Bekijk de webversie

"de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid
wonen en vrouwenopvang"

WEEK 01-2018
Teveel mensen onnodig op
straat - plannen van Blokhuis

AGENDA
18 januari 2018
Bijeenkomst Weer Thuis!:
verder met beschermd
wonen en maatschappelijke opvang

23 januari 2018
Festival Forensische Zorg
2018

26 januari 2018

Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut
blijkt dat bijna de helft van de dakloze
mensen wordt weggestuurd indien zij niet
kunnen aantonen dat zij ingeschreven
hebben gestaan bij de gemeente. Zij krijgen
geen opvang, geen inschrijving in de
Basisregistratie en blijven daardoor
verstoken van hulp. De uitzichtloosheid van
hun situatie kan leiden tot verslechtering van
hun (geestelijke) gezondheid en tot
onveiligheid op straat. In zijn eerste
beleidsbrief kondigt staatssecretaris
Blokhuis zijn plannen voor opvang en
beschermd wonen aan.

Goede buren – Wat werkt
in woonprojecten waar
verschillende groepen
mensen samen wonen en leven?

30 januari 2018
Expertmeeting
‘Schuldenaanpak Opvang
en Beschermd Wonen
cliënten’

20 februari 2018
Tackling Gender-based
Violence in Europe:
Advancing Strategies to
End Violence against
Women

Lees meer →

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

Handreiking Risicomanagement
LVB

16 maart 2018
Veerkrachtig aan de slag

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang
In het kader van KFZ (kwaliteit forensische
zorg) is een handreiking ontwikkeld. Deze
handreiking is ontwikkeld ten behoeve van
het risicomanagement van forensische
psychiatrische patiënten met een licht
verstandelijke beperking (LVB problematiek).

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 september
2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Psycho-educatie LVB

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Voor cliënten met een Licht Verstandelijke
Beperking (IQ tussen 50/55 en 70) die
vanwege grensoverschrijdend gedrag in de
strafrechtketen terecht zijn gekomen, of
dreigen daarin terecht te komen, is binnen
KFZ de module ‘Weet wat je kan’ ontwikkeld.
Lees meer →

iWLz on the move 2018 Informatiesessies over de
migratie naar iWLz 2.0

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!
De landelijke Vereniging Federatie
Opvang bepleit de belangen van de
maatschappelijke opvang, de
vrouwenopvang, beschermd en begeleid
wonen.

Op 1 april 2018 wordt iWlz 2.0
geïmplementeerd. Flexibel toewijzen van
zorg biedt meer mogelijkheden in
zorglevering op maat voor de cliënt zónder
een complexe administratie. Om ervoor te
zorgen dat alle zorgaanbieders en
zorgkantoren zich optimaal voorbereiden op
deze release organiseert Zorginstituut
Nederland verspreid over het land
informatiesessies. Deze sessies vormen een
vervolg op de sessies die in oktober en
november 2017 plaatsvonden.
Lees meer →

De inspanningen van de Federatie
Opvang moeten ertoe bijdragen dat de
leden kunnen werken onder de best
mogelijke condities. Dat betekent in de
praktijk dat de Federatie Opvang zich
bezighoudt met onderwerpen die het
opvangbeleid betreffen: het signaleren
van relevante maatschappelijke en
politieke signalen en ontwikkelingen,
landelijke belangenbehartiging, contacten
met andere landelijke organisaties,
informatievoorziening, kwaliteitsbeleid en
financieringsvragen zoals bijvoorbeeld
het ontwikkelen van een systeem van
kostprijzen.
Wilt u -geheel vrijblijvend- informatie
ontvangen over het lidmaatschap bij
Federatie Opvang?

informatie ontvangen

Onze nieuwsbrieven zijn openbaar en ook in te zien
via onze website. Wilt u onze nieuwsbrief voortaan
via de e-mail ontvangen? Meld u dan aan via
onderstaande button.

aanmelden
Voor een goede ontvangst voegt u
secretariaatfo@opvang.nl toe aan uw adresboek. U heeft
anders kans dat de nieuwsbrief terechtkomt bij uw
ongewenste e-mail.

Contact
Federatie Opvang
Telefoon: (033) 461 50 29
secretariaatfo@opvang.nl

Volg ons
Website

Twitter

LinkedIn

Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaatfo@opvang.nl toe aan uw adresboek.

