Bekijk de webversie

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

WEEK 18-2018
Eindrapportage Lenferink over
kinderen in maatschappelijke en
vrouwenopvang

AGENDA
16 mei 2018
Een sterke sociale basis:
en nu doen!

17 mei 2018
Lezing Mama Lambert
Rwanda bij Sterk Huis

18 mei 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

24 mei 2018

Op verzoek van voormalig staatssecretaris
Van Rijn en de VNG heeft burgemeester
Lenferink (Leiden) zich de afgelopen
maanden beziggehouden met het vraagstuk
kinderen in de vrouwenopvang en in de
maatschappelijke opvang. Voor kinderen is
het een zeer ingrijpende ervaring als zij met
hun ouders in een opvang worden
opgenomen. Lenferink komt met
aanbevelingen voor gemeenten,
gemeenteraden en opvanginstellingen.

Participatiefestival:
kennisdeling en inspiratie

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

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

Lees meer →

‘Armoedebeleid komt niet ten
goede aan dak- en thuislozen'

14 juni 2018
Werkconferentie
SafetyNed

Het jaarverslag 2017
van Bureau
Straatjurist in
Amsterdam
beschrijft de
schrijnende situatie
van dakloze mensen
die om hulp en opvang vragen. "In de strikte
en ondoorzichtige uitvoeringspraktijk is
onvoldoende begrip voor het feit dat
dakloosheid een persoonlijk drama is dat
zijn weerga niet kent. In essentie gaat het
om menselijke waardigheid. Veel van onze
cliënten ervaren de gang naar het
daklozenloket of naar de winteropvang als
vernederend. Ook de bejegening bij loketten
en instellingen laat te wensen over. Dat alles
kan uiteindelijk leiden tot het mijden van
zorg."

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

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

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

29 juli t/m 4 aug

WAVE rapportage 2017

Sportevenement ‘Social
Inclusion Games
Netherlands’

Het landen rapport
van het jaar 2017
van het WAVE
Network is uit! Het
doel van de
rapportage is om
informatie en
statistische data te geven over de situatie
van Europese organisaties die
specialistische hulpverlening bieden aan
vrouwen (denk hierbij aan de
vrouwenopvang, nationale vrouwen
hulplijnen en vrouwen centra). Het rapport
kunt u hier vinden.

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

Lees meer →

2 november 2018

Eerste monitor
prestatieafspraken met
aandacht voor uitstroom
opvang en beschermd wonen

Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

8 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang
In de op 30 april 2018 verschenen Monitor
Prestatieafspraken 2018 is voor het eerst
onderzocht in welke mate gemeenten,
woningcorporaties en huurdersverenigingen
afspraken maken over uitstroom van
cliënten uit maatschappelijke opvang en
beschermd wonen naar sociale
huurwoningen. De Federatie Opvang heeft
dit eerder gevraagd aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Wonen en is blij dat
inzicht ontstaat in de werking van de
prestatieafspraken.
Lees meer →

Vrije call voor de MO/RIBW
setting
KFZ (Kwaliteit
Forensische Zorg)
heeft een vrije
callronde uitgezet,
specifiek gericht op de
MO/RIBW setting.
Geïnteresseerde organisaties die betrokken
zijn bij het forensische werkveld, kunnen tot
4 juni een eerste projectvoorstel indienen.
Lees meer →

Onze website 'Client van de
Rekening' al bekeken?

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.

Link naar website
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.

