Bekijk de webversie

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

WEEK 07-2018
Conclusie onderzoek:
Slachtoffers krijgen niet altijd
waar ze recht op hebben

AGENDA
5 maart 2018
Deadline aanvragen
indienen Huisje Boompje
Beestje

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Studiedag “Veerkrachtig
aan de slag”

23 maart 2018

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van
huiselijk geweld die geen verblijfsvergunning
hebben, niet altijd krijgen waar ze recht op
hebben. Volgens internationaal recht hebben
alle slachtoffers recht op bescherming en
hulp van de vrouwenopvang. In de nationale
wetten is dit niet geregeld.

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

19 april 2018
Opening Sterk Huis

Lees meer →

De maatschappelijke kosten van
de woningnood

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Maatschappelijke organisaties, onder wie
Stichting De Binnenvest Leiden en de
Federatie Opvang, waarschuwen in
onderzoeksprogramma ‘De Monitor’ (21:25
uur, NPO2, 13 februari 2018) en radio NPO1
voor oplopende zorgkosten door het gebrek
aan betaalbare woningen in Nederland. Bij
gezinnen die bijvoorbeeld na een scheiding
met spoed een woning hebben, kunnen de
problemen zich snel opstapelen als er geen
woning beschikbaar is. En dat kan grote
maatschappelijke kosten tot gevolg hebben.

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018

Lees meer →

Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Druk bezochte expertmeeting
“Opvang cliënten en schulden"

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Veel belangstelling was er voor de
expertmeeting op 30 januari die werd
georganiseerd in het kader van het project
‘Versterking Financiële Zelfredzaamheid’ van
Federatie Opvang in samenwerking met
NVVK. Er waren 35 instellingen uit het hele
land vertegenwoordigd.
Lees meer →

Tweede Kamer wil actie om
nazorg ex-gedetineerden te
verbeteren
De Tweede Kamer
sprak op 14 februari
2018 met Sander
Dekker, minister voor
rechtsbescherming,
over de nazorg voor exgedetineerde mensen. De Kamerleden
hadden brede kritiek op het falende reintegratiebeleid tot op heden. Met name
Madeleine van Toorenburg (CDA), Kathalijne
Buitenweg (GL) en Maarten Groothuizen
(D66) spraken hun grote zorg uit over de
situatie van kort-gestraften. Nazorg voor
deze groep is er niet en de kans op recidive
blijft heel hoog.
Lees meer →

Deadline aanvragen indienen
project Huisje Boompje Beestje

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
De tweede aanvraagronde van het project
Huisje Boompje Beestje loopt ten einde.
Aanvragen indienen kan tot uiterlijk
maandag
5 maart 09.00 uur via deze link.
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.
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 email.

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.

