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Aan de slag met de 
inclusieve samenleving
Kennisdag voor gemeenten over beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang
Utrecht, woensdag 29 november 2017

Ruim 30.000 mensen maken gebruik van be-
schermd wonen. De regie op beschermd wonen ligt 
bij het lokaal bestuur. Dit is zichtbaar in de voortva-
rendheid waarmee gemeenten de adviezen van de 
Commissie Toekomst beschermd wonen ten uitvoer 
brengen. Ze zijn aan de slag met de besluitvorming 
over de regio-indelingen beschermd wonen, 
hebben de eerste regionale beleidsplannen gereed 
en zijn gestart met gesprekken met aanbieders om 
tot een transformatie van het aanbod te komen. 
Daarbij wordt waar mogelijk gedacht en gehandeld 
vanuit de leefwereld en de inclusieve samenleving, 
waarin gemeenten samenhangende ondersteuning 
leveren voor de mensen die dat nodig hebben. 

Maar hoe kunnen we dat praktisch invullen? Welke 
concrete cases en instrumenten zijn er al en welke 
lessen zijn tot nog toe geleerd? Wat zijn de verschillen 
en overeenkomsten tussen de situaties in grote en 
kleine gemeenten?

Op de Kennisdag voor gemeenten over Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) gaan 
wij samen met u op zoek naar een antwoord op deze 
vragen. Een dag om geïnspireerd te worden, het 
gesprek aan te gaan en te leren van elkaar. Wij bieden 
u een programma aan met onder meer Erik Dannen-
berg en Philippe Deslespaul als keynote-sprekers en
maar liefst drie workshopronden waar u de keuze kunt
maken uit allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld
GGZ in de wijk, e-health voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid, lokale uitvoeringkracht
van regiogemeenten, het spreken van heldere taal en
de toepassing van kwaliteitseisen bij beleid en
inkoop.

Schrijf u nu in via deze aanmeldlink, want er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om die 
reden limiteren wij de deelname per gemeente tot 
maximaal twee deelnemers.

Na 1 oktober is het workshopprogramma bekend en 
kunt u uw voorkeur voor de workshops aan ons 
doorgeven.

Praktische informatie

Wanneer
Woensdag 29 november 2017, inloop vanaf 
09:30 uur, aanvang 10.00 uur. 
Inhoudelijk programma duurt tot 16.00 uur, aanslui-
tend borrel

Voor wie
Beleidsmedewerkers en projectleiders sociaal domein 
BW/MO van gemeenten

Waar 
Muntgebouw in Utrecht, Leidseweg 90

Kosten deelname
Geen. Bij geen of te late afmelding (na 22 november 
2017) brengen wij een bedrag van € 50 in rekening. 
U mag zich uiteraard ook laten vervangen door een 
collega

Aanmelden
Aanmeldingsformulier

Meer informatie
José Havik, VNG, email: Jose.Havik@VNG.NL

https://vng.nl/aanmeldformulier-aan-de-slag-met-de-inclusieve-samenleving
https://vng.nl/aanmeldformulier-workshops-kennisdag-voor-gemeenten-over-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
mailto:Jose.Havik@VNG.NL

