Bekijk de webversie

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

WEEK 13-2018
Zorginstituut reikt Groene Vink
uit aan softwareleveranciers

AGENDA

Eens per jaar reikt
Zorginstituut Nederland de
Groene Vink persoonlijk uit
als compliment aan
softwareleveranciers die
iStandaarden-software ontwikkelen. Veertig
trotse softwareleveranciers ontvingen
dinsdagmiddag 13 maart het kunstwerk bij
de Groene Vink 2018 tijdens een feestelijke
bijeenkomst in Amsterdam.

19 april 2018
Opening Sterk Huis

31 mei 2018
Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

Lees meer →

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

Tweede Kamer debatteert over
toegang tot Wet Langdurige
Zorg voor ggz cliënten

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Op 28 maart spreekt de commissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer over de langdurige zorg.
Belangrijk agendapunt is de verbreding van
de toegang tot de Wlz voor groepen
langdurig zorgafhankelijke ggz cliënten. De
Federatie Opvang zond samen met de
RIBW Alliantie en GGZ Nederland een brief
naar de Kamerleden. In deze brief wijzen we
de Kamerleden op het dilemma rond de
blijvende zorgafhankelijkheid van de
betrokken groep cliënten in verhouding tot
de hersteldoelstellingen waar deze cliënten
samen met hun hulpverleners aan werken.

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

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

iWlz 2.0 vanaf 3 april 2018
Na het paasweekeinde,
vanaf 3 april 2018, werken
alle ketenpartners rond de
Wet Langdurige Zorg met
iWlz 2.0. Mogelijk komen
bij uw organisatie begin april juist nog
vragen of problemen boven water. Daarvoor
heeft het Zorginstituut een FAQ
gepubliceerd.

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Tweede Kamer vraagt om spoed
bij toegang Wlz voor ggz

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Op 28 maart 2018 sprak de Tweede Kamer
met staatssecretaris Blokhuis over de
toegang tot de Wet Langdurige Zorg voor
ggz cliënten. In een eerdere brief had
Blokhuis aangegeven dat niet eerder dan
2021 die toegang operationeel kan zijn. Veel
Tweede Kamerleden, onder wie Evert Jan
Slootweg (CDA), Vera Bergkamp (D66),
Corinne Ellemeet (GL), Kees van der Staaij
(SGP) en Gert Jan Segers (CU) stelden
vragen over dit onderwerp.
Lees meer →

Jongerius
Gerechtsdeurwaarders: het kan
anders!

Jongerius is een
gerechtsdeurwaarderskantoor waar men
aandacht wil schenken aan de problemen
van mensen met schulden. De rol van
gerechtsdeurwaarder zien zij breder dan de
strikt “procedurele rol”. Zo zet men zich in
om huisuitzettingen -waar mogelijk- te
voorkomen en werkt samen met partijen als
corporaties en anderen. Ook vermindering
van schulden speelt hierin een belangrijke
rol.
Lees meer →

Actie nodig om situatie vrouwen
in vrouwenopvang te verbeteren

De Federatie Opvang wil dat er concrete
oplossingen, in plaats van goede intenties,
komen voor de administratieve en financiële
problemen waar vrouwen in verstrikt raken
als zij vanwege een vlucht voor huiselijk
geweld in de vrouwenopvang terecht komen.
Het is bijna een jaar geleden dat de
Nationale Ombudsman hierover zijn
onderzoek presenteerde. De Tweede Kamer
debatteert op 4 april met minister Hugo de
Jonge over (onder meer) de
vrouwenopvang.

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.
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

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
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.

