen helpen. Veel 

statushouders hebben een moeilijke en lange reis gehad wanneer zij in Nederland 

asiel aanvragen. Sommigen hebben tijdens de reis verschrikkelijke dingen 

meegemaakt, zoals seksueel geweld, ontvoering en mensenhandel. Na aankomst in 

Nederland blijven asielzoekers en vluchtelingen ook kwetsbaar en krijgen zij  ook in 

Nederland te maken met verschillende vormen van seksueel geweld.   

 

In Nederland zijn 16 centra  Centrum Seksueel Geweld (CSG). Slachtoffers van 

seksueel geweld krijgen hier hulp. Hier komen nog weinig vluchtelingen en 

statushouders. We denken dat dit komt omdat praten en hulp zoeken moeilijk is. 

Maar ook omdat  nieuwkomers niet weten waar zij hulp kunnen krijgen voor zichzelf 

en/of hun kinderen.  

Nieuwkomers weten bijvoorbeeld niet: 

 hoe of waar medische of psychische hulp te krijgen 

 op de juiste manier aangifte te doen  

 een veilige plek te vinden  

 welke organisaties kunnen helpen    

 
Voor dit project zijn wij op zoek naar sleutelpersonen die slachtoffers van seksueel 

geweld willen helpen bij het vinden van hulp. Heb jij zelf interesse?  Of ken je iemand 

die dit zou willen doen? Lees gauw verder en mail ons om je aan te melden voor 20 

januari 2019! Je mail kun je sturen naar Emily Allwood, projectleider bij Pharos 

(e.allwood@pharos.nl).  

Gezocht: mensen die bereid zijn om slachtoffers van en 

seksueel geweld te helpen! 
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Wat bieden wij? 

 Een 3-daagse training door verschillende experts over verschillende 

onderwerpen  

 Een verbinding met één van de Centra Seksueel Geweld.  

 Reiskostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding 

 Vergroten van je netwerk  
Welke eigenschappen en vaardigheden heb je nodig? 

 Bereid zijn om te praten en vragen te stellen over seksualiteit en seksueel 

geweld  

 Empathie en sympathie kunnen tonen aan slachtoffers  

 Je spreekt goed tot redelijk Nederlands (minimaal B1 niveau) 

 Je spreekt een andere taal van de doelgroep: bijvoorbeeld  Arabisch, Tigrinya, 

Farsi, Dari of…  

Je kunt goed samenwerken  

 Beschikbaar in maart 2019 om de training te volgen  

 Bereid om tenminste 1 jaar als sleutelpersoon actief te zijn   

 Je woont in  Amsterdam, Utrecht of Leeuwarden (of woont op maximaal 1 uur 

reisafstand van deze steden) 

 Bij voorkeur heb je de Basistraining voor Sleutelpersonen Gezondheid 

Statushouders gevolgd (of je bent bereid om deze nog te volgen)   

Wat zijn jouw taken? 

 Organiseren van en leiding geven aan kleine bijeenkomsten om informatie te 

geven over seksueel geweld en mogelijke hulp 

 Mensen persoonlijk informeren over wat seksueel geweld is, wat de gevolgen 

zijn en welke hulp je kunt krijgen als slachtoffer  

 Signaleren en benaderen van vermoedelijke slachtoffers om hen hulp aan te 

bieden  

 Fungeren als een tussenpersoon (brugfunctie) die taal en culturele 

belemmeringen kan wegnemen bij professionals en slachtoffers  

 Advies geven over eventuele verbeterpunten aan professionals en 

organisaties. Een aantal sleutelpersonen zullen een rol krijgen in de training 

aan professionals 

 


