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Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u hier aan!

SAVE als nieuwe naam

Vanaf 1 april 2019 draagt de gecertificeerde instelling van Samen Veilig 

Midden-Nederland de naam SAVE. De stichting Samen Veilig Midden-

Nederland bestaat uit SAVE en Veilig Thuis Utrecht. Deze naamswijziging 

is tot stand gekomen om het onderscheid tussen de taken van de 

gecertificeerde instelling en Veilig Thuis Utrecht voor cliënten en 

ketenpartners te verbeteren. Lees meer >>

Meer dan een beroep

Dertien professionals van Veilig Thuis Utrecht zijn geïnterviewd over hun 

achtergrond en hun drijfveren voor het werk dat zij doen. Het boek 'Meer 

dan een beroep' neemt u mee in hun verhalen. Een combinatie van kracht 

en kwetsbaarheid. Lees meer >>
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Het kantoor in Nieuwegein is verhuisd

Op 25 maart opende het kantoor in Nieuwegein de deuren van het nieuwe 

pand aan de Edisonbaan 26 in Nieuwegein. Lees meer >>

Goed scheiden
De Voorstelling van Zaken Goed scheiden vond plaats op dinsdag 26 februari 2019 in het 

Internationaal Theater Amsterdam. Deze voorstelling was bedoeld voor professionals die betrokken 

zijn bij scheidingen. Onze senior staf gedragswetenschapper Harmke Bergenhenegouwen was een 

van de gespreksdeelnemers. Lees meer >>

IN GESPREK MET ...

Pieke Cieraad, manager Veilig 

Thuis Utrecht

TERUGBLIK OP ...

Congres 28 maart 'Voorbij de 

grens over' over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag

Het eerste kwartaal van 2019 is voorbij. Hoe is 

de situatie bij Veilig Thuis Utrecht nu de 

verbeterde meldcode in werking is? Komen er 

meer telefoontjes binnen? Welke vragen hebben 

professionals? Lees meer >>

Zo'n 125 professionals namen deel aan het 

middagcongres. Onder hen medewerkers van 

lokale teams, Veilig Thuis Utrecht, Altrecht, Lijn5, 

SAVE en jeugdgezondheidszorg. 

Lees meer >>

Tanno Klijn maakt plaats voor piepjonge baas

Lina (15) was op 24 januari jl. ‘De Baas van Morgen’. Tanno Klijn, 



bestuurder bij Samen Veilig Midden-Nederland, haalde haar op bij school 

en droeg het stokje voor één dag over. Lees meer >>

En verder:

• Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar diverse collega's. 

Bekijk deze en andere vacatures. Vacatures >>

• Expertisecentrum: dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals over huiselijk 

geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Lees meer >>

• Bekijk de agenda voor komende activiteiten: Agenda >>

• Sociale kaart Zicht op Zorg stopt. Lees meer >>
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