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Via 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.

Op naar 2023!

Het einde van 2022 is in zicht en dit is al weer de laatste nieuwsbrief

van het jaar. Een mooi moment om terug te kijken op wat we met

elkaar hebben gerealiseerd. In het kader van de opdracht artikel 12

zijn grote stappen gezet in onze ambitie om tot een slimmere manier

van werken en een betere kostenbeheersing te komen in het sociaal

domein van de gemeente Vlissingen.

 

Lees meer.

Lekker in je vel met Cool2BFit

Op basis van data weten we dat het voorkomen van overgewicht bij

kinderen in Vlissingen aandacht nodig heeft. Kinderen met een gezond

gewicht zitten lekkerder in hun vel, zowel fysiek als mentaal. Daarmee

voorkomen we zorgvragen in de toekomst. Samenwerken om op het

juiste moment de juiste zorg of ondersteuning te bieden is belangrijk.

Professionals uit allerlei organisaties denken hier over na in de

Kerngezond werkgroep ‘preventie overgewicht jeugd’.

 

Lees meer.

Leidend principe: 'Leren door te doen'
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
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uit, deze keer is dat ‘Leren door te doen’. Aan het woord is Astrid

Marchand, Teamleider Sociaal bij de gemeente Vlissingen.

 

“Practice what you preach”. Dat is wat ik in mijn dagelijkse werk, maar

ook richting de toekomst, met de principes doe en wat ze voor mij

betekenen. De verandering (of transformatie) die we in het sociaal

domein willen bewerkstelligen is soms groots en meeslepend, maar

die verandering is soms ook heel klein en dichtbij. 

 

Lees meer.

 

Buurtteams Vlissingen over mantelzorg

Op 10 november 2022 waren er 2 buurtteammedewerkers aanwezig

bij een High Tea voor mantelzorgers in het St. Jacobscafé. De

Manteling organiseerde dit in het kader van de ‘Dag van de

Mantelzorg’. Naast buurtteammedewerkers waren er collega’s van de

Manteling, Wethouder Jeroen Portier en ongeveer 40 mantelzorgers

(sommigen leveren iedere dag zorg aan naasten). 

 

Lees meer.

Terugblik informatiebijeenkomsten Buurtteams
Vlissingen

Op 7 en 8 november 2022 waren er 2 bijeenkomsten over Buurteams

Vlissingen, dat vanaf 1 januari 2023 aan de slag gaat. Buurtteams

Vlissingen bestaat straks uit 3 teams, verdeeld over de gemeente

Vlissingen. Tijdens de bijeenkomsten zijn de leidende principes

toegelicht. Die vormen de basis voor de werkwijze van de buurtteams.

Enkele praatplaten gaven de nieuwe werkwijze inkleuring.

 

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/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/11/artikel/wat-betekenen-de-leidende-principes-in-het-sociaal-domein-voor-6066.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/11/artikel/buurtteams-vlissingen-over-mantelzorg-6067.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/11/artikel/terugblik-informatiebijeenkomsten-buurtteams-vlissingen-6068.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

