Bekijk de webversie

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

WEEK 03-2018
Online trainingen
mensenrechten

Kwintes lanceert
jewoontzelf.nl voor huurders

De Raad van Europa heeft een online
trainingsprogramma over mensenrechten
voor juridische professionals.
Lees meer →

Plannen staatssecretaris
Blokhuis voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen

Op 18 januari lanceerde jewoontzelf.nl
tijdens de bijeenkomst ‘Weer thuis’ van
Platform 31. Als je gaat verhuizen naar
een eigen woning, moet je heel wat
zaken regelen. Kwintes ontwikkelde voor
iedereen die gaat verhuizen
jewoontzelf.nl. Met jewoontzelf.nl kan
iedereen gebruik maken van zelftesten,
checklisten en informatie over wonen,
huren en verhuizen.
Lees meer →

Aanmelding Studiedag
"Veerkrachtig aan de slag"

In de voortgangsrapportage
Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen schrijft staatssecretaris Paul
Blokhuis welke prioriteiten hij heeft voor de
komende vier jaar. Het gaat dan om de
uitvoering van het advies van de commissie
Dannenberg, het regelen van de toegang tot
de Wet Langdurige Zorg voor ggz clienten
en structurele monitoring van (het aantal)
dakloze mensen en mensen in beschermd
wonen. De landelijk toegang tot de opvang
moet absoluut verbeterd worden.

Met het congres "Veerkrachtig aan de
slag" luiden we de start in van de nieuwe
methodiek en het implementatieplan van
het project Veerkracht. Tijdens deze dag
wordt o.a. de nieuwe methodiek
gepresenteerd en workshops gegeven
voor en door leden.
Bij deze kunt u zich nu aanmelden voor
de Studiedag "Veerkrachtig aan de slag"
op vrijdag 16 maart in De Observant in
Amersfoort.
Lees meer →

Lees meer →

AGENDA

Rekenkamer: Gemeente Den
Haag biedt dakloze mensen
onvoldoende passende hulp
De gemeente Den Haag
biedt te weinig hulp ten
opzichte van het aantal
daklozen dat zich in Den
Haag hiervoor meldt. Dit
rapporteert de Haagse Rekenkamer.
Bovendien is de hulp die wordt aangeboden
onvoldoende toegespitst op de
uiteenlopende vaak complexe problemen
van dakloze mensen. Daarnaast heeft de
gemeente nauwelijks zicht en grip op de
hulp die zorgaanbieders in opdracht van de
gemeente uitvoeren. Zo stuurt de gemeente
te weinig op het bieden van definitieve
oplossingen voor daklozen. Ook heeft de
wijze waarop de gemeente de hulp van
zorgaanbieders financiert, een negatieve
invloed op de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de hulp.

23 januari 2018
Festival Forensische Zorg
2018

26 januari 2018
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

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

Lees meer →

Onderzoek naar opvattingen
over partnergeweld geeft
zorgelijk beeld

Women

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Veerkrachtig aan de slag

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

20 juni 2018

Het onderzoek 'Welk geweld telt?
Opvattingen van Nederlanders over
partnergeweld' levert voor het eerst inzicht in
hoe Nederlanders aankijken tegen geweld
tussen (ex-)partners. Ruim 3.000
Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken
over omvang en aard van partnergeweld,
maatschappelijke spreiding en morele
aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door
Atria en Blijf Groep in samenwerking met
onderzoeksbureau Motivaction.

Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 september
2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

De succesfactoren van het
Actieprogramma Weer Thuis!

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang
Het actieprogramma Weer Thuis! brengt
bestuurders van gemeenten, corporaties en
zorgpartijen met elkaar aan tafel waar dat
voorheen niet gebeurde. Dat was een van
de punten die eruit sprong tijdens de
bijeenkomst op 18 januari 2018. Bestuurders
van de acht deelnemende regio’s zeggen dit
erg te waarderen. Alle regio’s komen dit jaar
met een convenant waarin zij structurele
afspraken maken over uitstroom uit opvang
en beschermd wonen in hun regio. Dat
presenteerde Erwin van Leeuwen,
projectleider Weer Thuis! tijdens de
bijeenkomst die samen met Platform31 werd
georganiseerd.

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Lees meer →

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!

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.
Lees meer →

Verkiezingskrant al gelezen?

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

U leest in deze verkiezingskrant wat onze
analyse is van risicofactoren voor sociale
uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld
en ook wat helpt. U leest ook de visie van
bestuurders en deskundigen van buiten
onze vereniging op deze problematiek. De
Verkiezingskrant is bedoeld als
voorbereiding voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018. Lokale
politieke partijen schrijven de komende
maanden hun programma. De
Verkiezingskrant reikt daarvoor thema’s aan.

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.

Lees meer →

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.

