Bekijk de webversie

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

WEEK 16-2018
4 procent jongeren volgt geen
opleiding en werkt niet

AGENDA
18 mei 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

24 mei 2018
Participatiefestival:
kennisdeling en inspiratie

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

In 2017 was 4 procent van de jongeren van
15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde
ook geen opleiding. Dat komt neer op 84
duizend jongeren. Ruim vier op de tien
geven aan ook niet te willen of kunnen
werken. Gezondheidsproblemen zijn de
meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent
CBS-onderzoek.

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

14 juni 2018

Lees meer →

Werkconferentie
SafetyNed

Dakloze mensen overlijden het
vaakst door suïcide of moord

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

Rotterdamse
straatdokters en
onderzoekers
volgden 10 jaar lang
hoe het dakloze
mensen verging. Ze
onderzochten in een
groep van ruim 2000 dakloze mensen welke
doodsoorzaak het vaakst voorkwam. De
belangrijkste doodsoorzaken waren nietnatuurlijke dood, cardiovasculaire ziekten en
kanker. Suïcide en moord waren samen
verantwoordelijk voor 50% van de nietnatuurlijke overlijdens.

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

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

Overheden werken samen
binnen Interbestuurlijk
Programma

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

Het Rijk,
gemeenten,
provincies en
waterschappen
willen de komende
jaren samen
optrekken om
negen grote maatschappelijke opgaven
gezamenlijk aan te pakken. Van die negen
maatschappelijke opgaven zijn de ambities
op het sociaal domein, het oplossen van de
woningnood en het terugdringen en
oplossen van problematische schulden, het
meest belangrijk voor de organisaties voor
opvang en beschermd wonen.

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

Lees meer →

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

Overheden werken samen
binnen Interbestuurlijk
Programma

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang
Kort geleden zond minister de Jonge (VWS)
de eerste evaluatie van de Jeugdwet naar
de Tweede Kamer. Op 23 april 2018
organiseert de Tweede Kamer een
hoorzitting met alle betrokkenen in de
jeugdzorg. Uit de evaluatie blijkt dat de
gezinnen die de hulp het hardste nodig
hebben – bijvoorbeeld eenoudergezinnen en
gezinnen met een laag inkomen – grote
moeite hebben om hun weg te vinden in de
jeugdhulp.
Lees meer →

Onze website 'Client van de
Rekening' al bekeken?

Link naar website

Praktische informatie voor het aanvragen
van een basisbankrekening, voor mensen
die om wat voor reden dan ook geen
betaalrekening kunnen openen en dat wel
graag willen.
Link naar website

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

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.

