Bekijk de webversie

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

WEEK 10-2018
Resultaten inkoop forensische
zorg voor de periode vanaf 2018
Het Ministerie van Justitie
en Veiligheid heeft met
ingang van het
verslagjaar 2018 de
procedure voor de inkoop
van forensische zorg
ingrijpend gewijzigd. Het Ministerie heeft de
zorg voor de periode vanaf 2018 en 2019
openbaar aanbesteed. Deze procedure
heeft ertoe geleid, dat het aantal
gecontracteerde aanbieders behoorlijk is
toegenomen.
Lees meer →

Handreiking ‘zorgmijding onder
dak- en thuislozen, leren van de
straatpastor'

Opening nieuwe
vrouwenopvang Groningen

Op donderdag 8 maart, Internationale
Vrouwendag, vond de officiële opening
van de Vrouwenopvang van Het Kopland
in Groningen plaats. Tijdens de opening
stond het streven naar een geweldloze
generatie centraal.
Lees meer →

AGENDA
15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Studiedag “Veerkrachtig
aan de slag”

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Onder mensen die dak- of thuisloos zijn,
speelt vaak complexe problematiek, zoals
verlies van huisvesting, ingewikkelde
sociaal-medische problemen, psychische
klachten, economische problemen zoals
schulden en armoede,
verslavingsproblematiek en vroegtijdige
sterfte. Het bieden van tijdige en goede zorg
is dus belangrijk. Tegelijk is zorgmijding
onder deze groep heel groot. Daarom heeft
VUmc, samen met o.a. het NIVEL, Erasmus
MC, Leger des Heils, HVO Querido en de
Nederlandse Straatdoktersgroep een
handreiking gemaakt voor hulpverleners van
de mensen die dak- of thuisloos zijn. De
handreiking gaat specifiek over wat
hulpverleners kunnen leren van geestelijke
verzorgers en straatpastors.

19 april 2018
Opening Sterk Huis

31 mei 2018
Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

Lees meer →

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Internationale Vrouwendag

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

29 juli t/m 4 aug
Sportevenement ‘Social
Inclusion Games
Netherlands’

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang
8 maart is het Internationale Vrouwendag.
Het doel van deze dag is aandacht te geven
aan vrouwenthema’s zoals economische
zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere
aandachtspunten op het gebied van
emancipatie en participatie. Wij willen dit
vandaag doen door een strip te delen die
gaat over een vrouw die huiselijk geweld
mee maakt en de keuze maakt om hulp te
zoeken.

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Eerste strategische sessies
VWS druk bezocht

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Deze maand wordt op initiatief van de
staatssecretaris van VWS een aantal
strategische sessies over beschermd wonen
en maatschappelijke opvang georganiseerd.
De eerste sessies vonden afgelopen week
plaats.
Lees meer →

Overleg Tweede Kamer over
Wmo, opvang en beschermd
wonen

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!
Op 15 maart 2018 overlegt de Tweede
Kamer met minister Hugo de Jonge van
VWS over de Wmo, maatschappelijke
opvang (MO) en beschermd wonen (BW).
De Federatie Opvang vindt dat er nog veel
moet gebeuren om de Wmo goed te laten
werken voor mensen die vanwege
dakloosheid of psychische problemen hulp
vragen aan de gemeente. Het ontbreekt aan
onafhankelijke cliëntondersteuning en de
toegang is voor veel mensen onbegaanbaar.
Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ
Nederland schreven daarom samen een
brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer →

Zeker zijn van een veilig thuis:
initiatiefvoorstel Kirsten van
den Hul

De landelijke Vereniging Federatie
Opvang bepleit de belangen van de
maatschappelijke opvang, de
vrouwenopvang, beschermd en begeleid
wonen.
De inspanningen van de Federatie
Opvang moeten ertoe bijdragen dat de
leden kunnen werken onder de best
mogelijke condities voor goede hulp voor
de cliënten. 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.
Belangrijk voor de leden van de
Federatie Opvang is dat zij kunnen
opereren als maatschappelijk
ondernemers. Ze willen ruimte om zelf
vorm te kunnen geven aan de opvang in
de breedste zin van het woord. Ook is er
ruimte om initiatieven te ontplooien die
hun dienstverlening kunnen verbeteren.
Wilt u als organisatie -geheel vrijblijvendinformatie ontvangen over het
lidmaatschap bij Federatie Opvang?

informatie ontvangen

Op internationale vrouwendag presenteerde
Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul
(PvdA) haar initiatiefvoorstel "Zeker zijn van
een veilig thuis". In dit voorstel pleit ze voor
het doorbreken van het taboe op huiselijk
geweld. Daarnaast dat er een Nationaal
Rapporteur wordt aangesteld die de totale
omvang en kosten van huiselijk geweld in
kaart moet brengen. Lees hier meer.
Lees meer →

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 email.

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

