Bekijk de webversie

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

WEEK 05-2018
Bestaanszekerheid essentieel
voor jongeren na jeugdzorg

AGENDA
20 februari 2018
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
De Federatie Opvang en Stichting
Zwerfjongeren Nederland zonden een brief
aan minister de Jonge en staatssecretaris
Blokhuis van VWS over de situatie van
meisjes en jongens die18 jaar worden en
daarna de intramurale jeugdzorg moeten
verlaten. Veel van hen komen na verloop
van tijd in de daklozenopvang terecht omdat
niemand garant staat voor hun onderdak en
inkomen. Federatie Opvang en SZN willen
dat dat verandert.

Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Studiedag “Veerkrachtig
aan de slag”

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

Festival Forensische Zorg, 10
jaar in verbinding

19 april 2018
Opening Sterk Huis

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang
Op 23 januari 2018 was het al weer de 10e
keer het Festival Forensische Zorg. Het
thema was dit jaar ‘in verbinding’. Op de
website is het nodige te vinden over het
programma, de deelsessies en een fotoimpressie.
De directie DJI van het ministerie van
Justitie en Veiligheid organiseert jaarlijks dit
‘feest’ met een serieuze ondertoon, want er
komen legio serieuze onderwerpen voorbij.
Het thema ‘in verbinding’ is goed gekozen,
want er moet nog veel gebeuren op het punt
van continuïteit van zorg en ketenzorg.

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

Lees meer →

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Ontwikkeling normenkader
vrouwenopvang gestart

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Het bureau Q-Consult Zorg is, in opdracht
van de vrouwenopvang, gestart met de
ontwikkeling van een normenkader van de
vrouwenopvang. De vrouwenopvang vindt
het belangrijk dat haar werk van
aantoonbare goede kwaliteit is. Kenmerkend
voor de vrouwenopvang is de samenwerking
in een landelijk stelsel van opvang dat zijn
waarde elke dag opnieuw bewijst.
Lees meer →

Schadefonds start pilot voor
slachtoffers mensenhandel
Sinds 1 januari 2018 is het
Schadefonds
Geweldsmisdrijven tijdens
een pilot voor een jaar
uitgebreid met de
subcommissie
slachtofferschap
mensenhandel. De commissie heeft de taak
om op aanvraag een multidisciplinair
deskundigenbericht uit te brengen over de
aannemelijkheid van slachtofferschap in
individuele zaken. In het deskundigenbericht
staat of de commissie het wel of niet
aannemelijk acht dat een persoon
slachtoffer is van mensenhandel. De
commissie slachtofferschap mensenhandel
heeft als doel slachtoffers van
mensenhandel te erkennen en te
beschermen door identificatie van
slachtoffers niet (slechts) te koppelen aan
vervolging en berechting van de dader.
Tijdens de pilot worden ten minste 50
volledig voltooide aanvragen behandeld
Lees meer →

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. 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 als organisatie -geheel vrijblijvendinformatie ontvangen over het
lidmaatschap bij Federatie Opvang?

Blockchain

informatie ontvangen

In oktober 2017 publiceerden we op onze
website een artikel over de blockchain
technologie. Mogelijk heeft het uw
nieuwsgierigheid gewekt, zeker nu aanvallen
op informatiesystemen volop in het nieuws
zijn.

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.

Lees meer →

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.

