Bekijk de webversie

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

WEEK 24-2018
Algemeen Overleg Staat van de
Volkshuisvesting vraagt om
input

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

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang
Voor het plenair debat van 24 mei over
beschikbaarheid van betaalbare woningen
werd al een brief verzonden door Federatie
Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland
om het probleem aan de onderkant van de
woningmarkt aan te kaarten. Er zijn immers
veel te weinig betaalbare en geschikte
woningen. Minister Ollongren presenteerde
de Woonagenda met een ambitie om
gezamenlijk met partners als Aedes,
Vastgoed belang en de Woonbond 75.000
woningen per jaar bij te bouwen. Dit geldt
dan voor de hele woningmarkt. Het
woningtekort stijgt echter op korte termijn
van 134.000 naar 200.000 lezen we in de
Staat van de Volkshuisvesting.

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

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

27 september
2018
Kind & Natuur tweedaagse

Lees meer →

3 oktober 2018

Media-aandacht voor arme
huurders

International Street
Medicine Symposium

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

21 november
2018
Federatie Opvang heeft samen met
Woonbond, Aedes, VGN , GGZ Nederland
en RIBW Alliantie aandacht gevraagd voor
voorstellen om de regels omtrent
huurtoeslag aan te passen. Deze vallen
namelijk voor een deel ongunstig uit voor de
armste huurders, onze cliënten dus ook!

Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

8 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Debat toekomst
maatschappelijke opvang en
beschermd wonen in Tweede
Kamer

Zoekt u hulp?
De Opvangatlas helpt mensen in een
maatschappelijk kwetsbare of onveilige
situatie bij het vinden van passende
opvang, hulp en ondersteuning.

Op 13 juni 2018 spreekt de Tweede Kamer
met staatssecretaris Blokhuis over de
toekomst van de maatschappelijke opvang
en beschermd wonen. De Federatie
Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland
hebben in een brief aan de vaste
Kamercommissie aandacht gevraagd voor
een betere toegang tot de Wmo en de
rechtspositie van cliënten, voor het
verdeelmodel en de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en Opvang en voor
betere en structurele informatie over de
sector.
Lees meer →

De Opvangatlas is gratis te gebruiken.
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.
Er zijn organisaties die hulp bieden in
deze situaties. U vindt een overzicht
van organisaties op de Opvangatlas via
de blauwe knop onderaan de tekst op
deze pagina. Per organisatie kunt u
bekijken welke hulp deze biedt door te
klikken op de logo's in het overzicht.
Link naar website →

Vijf-jaren-werkplan Landelijk
Expertisecentrum
Eergerelateerd Geweld
De vrouwenopvang
werkt nauw samen
met het Landelijk
Expertisecentrum Eer
gerelateerd Geweld
(LEC EGG). In
noodsituaties is er
voor de slachtoffers altijd een veilige
opvangplek beschikbaar. Het LEC EGG
bestaat in 2018 10 jaar. In die periode zijn
5000 zaken door het LEC EGG behandeld.
Er is nu een nieuw vijf jaren werkplan
opgesteld dat naadloos aansluit op de
nieuwe inrichting van de nationale politie en
recht doet aan de operationele aanpak van
(dreigend) eergerelateerd geweld. De
aanpak is zorgvuldig ingebed in een
wetenschappelijk onderzoeksprogramma.
Lees meer →

Hij is er: dé app voor CAO
Sociaal Werk
Een eigen app voor
de ruim 58.000
medewerkers in de
branche Sociaal
Werk. Vanaf vandaag
beschikbaar: de Cao
App Sociaal Werk!
Met de app hebben medewerkers snelle
tools op zak voor verdere ontwikkeling,
professionalisering en goede inzetbaarheid,
nu en in de toekomst. Uiteraard is ook de
tekst van de cao en het laatste nieuws
beschikbaar via de gratis app.
Lees meer →

Social Inclusion Games in
Twente: deelnemers welkom!

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

In Twente worden dit jaar voor de tweede
keer de “Social Inclusion Games” gehouden.
Een bijzonder evenement, speciaal bedoeld
voor cliënten van organisaties voor opvang
of beschermd/begeleid wonen. Tal van
activiteiten zullen plaatsvinden, van sport ten
spel tot zang en dans. In 2010 werden deze
spelen ook al in Twente gehouden, met
groot succes. Het is echt een belevenis om
mee te maken. De Games worden van 29
juli tot en met 4 augustus in het Diekman
stadion gehouden.

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.

Lees meer →

Plan SZW 'Brede aanpak
schulden' laat kansen liggen

Staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark,
lanceerde onlangs de Brede Aanpak
Schulden. Een uitgebreid plan, waarbij niet
alleen meerdere departementen, maar ook
tal van partners zijn betrokken als NVVK ,
CJIB en Schuldhulpmaatjes. Er is aandacht
voor de aanpak van problematische
schulden: 1,4 miljoen huishoudens hebben
problematische schulden of dreigen deze te
krijgen tegenover slechts 193.000
huishoudens die bekend zijn bij de
(gemeentelijke) schuldhulp. Op 14 juni 2018
debatteert de Tweede Kamer over het plan.
Lees meer →

Campagne huwelijksdwang en
achterlating

Deze week is de campagne Huwelijksdwang
en achterlating van start gegaan en duurt tot
eind juni. In Nederland worden jaarlijks
kinderen en jongeren achtergelaten in het
buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of
familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft
hun stoel op school leeg, terwijl de rest van
het gezin terugkeert naar Nederland. Ook
worden jaarlijks jongeren door hun ouders,
familie of omgeving gedwongen tot een
huwelijk.
Lees meer →

Onderzoek: een op de twintig
thuiswonende ouderen
mishandeld

Naar schatting 5,5 procent van de
thuiswonende 65-plussers heeft wel eens te
maken gehad met mishandeling of financiële
uitbuiting. Dat is één op de twintig. Dit blijkt
uit een nieuw onderzoek dat is gedaan in
opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees meer →

Training Basiskennis Financiën
druk bezocht

Op donderdag 7 juni 2018 organiseerde de
Federatie Opvang voor de eerste keer een
training “Basiskennis Financiën”. De training
is onderdeel van het project “Versterking
Financiële Zelfredzaamheid van cliënten in
de opvang/BW van de Federatie Opvang.
Ruim 60 professionals uit instellingen vanuit
het hele land bezochten de training. Het idee
is om voor cliënten zo snel mogelijk de
meest belangrijke zaken op financieel
gebied te checken en te regelen en daarvoor
alle professionals kennis en praktische tools
aan te reiken.
Lees meer →

"De opvang is NU vol": Tweede
Kamer bij debat opvang en
beschermd wonen

In het debat op 13 juni over
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen was veel aandacht voor het gebrek
aan woningen voor uitstroom uit
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen. ChristenUnie Kamerlid Carla DikFaber deed een dringende oproep aan
staatssecretaris Blokhuis (VWS) om met zijn
collega minister Ollongren en samen met
gemeenten te kijken naar versnelling van
bouw van (desnoods) flexibele huisvesting.
Lees meer →

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.

