Bekijk de webversie

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

WEEK 29&30-2018
Overeenkomst voor veiligheid
en kwaliteit in de forensische
zorg

Voortgang brede aanpak
schulden - debat Tweede
Kamer

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en
vertegenwoordigers van GGZ Nederland
(mede namens de RIBW Alliantie),
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) en Federatie Opvang hebben vrijdag
13 juli de meerjarenovereenkomst
Forensische Zorg getekend. In deze
overeenkomst staan afspraken om de
werkdruk te verlagen en de veiligheid te
vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro
extra beschikbaar.

In mei 2018 zond staatssecretaris
Tamara van Ark haar plan voor een
brede schuldenaanpak naar de Tweede
Kamer. In het daaropvolgende debat en
de plenaire afronding daarvan dienden
een groot aantal Kamerleden moties in
om vaart te krijgen in de knelpunten rond
schuldhulp en aanpak van armoede. De
aangenomen moties laten zien dat de
door Federatie Opvang, RIBW Alliantie
en GGZ Nederland geagendeerde
knelpunten, erkend worden als
prioriteiten bij de aanpak.

Lees meer →

Lees meer →

Jaarverantwoording 2017

AGENDA

Alle WTZi-toegelaten
instellingen voor de
Zorgverzekeringswet,
de Wet Langdurige
Zorg en de
Forensische zorg en
alle jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis
instellingen moeten jaarlijks vόόr 1 juni hun
jaarstukken elektronisch deponeren bij het
CIBG.

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

10 september
2018
Informatiebijeenkomst
ontwikkelingen
Forensische Zorg - voor

Lees meer →

Ombudsman wil weten wat er
verbeterd is voor vrouwen in
vrouwenopvang

leden

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 september
2018
13e European Research
Conference on
Homelessness

27 september
2018

Een jaar geleden, in juli 2017 publiceerde de
Nationale ombudsman zijn onderzoek
'Vrouwen in de knel' naar de knelpunten, die
vrouwen in de vrouwenopvang ervaren. Zo
constateerde de ombudsman dat het
regelen van een eigen inkomen voor de
vrouwen complex is, hun schulden tijdens de
opvang vaak verder toenemen en de
hulpverlening aan hun kinderen lang duurt.
Ombudsman Reinier van Zutphen deed dan
ook een dringend beroep op het ministerie
van VWS en gemeenten om met zijn
aanbevelingen aan de slag te gaan en deze
knelpunten op te lossen. Omdat de
ombudsman wil weten wat het resultaat is
van zijn oproep, vraagt hij betrokken partijen
in oktober aan tafel om dit te bespreken.

In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

27 september
2018
Kind & Natuur tweedaagse

3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

3 oktober 2018
In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

10 oktober 2018

Lees meer →

In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

Kennis- en praktijkweek
Contracteren in het sociaal
domein, 17 t/m 21 september
2018

11 oktober 2018
Hoarding congres LIMOR Wie wat bewaart heeft wat

22 oktober 2018

Het Ministerie van
VWS organiseert
samen met diverse
andere betrokken
partijen een kennisen praktijkweek over
het contracteren in
het sociaal domein.
Zie daarvoor de brochure. De praktijkweken
zijn een aanrader voor iedereen die direct te
maken heeft met het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van gemeenten, zoals
leden van de Federatie Opvang.

WAVE conferentie 2018

1 november 2018
Stichting HVO-Querido
organiseert Housing First
Dag

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

Lees meer →

9 november 2018
Startbijeenkomst Netwerk
Sociale Inclusie en
Participatie - voor leden

Rapport ‘Out on the streets’
over de situatie van dakloze
lhbti jongeren

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

22 november
2018
Jaarcongres Huiselijk
Geweld

27 november
2018
‘Van bus naar buurt’ Tussenvoorziening bestaat
25 jaar

29 november
2018

In opdracht van de gemeente Amsterdam en
het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren
(onder meer Streetcornerwork/De
Volksbond, HVOQuerido, Leger des Heils)
deed Movisie het onderzoek ‘Out on the
Streets’, naar de situatie van dakloze lhbti
jongeren. Amsterdamse jongeren en de
professionals die direct met hen werken
werden geïnterviewd door jonge
onderzoekers die in het verleden dezelfde
ervaringen hadden. Het onderzoeksrapport
is op 19 juli 2018 gepresenteerd aan de
gemeente Amsterdam.

Landelijke dag RIBW/MO

8 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Lees meer →

“Een wereld te winnen” afscheid van Alice Vellinga
Op 10 juli 2018
nam Alice
Vellinga afscheid
als bestuurder
van Zienn / Het
Kopland,
organisaties voor
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en beschermd wonen in Friesland,
Groningen en Drenthe. Het
afscheidssymposium "Jongeren uit de knel'
markeerde haar vertrek. Karen van
Brunschot interviewde Alice Vellinga over
haar ervaringen in de wereld van opvang en
beschermd wonen.
Lees meer →

Update Landelijke studiedag
RIBW/MO
‘Hoe vind je een goede
balans tussen
herstelgericht én
forensisch werken?’
Op 29 november 2018
organiseert het EFP
samen met Federatie Opvang en de RIBW
Alliantie een landelijke studiedag. De
uitnodiging is verzonden en er komen al veel
inschrijvingen binnen. In eerste instantie
werd op de landelijke studiedag plaats
geboden voor 80 personen. Door het
enthousiasme vanuit het veld om deel te
nemen heeft de stuurgroep besloten het
aantal plaatsen te vergroten naar 120
personen. Heb jij je nog niet ingeschreven
en wil je wel naar de landelijke studiedag op
29 november 2018 komen? Wees er dan
snel bij en klik hier om je in te schrijven.
Lees meer →

Ketenveldnorm
levensloopfunctie en beveiligde
intensieve zorg

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?

De ketenveldnorm levensloopfunctie en
beveiligde intensieve zorg is begin juli
aangeboden aan het Ministerie van VWS en
het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De
norm is het resultaat van intensieve
samenwerking tussen veldpartners, met
inbreng van ervaringen van cliënten en
familieorganisaties. Federatie Opvang was
vertegenwoordigd in de stuurgroep en in de
werkgroep. Dit document wordt binnenkort
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Ondertussen wordt doorgewerkt aan een
implementatieplan waarbij gestart wordt met
4 proefregio’s. Daarover volgt binnenkort
nader bericht.
Lees meer →

informatie ontvangen

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.

