Bekijk de webversie

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

WEEK 09-2018
Artikel over herkennen van
eergerelateerd geweld

AGENDA
5 maart 2018
Deadline aanvragen
indienen Huisje Boompje
Beestje

7 maart 2018
Conferentie No Mas No
More op Aruba

8 maart 2018
Opening Vrouwenopvang
Groningen
In het tijdschrift Conflicthantering staat een
mooi artikel van Janine Janssen over
herkennen van eergerelateerd geweld: 'De
ene ruzie is de andere niet'.

15 maart 2018
Congres ‘Samen werken
aan sociale inclusie’

Lees meer →

16 maart 2018
Studiedag “Veerkrachtig
aan de slag”

Programma En nu ik…! erkend
als goed onderbouwd

23 maart 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

19 april 2018
Opening Sterk Huis

31 mei 2018
Vervolgbijeenkomst
Individuele Plaatsing en
Steun (IPS)

Het programma En nu ik...!, ontwikkeld door
de Blijf Groep, is als goed onderbouwd
opgenomen in de databank Effectieve
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd
Instituut.

14 juni 2018
FEANTSA 2018
Jaarcongres

Lees meer →

20 juni 2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

NVVK zeer kritisch naar
gemeentelijke schuldhulp

20 juni 2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

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

21 september
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

Onlangs verscheen het rapport van de
Ombudsman “Open Deur” waarin al werd
aangegeven dat de gemeentelijke
schuldhulp niet voldoet voor kwetsbare
burgers. Nu verschijnt de notitie van NVVK,
met het oog op de lokale verkiezingen, met
informatie voor wethouders over
schuldhulpverlening.
Lees meer →

WAVE jaarverslag 2017

22 oktober 2018
WAVE conferentie 2018

21 november
2018
Algemene
Ledenvergadering
Federatie Opvang

21 november
2018
Directeurenoverleg
Vrouwenopvang

4 november 2019
Vierde Wereldconferentie
Vrouwenopvang

Het WAVE Netwerk (Women Against
Violence Europe) heeft het jaarverslag van
2017 voltooid en is online te verkrijgen via
deze link.
Lees meer →

Actief re-integratiebeleid voor
ex-gedetineerden
De Federatie Opvang
heeft op 14 februari
2018 bij het Ministerie
van Veiligheid en Justitie
schriftelijk commentaar
geleverd op de
internetconsultatie
“Informeren gemeenten over detentie voor
re-integratie van ex-gedetineerden”. Over
het algemeen zijn de leden van Federatie
Opvang positief over de uitbreiding van de
mogelijkheden om informatie uit te wisselen
tussen het Ministerie en de gemeenten.
Deze uitwisseling bevordert een effectieve
re-integratie van ex-gedetineerden.
Lees meer →

Commissie landelijke toegang
maatschappelijke opvang en
beschermd wonen van start

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

Per 1 maart 2018 is de Commissie
Landelijke Toegankelijkheid
Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen van start gegaan. De commissie
heeft tot taak geschillen te behandelen
tussen gemeenten of regio’s over de vraag
in welke gemeente of regio iemand die
beschermd wonen of maatschappelijke
opvang nodig heeft, de meeste kans van
slagen heeft. De Federatie Opvang heeft
een stevige bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van deze commissie. Met
het instellen van de commissie komt hopelijk
een einde aan het gebruik van de eis van
regiobinding, die mensen uitsluit van hulp.
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.

