Bekijk de webversie

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

WEEK 14/15-2018
WODC onderzoek naar recidive
bij daders van huiselijk geweld

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum) heeft de
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de
recidive onder veroordeelde daders van
huiselijk geweld. Uit dit onderzoek blijkt dat
30 tot 33% van de veroordeelde daders van
huiselijk geweld binnen twee jaar opnieuw
veroordeeld is voor enig delict.
Lees meer →

AVG helpdesk voor Zorg en
Welzijn in oprichting
Er is steeds meer
informatie beschikbaar
over de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die met
ingang van 25 mei 2018 van kracht is.
Zorgaanbieders zijn druk bezig met de
nieuwe privacy regelgeving en hebben
regelmatig vragen die soms eenvoudig
zijn maar vaak ook complex of juridisch
van aard. Vandaar het initiatief van VWS
om een algemene helpdesk beschikbaar
te stellen voor Zorg en Welzijn. Federatie
Opvang en Sociaal Werk Nederland
werken hier aan mee.
Lees meer →

Programma i-Sociaal Domein
gaat over naar nieuwe
governance structuur

‘Een derde van de
levensdelicten heeft te maken
met huiselijk geweld'
Deze uitspraak deed
minister Dekker
(rechtsbescherming)
in de Tweede Kamer
op 4 april bij een
overleg over de
aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Het Kabinet
heeft de aanpak van huiselijk geweld tot
speerpunt van het kabinetsbeleid gemaakt.
In het AO ging minister Hugo de Jonge van
VWS uitvoerig in op de positie van de
vrouwenopvang.

Op de website van het programma iSociaal Domein is aangegeven dat het
programma per 15 april stopt. De website
blijft beschikbaar, evenals een paar
implementatieadviseurs.
Het werk is echter nog niet afgerond, er
is nog veel te doen rond het proces 'van
contract tot controle'. Vandaar de wens
om het programma i-Sociaal Domein
vanuit een project setting een permanent
karakter te geven.
Lees meer →

AGENDA

Lees meer →

18 mei 2018

Eerste editie GroenEffect
Magazine is live

Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

24 mei 2018
Participatiefestival:
kennisdeling en inspiratie

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

7 juni 2018
Training voor
professionals: ‘Eerste Hulp
bij Administratie’

GroenEffect, het nieuwe journalistieke
platform over de positieve effecten van
groen op gezondheid, heeft zijn eerste editie
van een online tijdschrift gepubliceerd! In dit
magazine is o.a. een analyse te lezen over
de aanleg van een tuin bij vrouwenopvang
Safegroup ZHZ in Dordrecht, die kinderen
weer in hun kracht laat staan. Lees het
magazine hier!

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

19 juni 2018
Training voor
professionals: ‘Eerste Hulp
bij Administratie’

Lees meer →

20 juni 2018

Participatiefestival 24 mei:
kennisdeling en inspiratie

Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

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

21 september
2018

Op 24 mei vindt het grote Kennis- en
Participatiefestival plaats in Den Bosch.
Staatsecretarissen Blokhuis (VWS) en van
Ark (SZW), zullen de opening verrichten. Het
festival is in samenwerking met een groot
aantal partijen tot stand gekomen;
Programmaraad Werk en Inkomen, UWV,
Divosa, ministerie van SZW, GGZ Nederland
en anderen.

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018

Lees meer →

WAVE conferentie 2018

Slachtoffers huiselijk geweld
vaak als kind mishandeld

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Uit een onderzoek van de Erasmus
Universiteit Rotterdam blijkt dat veel
vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk
geweld en aankloppen bij de
vrouwenopvang Arosa (Rotterdam), veel
meer nodig hebben dan eerste opvang en
begeleiding naar zelfstandig wonen.

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Lees meer →

Bijeenkomsten Platform IPS bij
Kenniscentrum Phrenos
In december vond een
bijenkomst plaats voor de
maatschappelijke opvang en
beschermd wonen over het
thema IPS om kennis te maken met deze
aanpak en te kijken of instellingen hiermee
aan de slag willen. Binnen de RIBW Alliantie
en GGZ Nederland is al een aantal
instellingen langere of kortere tijd actief en
werkt met deze methodiek. In samenwerking
met Kenniscentrum Phrenos wordt nu
onderzocht of IPS uitgebreid kan worden
naar de opvangpopulatie. In Amerika zijn
hier reeds zeer goede resultaten van
bekend. Instellingen die geïnteresseerd zijn,
kunnen zich aansluiten bij het platform IPS
van Kenniscentrum Phrenos waarmee
Federatie Opvang samenwerking heeft
gezocht.
Lees meer →

‘Weerbarstige werkelijkheid’
voor mensen met verward
gedrag

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!

Uit het tussenbericht van het Schakelteam
'Mensen met verward gedrag' blijkt dat er
een groep van circa 13.000 mensen in
Nederland is, die verspreid over het hele
land en over een langere periode vaker
betrokken is bij een incident vanwege
verward (overspannen) gedrag en/of een
poging tot zelfdoding. Het Schakelteam pleit
voor 24/7 meldpunten en voldoende
mogelijkheden voor passende opvang en
zorg.
Lees meer →

Training voor professionals:
‘Eerste Hulp bij Administratie'
In één dag kunnen
professionals bekend raken
met een aantal belangrijke
zaken die men kan regelen
voor een cliënt op financieel
terrein. Daarnaast wordt er meer
achtergrond en kennis aangeboden over de
juiste bejegening en de aanpak “Stresssensitieve dienstverlening”. In een
gecomprimeerd aanbod van een dag
kunnen professionals van lidinstellingen van
Federatie Opvang gratis deelnemen aan
deze training die tweemaal wordt gehouden;
op 7 en 19 juni
(locatie volgt: in Utrecht of Amersfoort).

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 website 'Client van de
Rekening' al bekeken?

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

Link naar website

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.

