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Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor meer

informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.vlissingen.nl/sociaaldomein

Even voorstellen: Naerebout Combinatie
Naerebout Combinatie voorziet de inwoners van de gemeente

Vlissingen graag van de juiste zorg en ondersteuning. Zij werkt vanuit

haar eigen visie op positieve gezondheid, waarbij zij steeds samen

met de inwoner en zijn of haar netwerk kijkt wat iemand nog wél kan in

plaats van wat iemand niet meer kan. Daarbij wordt gekeken

hoe iemand ondersteund kan worden, met het uitgangspunt dat de

eigen regie zoveel mogelijk behouden blijft.

Naerebout Combinatie wordt gevormd door drie bekende organisaties:

Emergis, WVO Zorg en Zorgstroom. Daarnaast zijn de

onderaannemers SVRZ, ’s Heeren Loo, Juvent, de Hoop en Blauwe

Vlinder aan Naerebout Combinatie verbonden. Lees meer:

Even voorstellen: Zeeuws Baken
Vijf hoofdaannemers vormen samen met hun onderaannemers

Zeeuws Baken. Zeeuws Baken levert een compleet en complementair

aanbod binnen Wmo, Jeugdhulp, Zvw, Wlz en Participatiewet. Lokale

kennis en ervaring in combinatie met een breed netwerk. De

organisaties van Zeeuws Baken kijken naar mogelijkheden en talenten

van mensen en stimuleren de eigen kracht. 

 

Zij geloven in een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar

en met elkaar zorgen dat iedere inwoner mee kan doen. Als

professionals nemen zij niet over, maar stimuleren en onderzoeken

waar krachten en kansen liggen. Ze vullen aan daar waar nodig. Lees

meer:

https://www.vlissingen.nl/
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/voor-organisaties/uitvoering-wmo.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/voor-organisaties/uitvoering-wmo.html


Zo werken we in het sociaal domein
De gemeente Vlissingen heeft leidende principes vastgesteld. De

leidende principes gaan over het ‘hoe’. Hoe we ons werk doen, hoe we

afwegingen maken en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Deze

leidende principes gelden voor alle interne en externe professionals

die werken in het sociaal domein in Vlissingen.

De vastgestelde leidende principes van het sociaal domein zijn:

1. Inwoner aan zet

2. Oplossing centraal

3. Gemeente is regisseur en opdrachtgever

4. Leren door te doen

5. Integraal werken

Lees meer:

Kerngezond Vlissingen – werkgroep
Geldproblemen en werkgroep Welzijn op recept+
Binnen Kerngezond Vlissingen worden verschillende thema’s door

werkgroepen uitgewerkt tot concrete plannen van aanpak. Wat kunnen

we samen doen aan de positieve gezondheid van de inwoner van

Vlissingen wanneer we kijken naar de wijkbeelden en onze

mogelijkheden samen?

Twee van die werkgroepen zijn: 

de werkgroep Geldproblemen (armoede en

schuldenproblematiek)  

de werkgroep Welzijn op recept+

Uw gegevens gebruiken wij alleen voor dit doeleind en worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. Dit conform

het privacybeleid van de gemeente Vlissingen.
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