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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Vlissingen

Nieuwsbrief Sociaal Domein - juli 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij professionals en organisaties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het sociaal

domein in de gemeente Vlissingen. In 2021 en 2022 veranderen we de wijze waarop ondersteuning wordt aangeboden. We

willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel

ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar oplossen. Waar dat niet lukt, bieden we als gemeente aanvullende

ondersteuning. Dat willen we in de toekomst blijven doen, maar dat lukt alleen als we ingrijpen. 

 

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

Aanbesteding Wmo: aanvullende zorg
Op vrijdag 2 juli 2021 is de selectieleidraad voor de aanbesteding

‘Wmo: aanvullende zorg’ gepubliceerd op TenderNed. In de

selectieleidraad staat beschreven aan welke eisen een zorgaanbieder

(of een combinatie van zorgaanbieders) moet voldoen om

geselecteerd te worden voor de volgende fase in de

aanbestedingsprocedure. De volgende fase is de dialoogfase.

Ook staat in dit document hoe een aanbieder zich kan aanmelden en

wanneer welke gegevens ingediend moeten worden. De gemeente

Vlissingen wil uiteindelijk 2, maximaal 3 hoofdaannemers contracteren.

Zij dragen vanaf 1 januari 2022 zorg voor het totaal aan producten

voor de aanvullende zorg binnen de Wmo.

Beleidsregels Wmo en Jeugd vastgesteld
De beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 zijn in werking getreden op 20

juli 2021 en vervangen de beleidsregels 2020.

De Wmo 2015 en Jeugdwet zijn maatwerkwetten. Dat betekent dat op

individueel niveau wordt vastgesteld of en welke ondersteuning

noodzakelijk is. Een zorgvuldige toegangsprocedure staat centraal. De

lokale regels voor het krijgen van toegang tot voorzieningen vanuit de

Wmo of de Jeugdwet zijn vastgelegd in de Verordening Wmo en

https://www.vlissingen.nl/
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein.html
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233442
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Jeugdhulp gemeente Vlissingen 2021 en de Nadere regels Wmo en

Jeugd 2021. De beleidsregels leggen uit hoe de toegangsprocedure

verloopt. Lees meer

 

De Doorbraakmethode - Vlissingen sluit aan
Maatwerk, zorg en ondersteuning afgestemd op de behoefte van iedere

inwoner. Van de wet mag het en het is vaak goedkoper. Toch lukt het

lang niet altijd om alle wetten en regelgeving echt af te stemmen en

voor één gezin, één plan te realiseren. De Doorbraakmethode is er om

maatwerk makkelijk te maken voor professionals, gemeenten en

verzekeraars.

De Doorbraakmethode heeft een app ontwikkeld met een online

leeromgeving, een boek en een help out. Hierdoor is het voor iedere

sociaal professional mogelijk om maatwerk te maken én te

onderbouwen met een maatschappelijke rekensom en de wet. Lees

meer

Save the date! Webinar 23 september 2021

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Voor iedereen. Maar

hoe? Dat hoort u in het Webinar over de Doorbraakmethode: een

nieuwe standaard voor maatwerk. In het Webinar hoort u over de set

aan instrumenten die aangeboden wordt en hoe u als professional

kunt starten met deze aanpak. Het Instituut Publieke Waarden (IPW)

verzorgt voor Vlissingen een Webinar over de Doorbraakmethode op

donderdag 23 september van 13.00 tot 14.30 uur.

Reserveer deze datum en tijd in uw agenda en doe mee!

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via sociaaldomein@vlissingen.nl

 

Inburgering Nieuwkomers vanaf 2022
De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf

dat moment zijn gemeenten tijdens het hele inburgeringstraject

verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van

inburgeraars. De gemeente Vlissingen positioneert de regie op de

inburgering binnen het team Wmo en Jeugd, als stap richting een

integrale toegang.

Vlissingen is druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet. De

komende maanden worden onder andere taalroutes ingekocht,

werkafspraken gemaakt met de ketenpartners, werkprocessen ingericht,

nieuwe software geïmplementeerd en personeel opgeleid. Lees meer

 

Kennismaken met: regisseur inburgering Shirley
van Acker

Shirley woont in het altijd zonnige Oostburg samen met haar partner,

drie bonuskinderen, katten en schildpad. Na een avontuur van bijna

twintig jaar wonen en werken in het Amsterdamse is ze 8 jaar geleden

teruggekeerd naar haar Zeeuws-Vlaamse roots. Tijdens de

vluchtelingencrisis in 2015 heeft ze als managementassistent

meegewerkt aan de noodopvang in de Zeelandhallen. Daarna heeft

ze voor het COA gewerkt en was ze verantwoordelijk om

statushouders te huisvesten in de verschillende Nederlandse

gemeenten. Lees meer

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/07/artikel/beleidsregels-wmo-en-jeugd-vastgesteld-5480.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/07/artikel/de-doorbraakmethode-vlissingen-sluit-aan-5474.html
mailto:sociaaldomein@vlissingen.nl
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/07/artikel/inburgering-nieuwkomers-vanaf-2022-5476.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/07/artikel/kennismaken-met-regisseurs-inburgering-5477.html
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Kennismaken met: regisseur inburgering Sofia
Hanafi
Sofia Hanafi is 39 jaar, 15 jaar getrouwd en een trotse moeder van

twee meisjes. Na jarenlang te hebben gevlogen bij KLM, heeft ze de

overstap gemaakt naar gemeenteland. Ze heeft ruime ervaring in het

sociaal domein als integraal klantmanager met een brede expertise in

statushouders. De nieuwe functie regisseur inburgering ziet ze als een

uitdaging, omdat ze als regisseur de statushouders mag begeleiden bij

hun integratie in de samenleving, hen kan adviseren over de te nemen

stappen en vanuit haar brede netwerk de juiste lijntjes uit kan zetten

om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen richting

zelfredzaamheid, onderwijs en werk. Lees meer

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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