Bekijk de webversie

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

WEEK 20-2018
Rekenkamer Rotterdam:
‘gemeente moet af van
traditioneel opvangmodel'

AGENDA
24 mei 2018
Participatiefestival:
kennisdeling en inspiratie

5 juni 2018

Hoewel de gemeente Rotterdam sinds 2017
bezig is met een verbetering van de opvang
voor dakloze mensen, laat de hulpverlening
tot op heden nog te wensen over. Zo geeft
de gemeente nog te weinig gehoor aan haar
wettelijke taak om eerste opvang te bieden
aan alle Nederlandse dakloze mensen en
duurt het vaak een half jaar voordat zij
kunnen doorstromen naar een kamer of
woning. De helft van de dakloze mensen
haakt voor die tijd af. Dit en meer
concludeert de Rekenkamer Rotterdam in
haar rapport ‘Niet thuis geven. Onderzoek
opvang daklozen’.

Denktank IZO: Mantelzorg
zonder (digitale)
hindernissen

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

8 juni 2018
Conferentie Wat is de
toekomst van Beschermd
wonen en
Maatschappelijke opvang?

14 juni 2018
Werkconferentie
SafetyNed

Lees meer →

14 juni 2018

Tweede Kamer debatteert over
preventiebeleid en
verslavingszorg

FEANTSA 2018
Jaarcongres

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

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018

Op 17 mei 2018 spreekt de commissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer over preventiebeleid en
verslavingszorg. De commissie ontving ter
voorbereiding op dit algemene overleg een
brief van Federatie Opvang en RIBW
Alliantie. Federatie Opvang en RIBW
Alliantie sluiten zich graag aan bij de
preventie initiatieven van het ministerie.

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

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

Lees meer →

21 september
2018

Nieuwe telefoonlijn Hear my
Voice biedt luisterend oor bij
huiselijk geweld

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos
Slachtoffers van huiselijk geweld uit heel
Nederland kunnen vanaf vandaag in
gesprek met lotgenoten die zelf slachtoffer
zijn geweest van huiselijk geweld. Via het
gratis telefoonnummer 0800 – 3200032 of
0800 – MYVOICE kunnen zij hun verhaal
delen. De telefoonlijn Hear my Voice is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur.

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

AVG-Helpdesk voor Zorg en
Welzijn van start
De AVG-Helpdesk
voor Zorg en Welzijn
is ontstaan vanuit de
samenwerking tussen
koepelorganisaties en
het ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. AVG staat voor Algemene
Verordening Gegevensbescherming en gaat
per 25 mei in. De helpdesk is bedoeld voor
medewerkers in het sociaal domein die
vragen hebben over privacy in het algemeen
en de AVG.
Lees meer →

Jaarverantwoording en Wtzi
toelatingen
Het CIBG (agentschap
van VWS) heeft op 1
mei een nieuwsbulletin
uitgebracht over de
jaarverantwoording en
de Wtzi toelatingen. Dit
bulletin is interessant voor zorgaanbieders
die jaarlijks het jaardocument
maatschappelijke verantwoording moeten
publiceren.
Lees meer →

Tweede Kamer debatteert over
aanbesteden

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

Op 24 mei 2018 debatteert de Tweede
kamer over het onderwerp aanbesteden.
Veel aanbieders van zorg en ondersteuning
hebben te maken met
aanbestedingsprocedures. Federatie
Opvang heeft daarom, samen met RIBW
Alliantie, een brief gestuurd naar de vaste
Kamercommissie voor Economische Zaken
en Klimaat.
Lees meer →

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

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.

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.

Link naar website

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.

