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Lugt, Arjen van der

Van: Veilig Thuis Utrecht <nieuwsbrief@samen-veilig.nl>

Verzonden: donderdag 17 juni 2021 17:05

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief Veilig Thuis Utrecht | juni 2021

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Meld je hier aan! 

   

  

 

  

 

 

 

Inspiratiesessie 'Samen doen wat helpt!' 

1 juli, 13.30-15.30 uur 

  

Samen Veilig Midden-Nederland is een beweging gestart waarin we samen doen wat 

helpt.  Deze beweging zet de cliënt centraal én het leren met en van elkaar. Door 

samen te zoeken naar wat helpt bij het creëren van veiligheid en ontwikkeling. De 

beweging sluit naadloos aan op het landelijke scenario én de lokale en regionale 

initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe de jeugd- en gezinsbescherming. Op 1 

juli maken we om 13.30 uur een gezamenlijke start in een digitale inspiratiesessie. 

Journalist Margreet Reijntjes (NPO Radio 1) gaat in gesprek met cliënten, 

medewerkers en partners van Samen Veilig Midden-Nederland. Via een livestream is 

deze sessie te volgen. Meld je aan via communicatie@samen-veilig.nl.  
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Ultrarunner Sameena van der Meiden rent een miljoen meter tegen 

gedwongen prostitutie. Lees hier meer over Sameena en het Meldpunt 

Mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht.  

 

 

 

Naar schatting 115.000 ouderen 

per jaar hebben te maken met 

ouderenmishandeling  

 

 

Landelijke campagne 

Huwelijksdwang en achterlating 

van start  

 

   

 

 

Om ouderenmishandeling tegen te gaan is het 

belangrijk dat jij in actie komt. Wat kun je zelf doen 

en wat doet Veilig Thuis Utrecht? 

Lees meer >> 

 

Veilig Thuis is verantwoordelijk voor de 

slachtoffers van huwelijksdwang of (dreigende) 

achterlating. Neem direct contact op bij zorgen. 

Lees meer >> 
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Bestuursvoorzitter Krijnie Schotel maakte 

plaats voor jonge baas Aya 

Krijnie was een van de 450 'bazen' in Nederland die op 

donderdag 10 juni haar stoel afstond aan de baas van morgen: 

Aya uit Utrecht! 

Lees meer >> 
 

 

 

Jaarverantwoording en infographic: terugblik 

2020 

Bekijk hier de infographic waarin Veilig Thuis Utrecht als 

onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland terugblikt op 

2020. Ook de volledige jaarverantwoording is hier terug te 

vinden.  

Lees meer >> 
 

 

 

[Blog] Over pijn doen, brandjes in 

brievenbussen en hulp zoeken 

Delaine is lid van de cliëntenraad en blogt iedere 3 weken. In haar 

laatste blog beschrijft ze op een aangrijpende manier welke 

tegenslagen zij heeft meegemaakt inclusief het taboe rond 

zelfbeschadiging. 

Lees meer >> 
 

 

 

 

En verder: 

• Hans Schoo treedt terug als voorzitter Raad van Toezicht. Lees meer >> 

• Expertisecentrum: dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals over 

huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Lees meer >> 

• Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk snel onze vacatures. Lees meer >> 
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Redactie Veilig Thuis Utrecht nieuws 

Samen Veilig Midden-Nederland 

Tiberdreef 8 

3561 GG Utrecht 
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