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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Vlissingen

Nieuwsbrief Sociaal Domein - september 2021

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

Invulling lokaal preventieakkoord Vlissingen

Als vervolg op het Nationaal Preventieakkoord, stimuleert de

Rijksoverheid gemeenten om  tot lokale preventieakkoorden te komen.

De Ontwikkelagenda Sociaal Domein is het uitgangspunt voor het

lokaal preventieakkoord in de gemeente Vlissingen.

Het preventieakkoord kan werken als ‘vliegwiel’ om de bestaande

initiatieven te versterken, te verbinden en te concretiseren. We kijken

naar gezondheid in de volle breedte en sluiten aan bij behoeften en

mogelijkheden van onze inwoners. Lees meer

Buurtteams in eigen regie

Het college heeft het principebesluit genomen om de buurtteams per

2023 in eigen regie te organiseren. De komende periode wordt deze

richting nader uitgewerkt. Dit betekent dat we gaan kijken naar de

vormen waarin we zelf regie hebben en dit verder concretiseren in een

voorstel. We onderzoeken de voor- en nadelen en werken dit uit in twee

varianten: buurtteams organiseren in een overheids-BV of in een eigen

team binnen de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Vlissingen wil grip en zicht op de inhoud en de

beschikbare financiële middelen. Lees meer

Ontwikkeling Kerngezond-centra
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Bij de ombouw van de ondersteuningsinfrastructuur is het nadrukkelijker

aangaan van de samenwerking met andere domeinen een logische

stap. De verbinding met het medisch domein wordt gelegd in de drie

Kerngezond-centra die vanuit compensatiepakket Wind in de Zeilen

ontwikkeld worden in Vlissingen. Kerngezond-centra: het realiseren van

integrale gezondheidscentra in Vlissingen

 

Een Kerngezond-centrum staat voor een hecht samenwerkingsverband

van waaruit met een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid)

zorg en ondersteuning geboden wordt. Deze centra vormen de

uitvalsbasis van onze Buurtteams en ook onze Integrale Toegang zal

nauw verbonden zijn met de centra. Lees meer

Webinar Doorbraakmethode
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. Doe mee!

Schrijf in door een mail te sturen naar sociaaldomein@vlissingen.nl

Wilt u meer weten over de Doorbraakmethode? Bekijk dit nieuwsbericht.

 

Aanbesteding WMO-zorg
De gemeente Vlissingen wil de aanvullende zorg binnen de Wmo

vanaf 2022 anders organiseren. Daardoor denken we meer grip en

zicht te krijgen op de uitgaven. We zijn in juli 2021 een

aanbestedingsprocedure gestart. We zitten nu in de eerste fase van

de aanbesteding: de selectiefase. We hebben de opdracht en de

aanbestedingsprocedure beschreven in een selectieleidraad, die

gepubliceerd is op TenderNed. 

Zorgaanbieders die denken te voldoen aan de gestelde eisen kunnen

zich tot maandag 20 september 12.00 uur aanmelden voor de

opdracht. 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

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/voor-professionals/buurtteams.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/09/artikel/ontwikkeling-kerngezond-centra-5517.html
mailto:sociaaldomein@vlissingen.nl
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
https://www.tenderned.nl/cms/search?radiogroep=website&trefwoord=vlissingen&aangemaakt_na=&aangemaakt_voor=&onderwerp=All&sort_by=search_api_relevance
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2021/09/artikel/aanbesteding-wmo-zorg-5525.html
https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Privacyverklaring_versie_04-05-2021.pdf
https://www.vlissingen.nl/inwoner/nieuwsbrief-sociaal-domein.html?tx_windnewslettersubscription_pi1%5Bpart%5D=change
https://www.vlissingen.nl/inwoner/nieuwsbrief-sociaal-domein.html?tx_windnewslettersubscription_pi1%5Bpart%5D=change
mailto:sociaaldomein@vlissingen.nl

