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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

Wethouder Sem Stroosnijder: “Het is ons gelukt
om meer mensen naar de arbeidsmarkt te
begeleiden.”

Op dit moment staan mensen met een indicatie voor sociale

werkvoorziening (SW) die bij Orionis Walcheren werken zo goed als

stil. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om te ontwikkelen en/of door te

groeien. Intern, maar ook extern. Daarom is er een plan opgesteld dat

in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het plan

voorziet een ontwikkeling op meerdere vlakken. “Er is heel kritisch

gekeken hoe er meer geld verdiend kan worden door het

Werkleerbedrijf, o.a. door kleine innovaties. Lees meer

Lokaal preventieakkoord ‘Samen gezond voor
Vlissingen’

Op 22 september is er een digitale werkbijeenkomst geweest, waarin

de gemeente Vlissingen samen met verschillende partners heeft

gezorgd voor de concrete uitwerking van het lokaal preventieakkoord

voor 2022: ‘Samen gezond voor Vlissingen.’

 

De titel van het akkoord schetst al dat we ons gezamenlijk inzetten

voor een ambitie en verschillende speerpunten om de gezondheid in

Vlissingen te bevorderen. De lokale partners van ‘Samen gezond voor

Vlissingen’ omarmen de volgende ambitie: Lees meer

Buurtteam(s) in eigen regie
De gemeente Vlissingen breidt in het eerste kwartaal van 2022 uit met

een buurtteam. Zo kunnen we snel starten met de inzet van

laagdrempelige ondersteuning dicht bij de inwoners. Het buurtteam

vormt het fundament van de nieuwe ondersteuningsinfrastructuur. Een
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belangrijke stap in het bouwen aan de toekomstige gewenste situatie

van het sociaal domein.

We starten met een buurtteam vanuit de eigen organisatie. De

buurtteammedewerkers werken met een nieuwe opdracht, gericht op

preventie, vroeg signalering en normaliseren vanuit het

principe Positieve Gezondheid. Lees meer

Aanbesteding aanvullende zorg Wmo
De aanbestedingsprocedure voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo

bevindt zich in de gunningsfase. De geselecteerde partijen hebben

zich kunnen inschrijven op de definitieve opdracht. De gemeente kiest

binnenkort welke partijen de opdracht gegund krijgen. We streven

ernaar de overeenkomst Wmo met onze nieuwe

samenwerkingspartners te ondertekenen in december 2021. Deze

nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2022.

Dat betekent niet dat de huidige overeenkomst dan meteen stopt. We

kiezen voor een implementatieperiode van 6 maanden. De huidige

overeenkomst loopt dus door tot 1 juli 2022. Lees meer

Kerngezond is los van de kade!
Professionals uit de zorg en het sociaal domein in de gemeente

Vlissingen gaan de zorg voor de inwoners van de gemeente fors

anders benaderen: met een bredere kijk op gezondheid. Op 17

november zijn in een dialoogsessie de eerste concrete ideeën met

elkaar uitgewisseld. De samenwerking tussen de participanten van de

Kerngezond-centra is daarmee officieel gestart.

 

De gemeente Vlissingen, huisartsen, apothekers, WVO zorg, GGD-

jeugdgezondheidszorg, Emergis, Zorgstroom en ziekenhuis ADRZ

gaan met Kerngezond intensiever en breder samenwerken. Lees meer

Nieuw dagelijks bestuur Wmo-adviesraad
Het college heeft, op voordracht van de Wmo-adviesraad, onlangs

besloten om mevrouw Ingrid Kleingeld te benoemen tot onafhankelijk

voorzitter van de Wmo-adviesraad. Eerder was mevrouw Lynsey

Hendrickx door de leden van de Wmo-adviesraad gekozen tot

secretaris.

 

Mevrouw Kleingeld en mevrouw  Hendrickx vormen nu het dagelijks

bestuur van de Wmo-adviesraad. Het secretariaat van de Wmo-

adviesraad is te bereiken via het e-

mailadres vlissingenwmoadviesraad@gmail.com

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.
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