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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

Implementatieplan toekomstbestendig
Werkleerbedrijf
De afgelopen jaren heeft Orionis Walcheren de eerste stappen gezet

om het Werkleerbedrijf toekomstbestendig te maken. De focus lag

hierbij op het inzetten van het Werkleerbedrijf als re-integratie

instrument en op realisatie van rendementsverbetering door middel

van werksoortanalyses.

 

De verdere krimp van de SW-doelgroep* en de achterblijvende

financiële resultaten waren belangrijke redenen tot

fundamentele stappen. 

Lees meer.

De wethouders sociaal domein stellen zich voor
De komende periode focussen we ons op de herinrichting van het

sociaal domein. Dit doen we tot en met 2026 samen met wethouder

Albert Vader en wethouder Jeroen Portier. Wie zijn deze wethouders

en vooral, wat zijn de ambities voor het sociaal domein.

 

Wethouder Jeroen Portier is sinds 19 mei 2022 wethouder in de

gemeente Vlissingen. De jaren daarvoor heeft hij al veel ervaring

opgedaan binnen het sociaal domein. Zo’n 25 jaar geleden is hij

begonnen als agogisch medewerker bij het Centraal Orgaan Opvang

Asielzoekers (COA).

Lees meer.
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https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/07/artikel/de-wethouders-sociaal-domein-stellen-zich-voor-5919.html


Proces wijzigen integrale verordening Wmo &
Jeugd 2021

Sinds 1 januari 2022 werkt de gemeente Vlissingen samen met

Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken aan de doorontwikkeling van

de aanvullende zorg binnen de Wmo. Deze organisaties hebben zich

in de nieuwsbrief Sociaal Domein van maart 2022 aan u voorgesteld.

 

Eén van de veranderingen binnen de Wmo is dat we ondersteuning bij

een schoon en leefbaar huis en zinvolle dagbesteding vanaf 1 juli

2022 in de vorm van een algemene voorziening gaan leveren. 

Lees meer.

Leidende principes: “Leren door te doen en
integraal werken”

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 een leidend principe uit, deze keer zijn dat er

twee: ‘leren door te doen en integraal werken.” Aan het woord is Ellen

Maliepaard, beleidsmedewerker van het sociaal domein. 

Lees meer.

Even voorstellen: Sylvie Bertijn
In Kerngezond Vlissingen werken professionals uit het sociaal en

medisch domein en zorgverzekeraar CZ samen aan de zorg van de

toekomst. Het is een vernieuwende gezondheidsinfrastructuur die

sociale en medische professionals verbindt én ondersteunt om de

(positieve) gezondheid van de Vlissingers te bevorderen én goed

afgestemde zorg/ondersteuning voor iedereen beschikbaar te houden.

 

Kerngezond is onderdeel van het pakket Wind in de zeilen. Sylvie

Bertijn is centrum coördinator van Kerngezond. In dit filmpje stelt ze

zich voor.

Lees meer.
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