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Wij gaan er vanuit dat we gedurende het traject waarbij de “targets” verder 
uitgewerkt worden, we verder meegenomen worden. 
  
Inmiddels zijn we door de gemeente meegenomen en hebben we onze 
inbreng kunnen leveren en vragen kunnen stellen. Wij ondersteunen de 
heldere “targets”die er gesteld worden, juist ook weer om gezien 
de financiële positie van de gemeente Vlissingen de zorg en ondersteuning te 
kunnen blijven bieden aan hen die dat juist het meeste nodig hebben. 
  
Wij realiseren ons dat deze “targets” nodig zijn om uiteindelijk de gewenste 
situatie te bereiken. 
  
We ondersteunen daarom ook de volgende veranderingen die 
noodzakelijk zijn om de huidige situatie te bewegen naar de gewenste 
situatie (waaruit meer specifiek de targets volgen): 
  
-Terugdringen van het aantal aanvragen voor individuele    
 voorzieningen. 
-Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele    
 voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht).  

  
“We plaatsen hier wel de kanttekening dat wanneer een kortdurende 
behandeling geen effect heeft gehad, de inwoner wel voor zijn of haar 
beperking de individuele maatwerkvoorziening blijft ontvangen.” 
  
- Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren. 
- Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, 
verantwoording en integraal werken. 
- Cultuurverandering bevorderen en faciliteren, waarbij     
 houding en gedrag van inwoners, professionals en de   
 gemeente Vlissingen aansluiten bij de gewenste situatie. 

  
Verder licht u per verandering de targets toe. In de 
hieruit voortvloeiende targets kunnen we ons vinden.  

  
“We willen wel een kanttekening plaatsen bij een van de onderdelen van de 
rendementsverbetering van Orionis.  
De inwoners die onder de participatiewet vallen en tevens chronisch ziek zijn, 
moeten ontzien worden wanneer er gekeken wordt naar talenten 
en vervolgens plaatsing bij reguliere werkgevers. Er is vaak sprake van 
multiproblematiek en toetsing van de chronische ziekte is eenvoudig maar ook 
strikt noodzakelijk.” 
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Verder een prima en noodzakelijke ontwikkelagenda Sociaal Domein. 
  
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
  
     
Mw.M.Nastaly.                                       Dhr.R.H.J.Daeter 
(Voorzitter)                                             (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




