Bekijk de webversie

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

WEEK 12-2018
Instroom eerzaken bij politie
stabiel

AGENDA

‘De instroom van zaken
stabiel blijft stabiel. De
methode LEC EGG werpt in
die zin zijn vruchten af.’ Dit
concludeert Willem Timmer,
Commissaris van Politie en Hoofd LEC EGG
in zijn terugblik op 2017.

19 april 2018
Opening Sterk Huis

31 mei 2018
Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

Lees meer →

Cliënt van de rekening online

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

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres
Vanuit het project “Versterking financiële
zelfredzaamheid van cliënten in de opvang”
van Federatie Opvang is een magazine
samengesteld over de grote financiële
problemen van met name cliënten in opvang
en ook beschermd wonen. De titel Cliënt van
de rekening is passend. Het gaat om vaak
zeer kwetsbare mensen. Laaggeletterdheid
en LVB problematiek komt veel voor en voor
vrouwen in de opvang is vaak sprake van
trauma’s door geweldervaringen.

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

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

VECOZO: nieuwe
aansluitovereenkomst met
aanbieders

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

VECOZO is een verwerker
van persoonsgegevens.
Opdrachtgevers zijn o.a.
zorgverzekeraars,
zorgkantoren en gemeenten. In verband met
de AVG sluit VECOZO dit jaar een nieuwe
aansluitovereenkomst af met alle aanbieders
van zorg en ondersteuning.

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

Lees meer →

Arme Nederlanders betalen
steeds groter deel inkomen aan
huisvesting

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Uit het verschenen rapport Third Overview
of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt
dat Nederlanders die in armoede leven, een
steeds groter deel van hun inkomen aan
huisvesting moeten uitgeven. Het
gemiddelde Nederlandse huishouden dat in
armoede leeft, spendeert 48% van haar
inkomen aan wonen. Dit is het hoogste
percentage na Denemarken.
Lees meer →

Het Zorginstituut publiceert
veelgestelde vragen en
antwoorden over iWlz 2.0
Op 1 april wordt de
informatiestandaard iWlz 2.0
van kracht. Wanneer uw
cliënten Wlz zorg ontvangen,
bent u vast al klaar voor
deze nieuwe release. Er leven bij u mogelijk
toch ook nog vragen over deze standaard.
Misschien levert uw organisatie nu nog geen
Wlz zorg, maar in de toekomst mogelijk wel.
Lees meer →

Studiedag Veerkrachtig aan de
slag groot succes!

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!

Vorige week op 16 maart was de Studiedag
Veerkrachtig aan de slag. Met deze dag had
de Federatie Opvang alle betrokkenen van
het project Veerkracht uitgenodigd om de
doorontwikkelde methodiek voor kinderen in
de opvang te presenteren en hiermee de
implementatie van het project in te luiden.
Met workshops in de middag konden
bezoekers, veelal medewerkers van
opvanginstellingen die al met Veerkracht
werken of dit gaan doen, meer inspiratie
opdoen over hoe ze met deze methodiek
aan de slag kunnen gaan. Het was een
leuke en productieve bijeenkomst waar
ongeveer 130 personen aanwezig waren.
Lees meer →

E-zine congres ‘samenwerken
aan sociale inclusie’
beschikbaar
Op 15 maart
2018, kwamen
in Nieuwegein
zo’n 800
mensen
samen op het
congres
"Samenwerken
aan sociale inclusie". Het was een bijzonder
inspirerende dag. Er is kennis uitgewisseld
tijdens de 45 workshops, 32
ontmoetingstafels op de ontmoetings- en
inspiratieplein en 5 open bouwsessies. Deze
waren allemaal georganiseerd rondom de
thema’s: Burgerkracht, Meedoen in de
samenleving, Samenwerken, Duurzame
financiering en Wonen en opvang.
Deelnemers aan de bouwsessies werkten
een advies uit aan gemeenten. Daarnaast
heeft een vijftal expeditieteams (voor ieder
thema 1 team), onder leiding van
expeditieleiders samen met de bezoekers
van het congres gekeken wat de sector
nodig heeft om sociale inclusie te
bevorderen. Een essay op basis van wat er
binnen de thema’s aan kennis en ervaring is
uitgewisseld, vindt u terug in de
themadossiers in dit e-zine, evenals de
opbrengsten van de expeditieteams en de
bouwsessies. Laat u inspireren en
(her)beleef het congres in dit e-zine.

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.

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

Website

Twitter

LinkedIn

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.

