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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Vlissingen.

Nieuwsbrief Sociaal Domein - juli 2021

Nieuwsbrief sociaal domein
In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Vlissingen u over de

ontwikkelingen in het sociaal domein. Er staat veel te gebeuren.

Wilt u weten waarom we:

Buurtteams vormen;

Bouwen aan een integrale toegang;

Op een andere manier gaan inkopen voor de lokale Wmo;

Een eenduidige werkwijze realiseren voor alle professionals in

Vlissingen;

En nog veel meer….

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief sociaal domein!

Voorwoord
In Vlissingen ontwikkelen wij een eigen model voor zorg en

ondersteuning. Op onze website en in deze nieuwsbrief wordt u

geïnformeerd over de invulling van dit model en de stappen die we

nemen om het te realiseren.

We hebben daarvoor gekeken naar wat er allemaal al goed gaat in

onze gemeente en naar onze ervaringen van de afgelopen jaren.

Bovendien hebben we gekeken naar andere gemeenten in het land die

ondersteuning van inwoners weten te combineren met voldoende grip

op de kosten van die ondersteuning. Lees meer

 

Aanvullende besparingen: inkoop Wmo
We gaan de ondersteuningsinfrastructuur in Vlissingen ombouwen.

Momenteel worden buurtteams gevormd die in elke wijk aanwezig zijn

en basisondersteuning bieden aan inwoners bij enkelvoudige
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hulpvragen op het gebied van onder andere zorg, wonen, welzijn,

opvoeding en geldzaken.

Voor sommige mensen is de problematiek zo zwaar en/of de

mogelijkheden van eigen kracht en eigen netwerk zo beperkt, dat zij

aanvullende zorg nodig hebben. Of de ondersteuningsvraag is

dermate complex of specifiek dat er specialistische kennis nodig is die

niet in de buurtteams aanwezig is. Voor deze mensen is er een

vangnet in de vorm van aanvullende zorg vanuit de Wmo. Lees meer

Kennismaken met: de kwartiermakers
Als interim kwartiermakers buurtteams versterken Tjalliëlle Muller

(links op de foto) en Carmen Sjardijn (rechts op de foto) de gemeente

Vlissingen bij het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van de

buurtteams.

Op 15 juni organiseerden zij een kick-off bijeenkomst met

professionals van ROAT, Manteling, Zorgstroom-Maatschappelijk

Werk, Emergis, buurtsportcoaches en Vrijwilligerspunt.

Daarna gingen zij met de aanwezigen aan de slag met de uitwerking

van het concept buurtteams en de werkwijze. Lees meer

 

U ontvangt deze nieuwsbrief eenmalig. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief. Als u

zich niet inschrijft ontvang u de volgende nieuwsbrief niet, dit i.v.m. het volgen van de richtlijnen AVG.

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.

 Wijzig uw instellingen

 Afmelden van deze nieuwsbrief

Telefoon (14) 01 18

E-mail: sociaaldomein@vlissingen.nl
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