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27 september: Minister Dekker en prof. mr. Pieter van Vollenhoven lanceren
SlachtofferWijzer.nl voor naasten
Viering 30-jarig jubileum Fonds Slachtofferhulp
Vrijdag 27 september 2019 - Amsterdam
Minister Sander Dekker en prof. mr. Pieter van Vollenhoven lanceren op vrijdagmiddag
27 september, tijdens het 30-jarig jubileum van het Fonds Slachtofferhulp, de
vernieuwde SlachtofferWijzer.nl. Het online platform is uitgebreid met een omgeving
waar naasten informatie, tips en handvatten aangereikt krijgen over hoe zij een
slachtoffer tot steun kunnen zijn. Jaarlijks worden 1,7 miljoen mensen slachtoffer van
een ongeval of geweldsdelict. Steun van familie, vrienden, kennissen en collega’s is
voor slachtoffers van essentieel belang om te kunnen herstellen. Naasten zijn vaak
zeer bereid om te helpen, maar weten niet goed hoe of denken dat ze er goed aan doen
dit aan professionele hulpinstanties over te laten. De vernieuwde SlachtofferWijzer.nl
dicht de kloof tussen de behoefte aan sociale steun die slachtoffers hebben en het
gebrek aan praktische informatie voor de directe omgeving over het bieden van de
juiste steun.
Programma 27 september
Locatie: Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam (Hoofdkantoor ABN AMRO)
14.30 uur:

Ontvangst genodigden

15.00 uur:

Opening door dagvoorzitter Beau van Erven Dorens
Welkomstwoord door Ab van der Touw (voorzitter Raad van Toezicht Fonds
Slachtofferhulp)
Speech Minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker)
Lancering vernieuwde SlachtofferWijzer.nl - minister Dekker en prof. mr. Pieter van
Vollenhoven (oprichter en erevoorzitter Fonds Slachtofferhulp)
‘Samen uit, samen thuis’ - interview met prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Belang van sociale steun - Interview Dr. Peter van der Velden
Tijd voor een positief verhaal – interview met Mirjam en Sandra Ploeg
(nabestaanden MH17-vliegramp)
‘Niets is wat het lijkt’ – speech Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp)

16.00 uur:

Einde plenaire programma en aanvang Human Library
De Human Library is een concept van Deense oorsprong dat mensen met elkaar in contact brengt
om vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. In de Human Library worden geen boeken
gelezen, maar interessante mensen met wie lezers in het dagelijks leven niet snel contact hebben.

17.15 uur:

Aanvang borrel
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Over SlachtofferWijzer.nl
SlachtofferWijzer.nl biedt praktische informatie en wijst slachtoffers en hun naasten de weg naar
de juiste hulp. De website is in 2012 ontwikkeld en gelanceerd door het Fonds Slachtofferhulp en
onlangs uitgebreid met informatie voor naasten. Alle informatie op SlachtofferWijzer.nl is
ontwikkeld op basis van kennis van experts uit het werkveld, ervaringsdeskundigen en
slachtoffers. De SlachtofferWijzer.nl voor naasten is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage
van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Dr. C.J. Vaillant Fonds, sponsoren en donateurs
van het Fonds Slachtofferhulp.
Over Fonds Slachtofferhulp
Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor
slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten
werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland.
Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de
draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl
EINDE PERSUITNODIGING
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Wilt u aanwezig zijn bij de jubileumviering en/of de lancering van SlachtofferWijzer.nl?
Stuur dan vóór 26 september 15.00 uur een e-mail naar
bredemeijer@fondsslachtofferhulp.nl. Eventuele interviewverzoeken graag vermelden
in uw e-mail.
Voor meer informatie
Fonds Slachtofferhulp
Nicky Bredemeijer – van Putten
06-53861313
bredemeijer@fondsslachtofferhulp.nl

Deze e-mail is verzonden aan frank@cycloworld.cc
Fonds Slachtoﬀerhulp, Louis Couperusplein 2, 2514HP, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Uitschrijven
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