Bekijk de webversie

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

WEEK 33/34-2018
Première ‘The Disciples - een
straatopera’ op Nederlands Film
Festival

AGENDA
10 september
2018
Informatiebijeenkomst
ontwikkelingen
Forensische Zorg - voor
leden

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

De film 'The Disciples - Een Straatopera' van
regisseur Ramón Gieling (Erbarme Dich,
2015), beleeft op vrijdag 28 september zijn
première op het Nederlands Film Festival in
Utrecht. De hoofdrol in de documentaire is
voor daklozenkoor De Straatklinkers. De
ervaringsdeskundige koorleden studeren
een speciaal voor hen gemaakte opera in,
terwijl de verwachtingen van het koor en de
regisseur meerdere malen leiden tot
spanningen, ruzies en jaloezie.

21 september
2018
13e European Research
Conference on
Homelessness

27 september
2018
In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

27 september
2018

Lees meer →

Kind & Natuur tweedaagse

Callronde KFZ najaar 2018
3 oktober 2018
International Street
Medicine Symposium

3 oktober 2018
In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

10 oktober 2018
In gesprek met bestuur
Federatie Opvang regiobijeenkomst leden

11 oktober 2018
Training Omgaan met
'moeilijke' doelgroepen

KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) heeft een
callronde najaar 2018 opengesteld voor het
indienen van projectvoorstellen.

11 oktober 2018

Lees meer →

Implementatie ketenveldnorm
levensloopfunctie en beveiligde
intensieve zorg

Hoarding congres LIMOR Wie wat bewaart heeft wat

16 oktober 2018
Trainingen ‘gevorderden’
financiële hulp voor
professionals Opvang en
Beschermd Wonen - voor leden

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

1 november 2018
Stichting HVO-Querido
organiseert Housing First
Dag

Aanmelding pilotregio’s tot 10 september
2018
Federatie Opvang is betrokken geweest bij
de ontwikkeling van een ketenveldnorm voor
de beveiligde intensieve zorg en de
levensloopfunctie voor mensen met
(potentieel) gevaarlijk gedrag.
Lees meer →

Advies Raad RVS over toegang
zorg en ondersteuning

2 november 2018
Bijeenkomst Platform IPS
bij Kenniscentrum Phrenos

7 november 2018
Trainingen ‘gevorderden’
financiële hulp voor
professionals Opvang en
Beschermd Wonen - voor leden

9 november 2018
Trainingen ‘gevorderden’
financiële hulp voor
professionals Opvang en
Beschermd Wonen - voor leden

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

21 november
2018
De Raad voor de Volksgezondheid en
Samenleving (RaadRVS) publiceerde begin
2018 de Zorgagenda voor een gezonde
samenleving: een agenda met zes
vraagstukken voor de komende jaren. Zo'n
17.000 reacties van cliënten, patiënten,
mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en
hulpverleners, bestuurders en gemeenten
vormden de basis voor de agenda. Veel
ideeën gingen over het verbeteren van de
toegang. De RaadRVS werkt daarom nu aan
een advies aan de minister van VWS over
het verbeteren van de toegang tot zorg en
ondersteuning.

Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

22 november
2018
Jaarcongres Huiselijk
Geweld

22 november
2018

Lees meer →

Denktank IZO

Trainingen ‘gevorderden’
financiële hulp voor
professionals Opvang en
Beschermd Wonen

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

29 november
2018
Landelijke dag RIBW/MO

5 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Vanuit het project “Versterking Financiële
Zelfredzaamheid” van Federatie Opvang
wordt dit najaar een ééndaagse training
gegeven, voor professionals in de opvang
en beschermd wonen die actief zijn in
financiële hulp/schuldhulp aan cliënten. Dat
kan dus zowel intramuraal zijn als op
ambulante basis. Eerder werd voor
(woon)begeleiders de basistraining
gegeven. De aankomende training vergt
kennis van schuldenproblematiek.
Lees meer →

Onderzoek naar dakloosheid op
Lowlands Festival

Drie dagen stonden de Hogeschool Utrecht
(HU) en Stichting de Tussenvoorziening op
de 26e editie van het Lowlands Festival om
te onderzoeken of mensen die meer weten
over dakloosheid, eerder bereid zijn dakloze
mensen ondersteuning te bieden. In
hoeverre hebben dakloze mensen zelf
schuld aan hun situatie? Willen zij wel
geholpen worden? En hoe groot achten de
deelnemers de kans dat ze zelf ooit dakloos
worden? Elk uur konden de
festivalbezoekers meedoen.
Lees meer →

Volgt u ons al op twitter?

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 aanvragen

Klik hier

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.

