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Onderwerp: Fonds Slachtofferhulp viert 30-jarig jubileum met a;rap SlachtofferWijzer.nl voor naasten
(Voorbeeld)

Datum: donderdag 19 november 2020 om 13:51:56 Midden-Europese standaardJjd
Van: Nicky Bredemeijer
Aan: frank@cycloworld.cc

PERSBERICHT
 

Fonds Slachtofferhulp viert 30-jarig jubileum met aRrap SlachtofferWijzer.nl voor naasten
 
Den Haag, 27 september 2019
 
Het Fonds Slachtofferhulp bestaat 30 jaar en vierde dat vandaag in het bijzijn van oprichter en
erevoorziVer prof. mr. Pieter van Vollenhoven, minister Sander Dekker, vertegenwoordigers uit het
werkveld, donateurs en sponsoren. Tijdens de jubileumviering werd sXlgestaan bij wat er al is bereikt
voor slachtoffers en nabestaanden, maar vooral bij wat er nog verbeterd kan worden in de prakXjk. Zo
stond Xjdens de feestelijke middag het thema sociale steun en de lancering van de vernieuwde
SlachtofferWijzer.nl centraal. Dit plaZorm biedt vanaf nu ook relevante informaXe en prakXsche Xps
voor naasten van slachtoffers. Voor meer informaXe zie www.slachtofferwijzer.nl
 

 

[Foto: lancering SlachtofferWijzer.nl voor naasten door prof. mr. Pieter van Vollenhoven en minister Dekker | Fotograaf: Arnaud
Roelofsz]
 
Belang van sociale steun
Jaarlijks worden 1,7 miljoen mensen slachtoffer van een ongeval of geweldsdelict. Steun van familie,
vrienden, kennissen en collega’s is voor slachtoffers van essenJeel 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 hulpinstanJes over te laten. De vernieuwde SlachtofferWijzer.nl voor naasten dicht
de kloof tussen de behoe;e aan sociale steun die slachtoffers enerzijds hebben en het gebrek aan

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=2zHpNkbD3GEKNnICnysfYV5eq9oMlqZ8GoBTJ2mRHJdBZklJHTV-2BIDOBgMAMeD4mLGYp_vgx5UXL1sKq2-2BD9WcXXV30kbiuB6aPwy-2FHKBqjNmQXaH7qZ9y-2BOIhcB5dwpVdeqdTrz4WGu83iaICJIry6gTMvzTKNG-2BmwQn0wizomwQkSBBZCsPqPm-2Belu7aPq6n7xbQtBLx0rr-2Fa-2F-2B4AWvVUctb8Jo-2BCKmvxDFF355HwdetwxByi8JZE6IWb-2FKz4WPnDcYtCXExIao5mEKXS0beLjdc-2Bo3OyLLHRPZEnWDTU7XM3XkQx5bcB2abZhmxt1YGID5hXu68OL7A9zIyA7Uz3747d-2FIeWLs8zAAJLg0mCh1ue-2FeTvGxz49nQIxBBWDoEXHxzP5OGPk0yWS3hOSWrA-2F0aH8HFjweXna-2FUpmXdB8r8sCxB8H4e48TOe2LmXy-2BLuoZ2LrrF3fsbNGqlRX-2FgkK2RA-3D-3D
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prakJsche informaJe over het bieden van steun door de directe omgeving.
 
SlachtofferWijzer.nl
SlachtofferWijzer.nl biedt prakJsche informaJe, gee; Jps en wijst slachtoffers en hun naasten de weg
naar de juiste hulp. Alle informaJe op het pla^orm is ontwikkeld op basis van kennis van hulpverleners,
experts uit het werkveld, ervaringsdeskundigen en slachtoffers. De uitbreiding van SlachtofferWijzer.nl
voor naasten is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van JusJJe en Veiligheid,
het Dr. C.J. Vaillant Fonds, sponsoren en donateurs van het Fonds Slachtofferhulp.
 
30 jaar Fonds Slachtofferhulp
‘In een maatschappij die niet kan voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit
diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt.’ Vanuit die gedachte richae prof. mr. Pieter
van Vollenhoven 30 jaar geleden het Fonds Slachtofferhulp op. Samen met de ANWB, de NVVF en de
landelijke organisaJe voor slachtoffers. Het gedachtegoed van de oprichter en erevoorziter vormt na 30
jaar nog alJjd de basis voor alle inzet om de posiJe van slachtoffers in Nederland te verbeteren. Voor
meer informaJe zie www.fondsslachtofferhulp.nl
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Noot voor de redacJe (niet voor publicaJe) 
 
Voor meer informaJe
Fonds Slachtofferhulp
Nicky Bredemeijer – van Puaen
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 
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