
 
 
 

 

PERSBERICHT 
 

Zaandam, 17 september 2018 

 

Open de Voordeur zoekt vrijwilligers 
 
Open de Voordeur, een project van GGD Zaanstreek-Waterland, richt zich op het voorkomen van 
huiselijk geweld. Vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen voeren de werkzaamheden uit.  
Open De Voordeur is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om geïnteresseerden een goed beeld te geven 
van het project en werkzaamheden, zijn er op 25 en 26 september en 10 oktober voorlichtings- en 
informatiebijeenkomsten. 
 

De voorlichting en informatiebijeenkomsten zijn:  

• Voorlichting huiselijk geweld; Wat is dat eigenlijk?  
Dinsdag 25 september van 19.00 – 20.30 uur of  

Woensdag 26 september 13.00 – 14.30 uur,  
Locatie: GGD Vurehout 2, Zaandam.  

• Informatiebijeenkomst over project Open de Voordeur:  

woensdag 10 oktober 2018, van 16.00 – 17.00 uur,  
Locatie: GGD Vurehout 2, Zaandam. 

 
Belangstellenden kunnen zich voor de bijeenkomsten per e-mail aanmelden bij 

opendevoordeur@ggdzw.nl. 
Open de Voordeur is op zoek naar vrijwilligers die iets voor de maatschappij willen doen. Die 

eigenregie van mensen belangrijk vinden. En die van mening zijn dat voorkomen beter is dan 

genezen.  
Geïnteresseerden kunnen na de voorlichtings- en informatiebijeenkomst een korte motivatiebrief en 

curriculum vitae sturen naar opendevoordeur@ggdzw.nl. 
 

Open de Voordeur 

Open de Voordeur vervult een onafhankelijke en neutrale schakel tussen inwoners en 
vrijwilligersorganisaties/professionele instellingen. Via voorlichting wil dit project de inwoners in de 

regio bereiken. De voorlichting gaat over wat huiselijk geweld is, wat de gevolgen daarvan zijn en 
waar je hulp kunt krijgen. Naast de professionele hulpverleningsinstellingen zijn er contacten met 

diverse vrijwilligersorganisaties.  
Mensen kunnen telefonisch, volledig anoniem, contact opnemen met de vrijwilligers en/of 

ervaringsdeskundige. Er is geen Meldcode huiselijk geweld. We houden de drempel - om over dit 

moeilijke onderwerp te praten - zo laag mogelijk. De beller krijgt, op verzoek, een advies geven en 
het aanbod dat er een vrijwilliger meegaat naar een eerste gesprek bij de hulpverlening of 

vrijwilligersinstelling. 
 

Huiselijk geweld 

Binnen de samenleving vindt veel huiselijk geweld plaats. Mensen die te maken krijgen met huiselijk 
geweld, zowel slachtoffers en daders, lijken de weg naar de hulpverlening moeizaam te vinden. 

Gemiddeld vinden er 35 geweldsincidenten plaats voordat ze de stap naar de hulpverlening zetten. In 
eerst instantie heeft ongeloof, schaamte en hoop hier mee te maken. Na meerdere incidenten slaat dit 

om in verwarring, angst, radeloosheid en paniek. Daarnaast zorgen persoonlijke ervaringen met de 

hulpverlening en of negatieve berichten uit de media (en het netwerk) ervoor dat deze mensen niet 
op tijd de juiste hulpverlening inschakelen. 

 
  



 
 
 

 
Cijfers huiselijk geweld 

Dat huiselijk geweld ernstig en een groot probleem is bevestigen o.a. de volgende cijfers: 
• Jaarlijks zijn er 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld (bron: Blijfhuis). 

• Tussen de 18 en 70 jaar oud is 45% ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld (Bron: 

Blijfhuis). 
• Elke maand sterft er iemand in Nederland aan de gevolgen van huiselijk geweld (Bron: 

Politie). 
• Gemiddeld elke tien minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van 

huiselijk geweld (Bron: Politie).  
 

 

 
Noot voor de redactie: 

 
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Rob van der Hout, Coördinator Open de Voordeur, 

via telefoonnummer 06-35122941 of e-mail rvanderhout@ggdzw.nl. 

 
GGD Zaanstreek-Waterland 

Vurehout 2 
1507 EC Zaandam 

www.ggdzw.nl 
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