Amersfoort, 20 december 2011

Aleid van den Brink neemt Joke Smit Prijs 2011 in ontvangst
Vrouwenopvang wint prijs voor baanbrekend werk bij aanpak
huiselijk geweld
Aleid van den Brink, bestuurslid van de Federatie Opvang en directeur
bestuurder van Blijf Groep, heeft vandaag namens de Vrouwenopvang in
Nederland de Joke Smit Prijs 2011 in ontvangst genomen van Minister Van
Bijsterveldt (OCW). De Joke Smit Prijs is een Nederlandse regeringsprijs en een
oeuvreprijs. Deze prijs is bestemd voor een persoon, groep of instantie die een
fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in
Nederland. De Vrouwenopvang biedt al meer dan honderd jaar veilige opvang
en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen. Jaarlijks worden ruim 14.000
cliënten waaronder 3.700 kinderen door 2.500 gemotiveerde medewerkers
opgevangen, ondersteund en begeleid. De Vrouwenopvang heeft zich vanuit de
Blijf van mijn Lijf gedachte ontwikkeld tot een landelijk dekkend netwerk met
7 x 24 uurs laagdrempelige, direct toegankelijke (crisis)opvang. De
Vrouwenopvang richt zich, naast individuele hulpverlening, ook op het
verbeteren van de maatschappelijke positie van vrouwen, onder meer door
scholing en toeleiding naar werk.
Aleid van den Brink, bestuurslid van de Federatie Opvang namens de sector
Vrouwenopvang, is zeer verheugd met de prijs: “Deze prijs betekent in de eerste plaats
de erkenning van ruim een eeuw toewijding van alle medewerkers in de vrouwenopvang
die hebben bijgedragen aan de bescherming van vrouwen en kinderen in zeer kwetsbare
situaties en de vergroting van hun weerbaarheid. Daarnaast bevestigt deze prijs dat de
overheid de aanpak van huiselijk geweld als een belangrijke publieke taak ziet. Dat is
cruciaal voor de gemiddeld 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld die jaarlijks helaas
nog steeds te betreuren zijn. Zolang geweld in afhankelijkheidsrelaties bestaat, blijft de
ambulante en residentiële hulp van onze opvanginstellingen onmisbaar. Alleen met steun
van de overheid kan de Vrouwenopvang doorgaan met het bieden van bescherming en
het weerbaar maken van vrouwen en kinderen zodat zij een bestaan kunnen opbouwen
zonder geweld.”
Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang over het winnen van de Joke Smit Prijs
door de Vrouwenopvang: “Bij de Vrouwenopvang staat het cliëntenbelang altijd voorop
en wordt zeer actief ingespeeld op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De laatste
tien jaar is steeds meer sprake van een stevige inbedding van de Vrouwenopvang in de
maatschappij, is de samenwerking in de keten verstevigd, zijn nieuwe diensten
ontwikkeld en wordt er gewerkt aan verdere professionalisering door onderzoek en
methodiekontwikkeling. De afgelopen drie jaar ontstaan bovendien nieuwe en
specialistische vormen van dienstverlening, zoals de opvang en begeleiding van
slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van eer gerelateerd geweld. De
toekenning van de Joke Smit Prijs aan de Vrouwenopvang als totaal, maar ook de
nominatie van Fier Fryslân opvang Zahir voor deze prijs, getuigen van erkenning door de
overheid van de toewijding, de professionaliteit en de indrukwekkende resultaten van
deze daadkrachtige sector.
De Joke Smit-prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of groep die
een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen
in de Nederlandse samenleving. Deze regeringsprijs is genoemd naar de feministe Joke
Smit (1933-1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de
vrouwenemancipatiebeweging. Voor de Joke Smit Prijs 2011 was dit jaar het thema
„veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes‟. Veel meisjes en vrouwen in

Nederland hebben te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld.
De jury van de Joke Smit Prijs werd gevormd door Renée Römkens (voorzitter,
hoogleraar victimologie/ interpersoonlijk geweld), Mariëtte Christophe (programmaleider
huiselijk geweld en de politietaak) en Martijntje Smits (bestuurslid Stichting Zijweg).
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie of vragen aan de heer Laurier en/of mevrouw Van den Brink kunt u
contact opnemen met: Johan Gortworst, plv directeur Federatie Opvang, 06 – 2309
1312.
Federatie Opvang
De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging van centra voor
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermde woonvormen. Voor meer info
kijk op www.opvang.nl.

