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WEEK 47/48-2018
Gevolgen huiselijk geweld
ernstiger dan gedacht

Gerichte aanpak nodig van
geweld tegen meisjes en
vrouwen met een beperking

De gevolgen van huiselijk geweld voor
kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht.
Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu
toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn
gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak
langdurig geweld plaats. Dit blijkt uit
onderzoek van Verwey Jonker instituut naar
kindermishandeling en partnergeweld.

Het College voor de Rechten van de
Mens pleit voor meer aandacht bij de
overheid voor de specifieke risico’s voor
meisjes en vrouwen met een beperking
om slachtoffer te worden van geweld.
Voor een effectieve aanpak om hun
mensenrechten te beschermen, is het
belangrijk goed zicht te hebben op deze
risico’s.

Lees meer →

Onderzoek naar kinderen in
dakloze gezinnen

"Of de drie kinderen niet ergens anders
kunnen logeren, bij opa en oma misschien?
Dan is er voor Ingrid wel een bed in de
nachtopvang. De gezinsopvang zit vol, daar
kan geen moeder met drie kinderen bij. Dit
hoort Ingrid als ze zich meldt bij de
gemeente. Ze is haar huis uitgezet omdat ze
de huur niet meer kan betalen. Eén ding
weet Ingrid zeker: zij en haar kinderen
blijven bij elkaar, wat er ook gebeurt."
Lees meer →

Lees meer →

Debat Tweede Kamer over
ggz: waar blijft continuïteit
van zorg?

Op 6 december 2018 debatteert de
Tweede Kamer met staatssecretaris Paul
Blokhuis over de ggz. De RIBW Alliantie
en Federatie Opvang maken zich grote
zorgen om de continuïteit van zorg voor
ggz cliënten. Door de versnippering van
het zorgstelsel en het ontbreken van
concrete verbetermaatregelen, vallen
mensen tussen wal en schip. Ook
cliëntenorganisatie MIND vraagt de
Tweede Kamer om actie.

Vijftig zorg- en
welzijnsorganisaties bundelen
kennis in aanpak huiselijk
geweld

Lees meer →

AGENDA
7 december 2018
Slotbijeenkomst
Actieprogramma Weer
Thuis

14 december 2018
Nederlandse Vrouwenraad
120 jaar!

22 januari 2019
Festival Forensische Zorg

Nieuwe factsheets beschikbaar over
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer dan vijftig organisaties die werken aan
de preventie en aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling hebben hun kennis
en expertise gebundeld in meer dan 25
factsheets die in deze Week tegen
Kindermishandeling en voorafgaand aan de
Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen
Vrouwen (25 Nov) beschikbaar komen. De
factsheets zijn bedoeld om professionals te
helpen bij het signaleren van verschillende
vormen van geweld en adviezen over hoe te
handelen wanneer er signalen bestaan.

29 maart 2019
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

19 juni 2019
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

19 juni 2019
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

Begroting Sociale Zaken in
Tweede Kamer:
bestaanszekerheid kwetsbare
jongeren

27 september
2019
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

5 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

20 november
2019
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

19 juni 2019
In de week van 26 november 2018 besprak
de Tweede Kamer de begroting van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met minister Koolmees en
staatssecretaris van Ark. De Federatie
Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland
vragen in een brief om verbetering van de
bestaansvoorwaarden van dakloze
jongeren, schuldhulp aan mensen met
problematische schulden en verbetering van
arbeidskansen voor mensen uit beschermd
wonen, ggz en opvang.

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!

Lees meer →

Nominaties voor
Mensenrechtenmens 2018 bestrijden dakloosheid

Het College voor de Rechten van de Mens
vindt dat mensenrechten in Nederland nog
te vaak onder druk staan. Tegelijkertijd ziet
het College dat er veel mensen zijn die zich
dagelijks inzetten voor mensenrechten van
anderen. Omdat deze inzet vaak te weinig
opgemerkt en beloond wordt, komt het
College voor de Rechten van de Mens dit
jaar voor het eerst met een prijs:
MensenrechtenMens 2018. Jaarlijks krijgt de
prijs een ander thema. Dit jaar is dat dak- en
thuisloosheid.
Lees meer →

Nieuw: Handreiking huiselijk
geweld voor woningcorporaties

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

De handeling is ontwikkeld in het kader van
het Safe at Home project van Kadera
Aanpak Huiselijk Geweld. Op 22 november
is, tijdens de slotconferentie van dit project,
het eerste exemplaar van de handreiking
symbolisch uitgereikt aan Minister Hugo de
Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
Lees meer →

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.

