Bekijk de webversie

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

WEEK 17-2018
'Het moet écht beter!'

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
Met deze woorden lanceerde minister Hugo
de Jonge (VWS) samen met minister Dekker
(Rechtsbescherming) het programma
‘Geweld hoort nergens thuis’. Een
programma van Rijk en gemeenten om de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling stevig aan te pakken én
het verschil te maken. De lancering vond
vandaag plaats bij stichting Rosa Manus,
vrouwenopvang in Leiden.

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

14 juni 2018
Werkconferentie
SafetyNed

Lees meer →

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

Ruim 40 organisaties één
standpunt: loondispensatieplan
moet worden geschrapt

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

Staatssecretaris van
Ark (SZW)
debatteert
donderdag 26 april
met de Tweede
Kamer over haar
plannen over
loondispensatie. Alle ophef en bezwaren
kunnen maar tot één conclusie leiden: de
voorgenomen loondispensatiemaatregel
moet van tafel. Het kabinetsplan om
loondispensatie in te voeren, heeft zeer
nadelige gevolgen voor mensen met een
beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan
erop achteruit en het tast hun
mensenrechten aan. 40 organisaties,
waaronder de Federatie Opvang, sturen
daarom een gezamenlijk pamflet naar de
Tweede Kamer, in aanloop naar het
Kamerdebat. In het pamflet staan de
bezwaren tegen het plan en de voorwaarden
voor een alternatief op een rij gezet.

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

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

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

3 oktober 2018

'Herstellen doe je zelf'
‘Volgende maand
word ik zestig. Ik
ben er weer!’ Met
een brede lach kijkt
Gea de
vergaderzaal in. ‘Ik
werk nu als
ervaringsdeskundige en ben daarvoor
opgeleid. En mijn belangrijkste les is:
herstellen doe jezelf!’ Ze laat het handboek
zien. Een lijvige klapper. ‘Stap voor stap ben
ik door het proces gegaan en weet weer wat
ik wil.’ We luisteren geboeid naar haar
verhaal. Het stimuleren van
ervaringsdeskundigheid is één van de
vernieuwingen die Zienn, een instelling voor
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen, in Friesland doorvoert.

International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Transformatieagenda Taskforce
Jong Ouderschap en
Onbedoelde Zwangerschap

Federatie Opvang is een van de
ontwikkelaars van de Transformatieagenda
Jong Ouderschap en Onbedoelde
Zwangerschap (JOOZ). Doel van de
Transformatieagenda is verbetering van de
maatschappelijke positie van jonge ouders,
om zo een bijdrage te kunnen leveren aan
het gezond en veilig opgroeien van hun
kind(eren). De Transformatieagenda bestaat
uit experimenten, interventies en praktijken
waarmee landelijke en lokale partners in
politiek, beleid en uitvoering, vanuit het
belang van de doelgroep jonge ouders en
hun kinderen, integraal leren kijken naar wat
er nodig is en daar naar leren handelen.
Lees meer →

Onze website 'Client van de
Rekening' al bekeken?

Link naar website

8 november 2019
Vierde Wereldconferentie
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

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

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.

