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Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

Federatie Opvang
t.a.v. Opvangatlas 
J. van Oldenbarneveltlaan 34-36
3818 HB  Amersfoort

tel. 033 – 461 50 292
e-mail: opvangatlas@opvang.nl 
www.opvangatlas.nl/contact 

www.opvangatlas.nl
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Passend hulpaanbod zoeken in een 
kwetsbare situatie
Via de Opvangatlas  kan iedereen zoeken naar passend 
hulpaanbod voor zichzelf of voor andere mensen. Het gaat 
hierbij ondermeer om hulp bij (dreigende) dakloosheid, dreiging 
en/of geweld thuis, huisuitzetting, uitbuiting  en vrijlating uit de 
gevangenis. Vaak is in deze situaties sprake van meerdere 
problemen. Denk hierbij aan financiële-, relationele- en 
verslavingsproblemen. De Opvangatlas is een database met 
daarin het aanbod van hulp van  veel opvanginstellingen in 
Nederland. Oftewel hét hulpmiddel voor iedereen die als cliënt, 
bezorgde medemens of professional opvang of hulp zoekt voor 
mensen in een kwetsbare of onveilige situatie.

Extra informatie voor 
professionele hulpverleners
Voor professionals van geabonneerde instellingen is binnen 
de Opvangatlas extra informatie beschikbaar, bijvoorbeeld de 
open plaatsen die actueel door instellingen worden aangegeven. 
Deze professionals kunnen ook gedetailleerdere informatie 
over de opvangvoorzieningen raadplegen. De Opvangatlas is 
hiermee uniek in Nederland.

Nieuwe vormgeving, meer 
overzicht
De Opvangatlas is samen met professionals opnieuw 
ontworpen. Wat is er veranderd? De vormgeving is opgefrist, 
het logo is vernieuwd en de bezoekers kunnen een overzicht 
van alle deelnemende organisaties raadplegen. Voor de 
professionele gebruikers is de zoekfunctie en de presentatie van 
de open plaatsen verbeterd.   

 

Wat is de Opvangatlas?
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Voor wie?

Iedereen kan zoeken
Elk mens kan dakloos worden en iedereen komt wel eens in 
aanraking met huiselijk geweld, of met verslavingsproblemen, 
thuis of bij iemand uit de omgeving. Als dat gebeurt, is de 
Opvangatlas een goed hulpmiddel om hulp te vinden.  
In de buurt, of juist verder weg. De site geeft uitleg over wat u 
moet doen om hulp te regelen. U kunt ook de instelling die u 
gevonden heeft opbellen.

Opvang ook als vervolg
Hulpverleners in alle sectoren van welzijn en zorg kunnen de 
Opvangatlas gebruiken om passend hulpaanbod te vinden voor 
hun cliënten. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van een plek 
voor begeleid en beschermd wonen vanuit een algemeen of 
psychiatrisch ziekenhuis. 

Organisaties presenteren aanbod
Instellingen die hulp verlenen aan mensen in een kwetsbare 
of onveilige situatie kunnen hun eigen aanbod op de site 
publiceren. De speciale organisatiepagina biedt een platform 
om uw instelling te presenteren als onderdeel  van de sector. 
Instellingen kunnen actuele open plaatsen delen met andere 
abonnees van de Opvangatlas. 

Abonnement  op de Opvangatlas
Een abonnement is mogelijk voor hulpverleners, verwijzers en 
zorgaanbieders. Met een abonnement kunt u uitgebreid zoeken, 
publiceren over eigen aanbod of allebei. Neemt u contact op met 
de Federatie Opvang voor meer informatie.



Voor Wuie
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Producten van de Opvangatlas

Openbaar online zoeken en vinden 
van opvangaanbod 
De Opvangatlas is altijd toegankelijk voor iedereen, het gebruik 
is gratis. Door het aangeven van zoektermen wordt een passend 
aanbod gezocht. Het gepubliceerde aanbod op de Opvangatlas 
neemt nog steeds toe.

Professioneel online zoeken 
van opvangaanbod én van open 
plaatsen
Professionals van geabonneerde instellingen hebben meer 
zoekmogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld zoeken op 
dienstcategorie (bijvoorbeeld ‘crisisopvang’ of ‘wonen met 
begeleiding op maat’). Daarnaast is er voor abonnees een 
overzicht van de actuele open plaatsen. 

Online publiceren van locaties, 
diensten en open plaatsen 
Geabonneerde organisaties bepalen zelf  hoe uitvoerig ze 
hun organisatie en locaties met hun  diensten publiceren.  
Iedere organisatie kan zich op zijn eigen manier profileren en 
positioneren via de organisatiepagina, in lijn met de overige  
eigen communicatie. De organisatiepagina is ook bedoeld om 
specifieke onderwerpen te belichten, bv. door een filmpje over 
een evenement dat de organisatie heeft gehad.  
De locatiepagina’s geven informatie over aard en omvang van 
het aanbod aan diensten. De inhoud van de pagina’s beheren 
organisaties  zelf. 


