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Eerste buurtteam van start
Op 14 maart 2022 is vanuit de gemeente Vlissingen het eerste

buurtteam gestart. Dit is gevolg van het eerder besluit om vanaf

2023 buurtteams in eigen regie te organiseren.

Met dit eerste buurtteam starten we met een nieuwe integrale

preventieve werkwijze. De buurtteams zijn er voor alle inwoners, met

vragen op alle levensdomeinen. 

 

Op dit moment zijn we met 10 medewerkers, ieder heeft een eigen

deskundigheid. Onze gemeenschappelijke achtergrond is sociaal en

maatschappelijk werk.

Lees meer

Het vervolg van Samen gezond in Vlissingen
In het najaar van 2021 is samen met verschillende lokale partners een

mooi lokaal preventieakkoord neergezet. Medio maart 2022 heeft het

college van burgemeester en wethouders deze ook vastgesteld met de

titel: Samen gezond in Vlissingen.

 

Initiatieven 2022

In het preventieakkoord komen 3 speerpunten naar voren. Per

speerpunt is 1 initiatief tot stand gekomen waar we in 2022 mee aan

de slag gaan. Het gaat om de volgende initiatieven: Mentale

gezondheid, gezond gewicht en ontmoedigen genotmiddelen.

Lees meer
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Welzijn op Recept – aan de slag in Vlissingen
Welzijn op Recept gaat over samenwerken, samenwerken en

samenwerken. Succesvol Welzijn op Recept starten vraagt om

commitment van alle disciplines: eerstelijnszorg, welzijn en gemeente.

Dat commitment is er in de gemeente Vlissingen. De basiskennis om

te kunnen starten is er nu ook.

 

Basistraining

Eind april heeft een groep Zeeuwse Welzijnscoaches met succes de

basistraining Welzijn op Recept afgelegd. Daaronder ook een 3-tal

medewerkers van de Buurtteams. Een 4e medewerker volgt op dit

moment de landelijke basistraining Welzijn op Recept.

Lees meer

Kerngezond-centra – Werkgroep overgewicht
jeugd
Data vanuit lokale metingen en screenings op basisscholen laten zien

dat gezond gewicht, voeding en beweging bij kinderen ook belangrijke

aandachtspunten zijn in Vlissingen. Een ongezond gewicht heeft niet

alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid, maar beïnvloedt ook het

lekker in je vel zitten, mee kunnen doen of zelfs pesten en

stigmatisering.

 

De gemeente Vlissingen vindt het voorkomen en behandelen van

(ernstig) overgewicht juist bij kinderen ontzettend belangrijk. Dit wordt

ook in het lokaal preventieakkoord, Samen gezond in Vlissingen,

onderstreept.

Lees meer

Leidend principe: “Inwoners aan zet”
De gemeente Vlissingen werkt met leidende principes. Deze gaan

over hoe we ons werk doen, hoe we afwegingen maken en hoe we

daarop aanspreekbaar zijn. Elke editie lichten we één leidend principe

eruit, deze keer is dat ‘Inwoner aan zet’. Aan het woord is Maaike

Sinke, casusregisseur bij de gemeente Vlissingen.

 

Wat betekent dit leidend principe voor jou in je werk?

Het leidend principe ‘inwoners aan zet’ betekent in mijn werk dat de

klant eigen koers kiest. Als casusregisseur betrek ik mezelf bij die

koers en probeer ik problemen op te heffen. Samenwerking en de

werkrelatie met de klant is daarin onmisbaar.

Lees meer
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