
Verandering 1: Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen 

Target 1.1: Ombouw ondersteuningsinfrastructuur 

Target 1.2: Meer grip op de vestiging van 
zorgaanbieders die een groter beroep op de 

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet tot gevolg 
(kunnen) hebben 

Inspanning 1.1.1 
Buurtteams inrichten 

Inspanning 1.1.2 
Indicatieloze dagbesteding organiseren 

Inspanning 1.1.3 
Ambulantisering beschermd wonen: realisatie 

visie Dannenberg 'terug naar de woonwijk' 

Inspanning 1.1.4 
Samenwerken met het medisch domein in drie 

integrale gezondheidscentra 

Inspanning 1.2.1 
Beoordeling financiële en omgevings gevolgen van 
de vestiging van nieuwe zorgvoorzieningen binnen 

de gemeente Vlissingen 

Per 1-1-2023 worden initiatieven voor vestiging 
van een zorgvoorziening integraal beoordeeld. 

Q4 2021 Buurtteams en integrale toegang 
participeren in (samenwerkingsverbanden) 

operationele gezondheidscentra 

Q1 2022 Werken volgens werkafspraken zoals 
opgenomen in convenant Weer Thuis dat 

vastgesteld is door college 

Q1 2022 Eerste indicatieloze dagbestedingslocatie 
geopend 

Q2 2021 Vaststellen inrichting buurtteams door 
college; Q2 2021 modelkeuze toekomstige 

inrichting buurtteams 

a. Data analyse 
samenstelling en 

gezondheid 
buurtbevolking 

b. Inhoudelijke werkwijze 
buurtteam ontwikkelen 

c. Wie doet wat wanneer 
afspraken tussen 

buurtteams en integrale 
toegang 

d. medewerkers 
selecteren en vragen 
inwones oppakken 

f. Bijscholing 
medewerkers tot 

generalist 

e. Ondersteunende 
technische systemen 

geselecteerd en ingericht 

g. Samenwerking met 
externe partijen op basis 

van contract en 
subsidieafspraken 2021 

Q2 2021bepalen 
omvang en expertise 

buurtteams 

Q3 2021 
werkprocessen 

beschreven 

Q3 2021 
werkafspraken 

beschreven 

Q3 2021 buurtteams 
actief in heel de 

gemeente Vlissingen 

Q3 2021 Technische 
systemen 

operationeel 

Q4 2021 
scholingsprogramma 

beschreven 

Q1 2021 Definitieve 
bepaling activiteiten 

en taken in de 
buurtteams 

1-7-2022 Afgerond 
onderzoek 

organisatievorm 
buurtteams 

i. Onderzoek doen naar 
organisatievorm 

buurteams voor 2023 e.v. 

h. Werkzaamheden 
buurtteams 

doorontwikkelen 

Q1 2022 jaarplan 
inclusief 

scholingsprogramma 
beschreven voor 

2022 

Q3 2021 Projectplan 
indicatieloze 
dagbesteding 

opgesteld 

Voorbereiden en start 
inrichting voor doelgroep 

ouderen 

Indicatieloze 
dagbesteding inrichten 

Indicatieloze 
Dagbesteding andere 

doelgroepen 

Q1 2022 opening 
indicatieloze 

dagbesteding eerste 
doelgroep 

Q1 2023 opening 
indicatieloze 
dagbesteding 

tweede doelgroep 

a. Start programma Weer 
Thuis 

Q2 2021 Programma 
Weer Thuis is 

gestart 

b. Formeren team Weer 
Thuis (woningcorporatie 
L’escaut, zorgaanbieder 

Emergis, gemeente 
Vlissingen) 

c. Uitstroomprognoses 
Vlissingse BW cliënten uit 
programma Weer Thuis 

d. 
Samenwerkingsafspraken 

vastleggen zodat Weer 
Thuis geborgd wordt 

Q2 2021 team Weer 
Thuis is actief 

Q2 2021 
Uitstroomprognoses 

Vlissingse BW 
cliënten uit 

programma Weer 
Thuis zijn bekend 

Q1 2022 L’escaut, 
Emergis en 

gemeente Vlissingen 
conformeren zich 

aan de 
samenwerkings-

afspraken 

e. Pilot ambulantisering 
BW uitgewerkt voor 10 

BW cliënten vanuit 
afspraken Weer Thuis 

Q2 2021 
collegebesluit 

e. Pilot ambulantisering 
BW uitvoeren 

Q3 2021 uitvoering 
collegebesluit 

a. Samenwerking 
aangaan en opstellen 

wijkbeelden 

Q1 2021 
Intentieverklaring 
door participanten 
gezondheidscentra 
ondertekend; Q2 
2021 aanbieden 
wijkbeelden aan 

stuurgroep 

c. Investeren in 
samenwerking 
participanten 

gezondheidscentra 

b. Gemeente Vlissingen 
neemt als participant 

deel in het 
gezondheidscentrum 
vanuit buurtteams en 

vanuit integrale toegang 

d. Opstellen meerjaren 
beleidsplan 

f. POH-jeugd aanwezig in 
alle gezondheidscentra 

Q3 2021 formele 
samenwerking 
ondertekend 

Q1 en Q2 2021 
Verkennen 

verwachtingen en 
mogelijkheden met 
alle participanten 

Q3 2021 meerjaren 
beleidsplan 
vastgesteld 

Q4 2021 Dekking 
van 35%  inzet POH-

jeugd; 
Q4 2022 dekking van 

70% inzet POH-
jeugd; Q4 2023 

dekking 100% POH-
jeugd 

e. Welzijn op recept - als 
onderdeel van de 

integrale 
gezondheidscentra 

implementeren 

Q4 2021 Welzijn op 
recept is gestart bij 
minimaal 1 praktijk 
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a. Vaststellen 
omgevingsvisie 

b. Beoordelingskader 
opstellen n.a.v. 
omgevingsvisie 

Q3 2022 
vastgestelde 

omgevingsvisie 

Q4 2022 vastgesteld 
beoordelingskader 
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