Bekijk de webversie

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

WEEK 31&32-2018
Plannen om onafhankelijke
cliëntondersteuning te
verbeteren

AGENDA
10 september
2018
Informatiebijeenkomst
ontwikkelingen
Forensische Zorg - voor
leden

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft de
Tweede Kamer laten weten wat hij wil gaan
doen om de onafhankelijke cliënt
ondersteuning in de Wmo, Wlz en Zvw te
verbeteren. In de brief schetst hij de
hoofdlijnen. De Federatie Opvang gaat
komende maand in gesprek met VWS over
concretisering van de plannen.

21 september
2018
13e European Research
Conference on
Homelessness

27 september
2018

Lees meer →

Nieuwe datum voor 4e
Wereldconferentie
Vrouwenopvang

In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

27 september
2018
Kind & Natuur tweedaagse

De vierde
Wereldconferentie
Vrouwenopvang wordt
volgend jaar
georganiseerd door de
het nationaal netwerk
van de vrouwenopvang in Taiwan op
verzoek van het Global Network of Women's
Shelters (GNWS). De definitieve datum en
locatie zijn nu bekend gemaakt: 5 - 8
November 2019 in Kaohsiung, Taiwan.

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

Helpt het als jongeren hun eigen
woonvoorziening keuren?

11 oktober 2018
Training Omgaan met
'moeilijke' doelgroepen

11 oktober 2018
Hoarding congres LIMOR Wie wat bewaart heeft wat

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

1 november 2018

Onder de naam Koersen Op Eigen Kunnen
(KOEK), gingen jongeren en medewerkers
van zes opvanginstellingen voor dak- en
thuisloze jongeren in Rotterdam de
afgelopen anderhalf jaar aan de slag met de
PAja!-methode. Met deze methode
beoordeelden de jongeren zelf hun
begeleiding en opvang. Wat het opleverde?
Verbetering privacy, meer begeleiding,
verbetering brandveiligheid en hygiëne,
betere bereikbaarheid en communicatie met
begeleiders en aanpak budgetbeheer.

Stichting HVO-Querido
organiseert Housing First
Dag

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

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

Lees meer →

Subsidieoproep
Effectonderzoek opvang
slachtoffers loverboys en
mensenhandel
ZonMw heeft een
subsidieoproep
uitgezet om
onderzoek te
stimuleren naar de
effecten van opvang
en behandeling
slachtoffers van loverboys en
mensenhandel. Deze oproep bestaat uit
twee onderdelen. Het eerste is onderzoek
naar de effectiviteit van zorgprogramma’s
voor slachtoffers van loverboys. Het tweede
deel gaat om onderzoek dat de praktijk
ondersteunt in het opzetten en/of verder
inrichten van een trajectbenadering voor
slachtoffers van loverboys. De deadline voor
voorstellen is 25 september 2018, om 12.00
uur.

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
Landelijke dag RIBW/MO

Lees meer →

Kwetsbare gezinnen vinden weg
naar passende hulp niet goed

5 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Kwetsbare gezinnen weten de weg naar
passende hulp nog niet goed te vinden.
Huishoudens met complexe problemen en
kindermishandeling, huiselijk of seksueel
geweld krijgen vaak niet de hulp waaraan zij
behoefte hebben. De zorg is te
gefragmenteerd en de veiligheid in deze
huishoudens wordt onvoldoende
gemonitord. Het Nederlands Jeugdinstituut
(Nji) en Movisie deden onderzoek naar de
situatie van deze gezinnen.
Lees meer →

Schuldenaanpak kan nooit
breed genoeg
De Federatie
Opvang blijft
aandacht vragen
voor de grote
problemen van
kwetsbare
mensen met
problematische
schulden. De NVVK (branchevereniging
voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren) stelt dat het gemiddeld vijf jaar
duurt voordat mensen "het juiste loket
vinden" en ook hulp kunnen krijgen. Mensen
die in de opvang terecht komen, maken
vaak nog een veel langere en ellendiger reis
door de jungle van regels, systeemfouten en
langs loketten die niet zijn toegerust om hen
te helpen. Het kan soms wel 10 jaar duren is
de inschatting, voor er eindelijk hulp komt.
Lees meer →

Kinderombudsman doet
onderzoek naar kinderen die op
campings wonen
De Kinderombudsman
is gestart met een
onderzoek naar
kinderen en jongeren
die (semi) permanent op
een camping of
vakantiepark wonen. Dit onderzoek is mede
ontstaan naar aanleiding van berichten in de
media over dergelijke (semi-)permanente
bewoning, maar zeker ook vanuit de
wettelijke taak van De Kinderombudsman
om erop toe te zien dat de kinderrechten uit
het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind (IVRK) in Nederland
worden nageleefd.

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

Lees meer →

Oproep: pilot toekomstgericht
werken met kwetsbare jongeren

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

Het samenwerkingsverband '16-27' bestaat
uit de VNG, Divosa, Nederlands
Jeugdinstituut, Movisie en Ingrado. Zij zijn
op zoek naar organisaties die mee willen
werken aan pilots om kwetsbare jongeren op
weg helpen naar zelfstandigheid met een
integrale en toekomstgerichte aanpak.
Leden van de Federatie Opvang zijn van
harte welkom hier een aanvraag voor te
doen.

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 →

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.

