Bekijk de webversie

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

WEEK 02-2018
Jaarverantwoording verslagjaar
2017

AGENDA
18 januari 2018
Bijeenkomst Weer Thuis!:
verder met beschermd
wonen en maatschappelijke opvang

23 januari 2018
Festival Forensische Zorg
2018

26 januari 2018

Eind december 2017 verzond het CIBG een
brief met bijlagen over de
jaarverantwoording verslagjaar 2017. Deze
brief is gegaan naar instellingen met een
Wtzi toelating, instellingen die vallen onder
de Jeugdwet en instellingen Veilig Thuis.
Lees meer →

Goede buren – Wat werkt
in woonprojecten waar
verschillende groepen
mensen samen wonen en leven?

30 januari 2018
Expertmeeting
‘Schuldenaanpak Opvang
en Beschermd Wonen
cliënten’

2 februari 2018
Symposium: De kracht van
aandacht

Eerste jaar Loverboymeldpunt
WATCH Nederland succesvol

20 februari 2018
Tackling Gender-based
Violence in Europe:
Advancing Strategies to
End Violence against
Women

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Veerkrachtig aan de slag

WATCH Nederland, meldpunt en
onderzoeksbureau inzake seksuele
uitbuiting minderjarigen in Nederland,
waaronder loverboyactiviteiten, kreeg in
haar eerste bestaansjaar 131 meldingen. Na
een eerste schifting op tekenen van
mensenhandel (het strafbare feit waar
seksuele uitbuiting onder valt) leidden 61
meldingen tot intensief onderzoek door
WATCH Nederland.

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

Denktank IZO: De stem van de
klant

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut
Nederland een Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en
Ondersteuning). Op 28 november 2017
organiseerde het Zorginstituut weer een
Denktank IZO. Het thema was: de stem van
de klant.

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Housing First Hub Europa

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

In 2016 heeft FEANTSA samen met de YFoundation in Finland de Housing First
Europe Hub opgericht. Dit is een Europees
platform dat tot doel heeft om kennis over
Housing First verder te verspreiden, uit te
wisselen en te leren van ervaringen in de
aangesloten landen. Voor Nederland is
Impuls, Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg (Radboud
Universiteit, Nijmegen) met de Federatie
Opvang lid van de Hub. Onlangs vond een
train-de trainer sessie plaats, waarvan
Melanie Schmit (stichting Limor) het
onderstaande verslag maakte.
Lees meer →

De Opvangatlas

De Opvangatlas helpt mensen in een
maatschappelijk kwetsbare of onveilige
situatie bij het vinden van passende opvang,
hulp en ondersteuning.
Via de Opvangatlas kunt u zoeken naar
passend hulpaanbod voor uzelf of voor
andere mensen. Het gaat hierbij om hulp bij
(dreigende) dakloosheid, dreiging en/of
geweld thuis, seksuele of andere uitbuiting
en vertrek uit een (zorg)instelling of de
gevangenis.

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. 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 zoals bijvoorbeeld
het ontwikkelen van een systeem van
kostprijzen.
Wilt u -geheel vrijblijvend- informatie
ontvangen over het lidmaatschap bij
Federatie Opvang?

informatie ontvangen

Lees meer →

Verkiezingskrant al gelezen?
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

Twitter

LinkedIn

Facebook

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.

