Bekijk de webversie

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

WEEK 11-2018
No Mas No More; Aanpak
Huiselijk geweld in Koninkrijk
der Nederlanden

AGENDA
23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

19 april 2018
Opening Sterk Huis

31 mei 2018

Op de werkconferentie No Mas No More is
de aanpak van huiselijk geweld in het
Koninkrijk der Nederlanden besproken. De
conferentie vond plaats op Aruba op 7 en 8
maart.

Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

5 juni 2018
Denktank IZO: Mantelzorg
zonder (digitale)
hindernissen

Lees meer →

Nieuwe callronde Kwaliteit
Forensische Zorg: indienen
projecten voor 26 april 2018

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

Ook dit voorjaar zet KFZ
weer een callronde uit,
waarvoor je vanaf dit
moment een projectvoorstel
kunt indienen.

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

International Street Medicine
Symposium in oktober naar
Rotterdam

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

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium
Het prestigieuse International Street
Medicine Symposium komt na veertien jaar
voor het eerst naar Nederland. Van 3 tot en
met 6 oktober 2018 is Rotterdam de
gaststad. Professionals uit de hele wereld
werkzaam in de medische zorg voor dak- en
thuislozen wisselen tijdens deze vier dagen
ideeën en ervaringen uit om de zorg aan
dak- en thuislozen te verbeteren en om te
leren van de verhalen van daklozen en
medisch hulpverleners. Organisatie is in
handen van de Nederlandse Straatdokters
Groep (NSG), de gemeente Rotterdam en
het Street Medicine Institute in de Verenigde
Staten.

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Beleidsplannen
maatschappelijke opvang en
beschermd wonen weinig
concreet
De RIBW Alliantie, Federatie
Opvang, GGZ Nederland en
MIND hebben – via de
leden- de regionale
beleidsplannen
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen van 19 van de 46 centrumgemeenten
gekregen en geanalyseerd. Gelet op deze
aantallen vormen de uitkomsten van de
analyse een tussenstand. Uit de rapportage
blijkt dat er heel weinig regio's zijn met
concrete uitvoeringsplannen voor
transformatie en het verder door
decentraliseren van opvang en beschermd
wonen naar alle 380 gemeenten.
Lees meer →

Congres Samen Werken aan
Sociale Inclusie groot succes!

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!

Donderdag 15 maart 2018 vond een groot
congres plaats onder de titel Samen Werken
aan Sociale Inclusie. De organisatie bestond
uit een brede alliantie, van VNG tot Sociaal
Werk Nederland, Phrenos, MIND en
natuurlijk RIBW Alliantie, GGZ Nederland en
Federatie Opvang en anderen. Zo’n ruime
800 bezoekers namen deel aan dit congres.
De deelnemers uit cliëntenorganisaties,
maatschappelijke opvang, beschermd
wonen, gemeenten en corporaties volgden
een interactief programma. Federatie
Opvang verzorgde een workshop over
Draagvlak in de Wijk, waarbij het
Actieprogramma Weer Thuis werd
toegelicht.
Lees meer →

Loondispensatie is een slecht
idee

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

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.

Het kabinet wil het systeem van
loonkostensubsidie voor mensen die niet in
staat zijn zelfstandig een minimumloon te
verdienen, afschaffen. In plaats daarvan zou
er loondispensatie moeten komen. Een
fundamenteel verschil tussen beiden, is dat
in het laatste geval mensen zelf moeten
regelen dat hun inkomen wordt aangevuld.
Weer een soort “toeslag” dus die niet alleen
verwarring schept, maar voor veel mensen
ook niet zal worden geïncasseerd, want hoe
regel je dit en waar?

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.

Lees meer →

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.

