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Vinden. Verwijzen. Verhelpen. 
 

31 mei 2022 
 
Vinden. Verwijzen. Verhelpen. 
Onze jaarlijkse ontmoeting met aanvragende organisaties is dit jaar op dinsdag 31 mei. En we zijn 
heel blij dat we jullie weer op locatie mogen verwelkomen! 
 
Er is genoeg om te delen. Zo hebben we afgelopen jaar ons beleidsplan voor de aankomende vier 
jaar afgerond: FBNA als vertrouwde baken in de stad. Met als belangrijkste pijlers: 1. Vinden. 
Verwijzen. Verhelpen. 2. Signaleren en 3. Profileren.  
Ook delen we graag meer informatie over hoe mede naar aanleiding van onze signalerende rol 
Noodhulp Tandartskosten tot stand is gekomen. Eind 2021 is het door een projectmatige bijdrage van 
de gemeente gelukt om extra giftenbudget te creëren voor het vergoeden van tandheelkundige 
noodhulp. Tenslotte hebben we in het kader van zo efficiënt mogelijk noodhulp verlenen ook een 
verdere digitalisering ingezet. O.a. van de aanvraagformulieren van projecten. 
 
Graag praten we jullie bij over alle ontwikkelingen! En horen we ook graag hoe het jullie afgelopen jaar 
is vergaan en wat jullie zien aan signalen. 
 
Praktische gegevens 
Data: dinsdag 31 mei 2022 
Tijdstip: van 9.15 uur tot maximaal 12.00 uur  
Locatie: Museum Maagdenhuis, Herengracht 220 
 
Het programma 
De bijeenkomst bevat de volgende programmaonderdelen: 

• Een blik op de cijfers 2021 (2022) 

• Bijpraten over Noodhulp Tandartskosten 

• Digitalisering aanvraagformulieren projecten / 
Maatwerkbudgetten 

• Beleidsplan 2021-2025: een vertrouwde baken in de stad 

• Interactief: Ophalen van ervaringen n.a.v. afgelopen jaar  
o Wat kom je tegen? 
o Tegen welke (nieuwe) vragen loop je aan? 
o Wat brengt mensen in de problemen en wat zou 

helpen? 
                                            
 

Aanmelden 
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die goed bekend zijn met 
FBNA. Bijvoorbeeld leidinggevenden die aanvragen accorderen of hulpverleners die veel bij ons 
aanvragen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 24 mei via: info@fbna.nl of 020 420 1984.  
Per organisatie kunnen meerdere personen zich aanmelden, als de limiet van de ruimte overschreden 
wordt vragen wij om slechts 1 iemand per organisatie te laten deelnemen. 
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