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

Open Podium 13 

september a.s.

Het versterken van het vertrouwen 

van cliënten in het zorgvuldig 

handelen van Samen Veilig Midden-

Nederland is één van de 

speerpunten uit de Veranderagenda. 

Dit doen we o.a. door het 

organiseren van het Open 

Podium. Lees meer >>
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Leren van signalen en 

klachten

We hebben een analyse gemaakt 

van de signalen en klachten die in 

2018 over SAVE en Veilig Thuis 

Utrecht ontvangen zijn. Ook gaan we 

hierover in gesprek met onze 

ketenpartners. Lees meer >>

Uitkomst onderzoek 

datalek

Het onderzoek naar het datalek en 

de gevolgen hiervan voor cliënten is 

afgerond. Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat persoonlijke 

gegevens van (oud) cliënten nog in 

onbevoegde handen zijn.  Lees 

meer >>

De STEM

Samen Veilig wil zo goed mogelijk 

samenwerken met cliënten. Daarom 

is het belangrijk van cliënten te 

horen hoe zij vinden dat die 

samenwerking gaat. De STEM komt 

hiervoor beschikbaar. Lees meer 

>>

IN GESPREK MET ...

Eveline Alkemade en Berry 

Versluis van Veilig Thuis Utrecht



Stalking is een vorm van 

geweld in de huiselijke 

sfeer die een grote 

invloed heeft op de 

veiligheidsbeleving van 

slachtoffers en hun 

leven. We gaan hierover 

in gesprek met Eveline 

Alkemade en Berry 

Versluis van Veilig Thuis 

Utrecht. 

Lees meer >>

En verder:

• Regionale 

samenwerkingsafspraken 

Flevoland

• Terugblik op bijeenkomst 

ketenpartners 4 juli jl.

• Geslaagde Bliksemstage 

Trajectum College. 

• Wij zijn op zoek naar diverse 

collega's.

• Expertisecentrum: dé expert in 

deskundigheidsbevordering 

voor professionals over huiselijk 

geweld, kindermishandeling en 

ouderenmishandeling.

• Bekijk de agenda voor komende 

activiteiten.
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