Bekijk de webversie

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

WEEK 04-2018
Nationale Ombudsman ziet
dichte deur gemeentelijke
schuldhulp

Gemeenteraad Haarlem wil
betere hulp aan kinderen
De fracties van D66 en
de VVD van de
gemeente Haarlem
pleiten voor een betere
hulp aan kinderen in de
maatschappelijke opvang
en vrouwenopvang.
Lees meer →

De nationale ombudsman deed onderzoek
naar de toegang tot de gemeentelijke
schuldhulpverlening. Met de titel “Open
Deur” werd in gemeenten onderzocht in
hoeverre juist kwetsbare groepen toegang
vinden tot deze vorm van hulpverlening. De
onderzoeksvraag luidt: “Wordt de
gemeentelijke schuldhulpverlening bij de
onderzochte gemeenten zodanig uitgevoerd
dat een brede toegang tot de
schuldhulpverlening, zoals de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
voorschrijft, gegarandeerd?”.

AGENDA
30 januari 2018
Expertmeeting
‘Schuldenaanpak Opvang
en Beschermd Wonen
cliënten’

2 februari 2018
Symposium: De kracht van
aandacht

Lees meer →

20 februari 2018

Start 2e aanvraagronde project
Huisje Boompje Beestje

Tackling Gender-based
Violence in Europe:
Advancing Strategies to
End Violence against
Women

5 maart 2018
Deadline aanvragen
indienen Huisje Boompje
Beestje

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Veerkrachtig aan de slag
De tweede aanvraagronde van het mooie
project Huisje Boompje Beestje van
Stichting Kinderpostzegels is van start
gegaan! Het project biedt goede
financieringsmogelijkheden voor vergroening
van opvanglocaties, zodat kinderen en hun
ouders de positieve werking van contact met
natuur en dieren kunnen ervaren.

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

Kick-off rijbewijsproject exdakloze jongeren Het Kopland
Het Talenten Jongeren
Reisbureau in
Groningen start een
nieuw project voor
(ex)dakloze jongeren.
Binnen het
rijbewijsproject krijgen 10 jongeren (18 tot 27
jaar) de kans om hun rijbewijs te halen. Door
het volgen van rijlessen en het halen van
een rijbewijs ontwikkelen jongeren zich,
vergroten zij hun talenten én verwerven zij
een vaardigheid en een diploma. Dit
vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

21 november
2018

Inspectie SZW: onvoldoende
aandacht voor
inkomenszekerheid kwetsbare
burgers

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Op basis van drie onderzoeken concludeert
de Inspectie SZW dat de afdeling werk en
inkomen bij gemeenten vaak moeilijk
bereikbaar is. De aanvraagprocedures voor
inkomensvoorzieningen zijn complex.
Professionals hebben moeite de
zelfredzaamheid van burgers in te schatten.
Er is onvoldoende continuïteit en integraliteit
in de dienstverlening. En bij verschillende
kwetsbare groepen is er te weinig aandacht
voor participatie.
Lees meer →

Quickscan opvang dakloze
jongeren en gezinnen

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.

In oktober 2017 hebben 20 organisaties uit
de maatschappelijke opvang meegewerkt
aan een onderzoek naar de opvang van
dakloze jongeren en gezinnen. De
uitkomsten hiervan zijn inmiddels bekend.
Belangrijkste trend is het signaal dat steeds
meer gezinnen en jongeren vanwege
dakloosheid hulp vragen.
Lees meer →

Handleiding AVG gepubliceerd

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

Onze nieuwsbrieven zijn openbaar en ook in te zien

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft
de handleiding Algemene Verordening
Gegevensbescherming gepubliceerd. De
handleiding is nuttig bij de implementatie
van de AVG binnen de organisatie.
Lees meer →

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

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.

