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Vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland, iets voor mij? 
 

Vrijwilliger worden bij dé slachtofferhulporganisatie van 

Nederland? We hebben je hulp hard nodig! Als vrijwilliger bij 

Slachtofferhulp Nederland ben je er voor slachtoffers. Je geeft ze 

de hulp die ze nodig hebben om weer vooruit te komen.  

Samen helpen wij slachtoffers vandaag verder. 

 

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, 

verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Bij ons kunnen 

slachtoffers terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in 

het strafproces en bij het verhalen van schade. Met ruim 900 

vrijwilligers, 100 stagiairs en 500 betaalde krachten helpen wij 

jaarlijks meer dan 200.000 mensen. 

 

 

Welk vrijwilligerswerk past bij mij? 

 

Als je bij Slachtofferhulp Nederland gaat werken, maak jij het verschil voor slachtoffers. Wij helpen 

slachtoffers op verschillende manieren. Van het eerste contact, tot een 1 op 1 gesprek of begeleiding op 

juridisch gebied. Daarom hebben wij onze werkzaamheden verdeeld in drie soorten dienstverlening.  

 

Actieve benadering: Je belt mensen op die net een misdrijf, calamiteit of verkeersongeval 

hebben meegemaakt. Je bent het eerste contact van Slachtofferhulp 

Nederland. Je biedt een luisterend oor en bepaalt samen welke hulp er 

nodig is. 

 

Algemene dienstverlening: Je hebt persoonlijk contact met slachtoffers. Je luistert naar ze en geeft 

advies over hoe ze kunnen omgaan met wat hen is overkomen. Ook verwijs 

je ze verder. Je hebt telefonisch en 1-op-1 contact met slachtoffers.  

 

Juridische dienstverlening: Je helpt slachtoffers met advies die hun materiële of immateriële schade 

vergoed willen krijgen. En je begeleidt slachtoffers tijdens het strafproces. 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor Actieve benadering, Algemene dienstverlening én Juridische 

dienstverlening! 
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Wat ga je doen? 

 

Als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland kom je in een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers. 

Jouw aanspreekpunt en sparringspartner is jouw teamleider. Wil je samen bespreken welke rol het beste 

bij jouw ervaringen past? Wij denken graag met je mee. 

 

Team Actieve benadering 

▪ Je belt mensen die net een misdrijf, calamiteit of verkeersongeval hebben 

meegemaakt. 

▪ Je biedt een luisterend oor en bekijkt welke hulp nodig is. 

▪ Soms is één gesprek voldoende, maar soms verwijs je door naar andere 

diensten binnen Slachtofferhulp Nederland (o.a. Actieve Dienstverlening en 

Juridische Dienst) of naar andere instanties. 

▪ Bekijk hier een video: https://www.youtube.com/watch?v=N2QdwFuKAHE 

 

Team Algemene Dienstverlening  

▪ Je hebt contact met slachtoffers op één van onze locaties of bezoekt hen 

thuis. 

▪ Je luistert en geeft advies over hoe slachtoffers om kunnen gaan met de 

gevolgen van wat hen is overkomen. 

▪ Je geeft emotionele steun of wijst iemand in praktische zin de weg. 

▪ Bekijk hier een video: https://www.youtube.com/watch?v=Gw6mgZ00LyA 

 

 

Team Juridische Dienstverlening  

▪ Je helpt slachtoffers die hun materiële of immateriële schade vergoed 

willen krijgen. 

▪ Je begeleidt slachtoffers tijdens het strafproces. 

▪ Je kunt als gemachtigde optreden bij een rechtszaak. 

▪ Bekijk hier een video: https://www.youtube.com/watch?v=yFLL8AMyADI 

 

 

 

Ervaringen 

 

Sylvia Lahm is al 15 jaar werkzaam als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Tijdens een prachtig interview 

met Omroep West legt zij heel mooi uit wat wij doen en voor wie we er zijn: "Wat ik heel belangrijk vind is dat ik 

luister als mens, dat is vaak al een verademing voor een slachtoffer. Maar we vragen bijvoorbeeld ook of iemand 

een verzekering heeft en of die is gebeld. We geven advies over praktische zaken." 

 

Bekijk de video hier: https://lnkd.in/dxKVNKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=N2QdwFuKAHE
https://www.youtube.com/watch?v=Gw6mgZ00LyA
https://www.youtube.com/watch?v=yFLL8AMyADI
https://www.linkedin.com/company/omroep-west/
https://lnkd.in/dxKVNKQ
https://lnkd.in/dxKVNKQ
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Waarom vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland? 

 

Voorop staat dat het vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland zeer betekenisvol is. Jij maakt het 

verschil voor een slachtoffer. Je bent vrij in het plannen van je eigen werk en hebt volop mogelijkheden om 

je kennis en ervaring in te zetten.  

 

Nog meer voordelen: 

▪ Je bent werkzaam in jouw eigen regio.  

▪ Een ruim aanbod aan gratis verdiepingstrainingen, 

persoonlijke ontwikkeling en digitale vaardigheden. Deze 

worden georganiseerd door onze eigen Academie. Hierbij 

kun je denken aan trainingen in gespreksvoering, schuld 

en schaamte en juridische basiskennis. 

▪ Tijdens je werk ben je verzekerd. 

▪ Je krijgt een onkostenvergoeding. 

 

 

Wat breng je mee? 

 

Herken jij jezelf in onderstaande eigenschappen en ben jij 

minimaal 8 uur per week beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

▪ Communicatieve, sociaal sensitieve en pragmatische 

instelling. 

▪ Een stressbestendig karakter. 

▪ Geduld en een luisterend oor. 

▪ Een goed analytisch vermogen. 

▪ Basis computervaardigheden. 

 

 

Schrijf je nu in voor onze online Open Dag op vrijdag 5 juni! 

 

Op vrijdag 5 juni organiseert Slachtofferhulp Nederland van 10.00  tot 12.00 uur een online Open Dag zodat 

nieuwe vrijwilligers kennis met ons kunnen maken. Tijdens deze internet uitzending vertellen vrijwilligers 

en teamleiders hoe het is om te werken bij Slachtofferhulp Nederland en wat hun werk betekent voor 

slachtoffers. Ook is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met jouw toekomstige collega’s.  

 

De online Open Dag kun je gewoon bijwonen vanachter je eigen computer. Inloggen en bekijken is heel 

eenvoudig. Klik hier om je direct in te schrijven! Zodra we je gegevens hebben ontvangen krijg je van ons 

meer informatie over het programma en hoe je kunt inloggen.  

 

Vragen? 

Wij horen het graag! Bel of mail onze Recruiter Brenda Prins op b.prins@slachtofferhulp.nl of 06-24673120.  

https://www.slachtofferhulp.nl/open-dag-vrijwilligerswerk/
mailto:b.prins@slachtofferhulp.nl

