Bekijk de webversie

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

WEEK 08-2018
Sportevenement ‘Social
Inclusion Games’ voor tweede
keer in Nederland

De Social Inclusion Games wordt voor de
tweede keer in Nederland gehouden. Van 29
juli tot en met 4 augustus komen er 1500
sporters uit 15 landen naar Enschede om
deel te nemen aan het evenement voor
mensen die in een kwetsbare situatie zitten.
Te denken valt aan cliënten van de
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang,
sociale verslavingszorg en de ggz.

Breda vernieuwt aanpak
sociaal domein: werkbezoek
SMO Breda
Sociaal Werk
Nederland
organiseerde met
de Federatie
Opvang, GGZ
Nederland, Actiz en
Aedes een werkbezoek aan Breda om te
kijken naar innovatieve
cliëntondersteuning op het snijvlak van
maatschappelijke opvang en sociaal
werk. Gemeente Breda wil dat er
effectieve oplossingen voor burgers
georganiseerd gaan worden en biedt de
organisaties in de stad daarvoor de
ruimte.
Lees meer →

AGENDA

Lees meer →

Bijdrage Nationale Postcode
Loterij voor Veilige Veste van
Fier in Rotterdam

5 maart 2018
Deadline aanvragen
indienen Huisje Boompje
Beestje

8 maart 2018
Opening Vrouwenopvang
Groningen

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

16 maart 2018
Studiedag “Veerkrachtig
aan de slag”

Fier heeft 15 februari tijdens het jaarlijkse
Goed Geld Gala van de Nationale Postcode
Loterij in Koninklijk Theater Carré 1 miljoen
euro ontvangen voor de realisatie van een
Veilige Veste in Rotterdam. In totaal schenkt
de Postcode Loterij dit jaar een
recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan
110 goede doelen.

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

19 april 2018

Lees meer →

Opening Sterk Huis

De referentiegroepen voor de
2019-releases iStandaarden
gaan van start

31 mei 2018
Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

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.

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Lees meer →

29 juli t/m 4 aug
Sportevenement ‘Social
Inclusion Games
Netherlands’

Programma congres ‘Samen
werken aan sociale inclusie’ op
15 maart 2018 bekend

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

21 november
2018
Het programma van het congres ‘Samen
werken aan sociale inclusie’ op 15 maart
2018 is bekend. Het wordt een bijzondere en
inspirerende dag, opgebouwd rond 5
thema’s: burgerkracht, meedoen in de
samenleving, samenwerking, duurzame
financiering en wonen en opvang. Naast een
plenair programma o.l.v. Elisabeth van den
Hoogen maakt u een keuze uit ruim 40
workshops en 5 bouwsessies. Ook kunt u
een bezoek brengen aan een bruisend
ontmoetings- en inspiratieplein.

Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Lees meer →

Officiële opening
Vrouwenopvang in Groningen

Ledenvoordelen: we
staan altijd klaar voor
onze leden!
Op donderdag 8 maart, Internationale
Vrouwendag, vindt de officiële opening van
de Vrouwenopvang van Het Kopland in
Groningen plaats. Tijdens de opening staat
het streven naar een geweldloze generatie
centraal. Lilianne Ploumen, voormalig
minister Ontwikkelingssamenwerking en
Tweede Kamerlid is aanwezig en de
kinderombudsman, Margite Kalverboer,
verzorgt een inleiding. De commissaris van
de koning, René Paas, en de burgemeester
van Groningen, Peter den Oudsten, openen
de nieuwe opvang.
Lees meer →

Onderzoek naar effectieve
inkoop in sociaal domein

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

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft
onderzoek gedaan naar een effectieve
inkoop in het sociaal domein door
gemeenten. De selectie van het aantal
aanbieders is daarbij van belang. Wanneer
de gemeente kiest voor een inkoop zonder
strenge selectie, kan dit goed uitpakken voor
zowel cliënten als de gemeente zelf. De
voordelen gelden alleen onder bepaalde
voorwaarden. Bij inkoop van beschermd
wonen of specialistische jeugdhulp ligt
selectie van aanbieders voor de hand zegt
het CPB.

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

Lees meer →

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.

