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Raadsinformatiebrief start buurtteam

Geachte raad,
In de raadsinformatiebrief van 18 november 2021, met kenmerk 1334679 / 1337576, hebben
wij u geïnformeerd dat we gaan starten met een buurtteam binnen de gemeentelijke
organisatie. Met deze raadsinformatiebrief brengen wij u ervan op de hoogte dat de eerste
buurtteammedewerkers zijn gestart.
Met dit buurtteam maken we een start met uitvoering van de laagdrempelige inzet vanuit
een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze. Dit zal het buurtteam in eerste instantie
vooral doen via het inzetten van nieuwe interventies, zoals Welzijn op recept, samenwerking
onderwijs en interventies specifiek voor de jeugd. De in te zetten interventies komen voort
uit het Lokaal preventieakkoord "Samen gezond in Vlissingen", de afgesproken thema's
binnen Kerngezond en het "Ondersteuningsplan Nationaal Programma Onderwijs gemeente
Vlissingen".
Het buurtteam richt zich op ondersteuning en activering van inwoners op basis van Positieve
Gezondheid. Er wordt generalistisch en integraal gewerkt aan het eenvoudig houden van
ondersteuningsvragen en het voorkomen van erger. Het buurtteam is werkzaam in het
voorliggend veld, onderhoudt nauw contact met de lokale toegang, met de partners in de
Kerngezond-centra en in het onderwijs.
Dit buurtteam vormt in 2022 een aanvulling op het bestaande aanbod. Dit omdat de
subsidierelaties in het voorliggend veld, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat,
Manteling en Emergis preventie, dit jaar nog uitvoering geven aan taken en werkzaamheden
conform de huidige situatie en lopende afspraken. Inwoners kunnen dit jaar nog terecht bij
deze organisaties. Deze organisaties vormen samenwerkingspartners voor de
buurtteammedewerkers.
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De medewerkers van het buurtteam zijn nu bezig met een verkenning van het veld, de
kennismaking met de partners in het netwerk en het ontwikkelen en eigen maken van de
werkwijze. Op korte termijn zullen de interventies starten en kunnen inwoners via deze
partners voor ondersteuning aangemeld worden bij het buurtteam. In eerste instantie zullen
de buurtteammedewerkers ondersteuning bieden aan inwoners die binnen een interventie
worden aangemeld. Inwoners kunnen voor nu nog niet zelf rechtstreeks aanmelden bij het
buurtteam.
Daarnaast werken ze aan het ontwikkelen van een collectief aanbod binnen de verschillende
thema's, zoals het herkennen en bespreekbaar maken van geldzaken en het ontwikkelen
nieuwe activiteiten.
Het buurtteam werkt vanuit de gemeentelijke organisatie, maar heeft wel een eigen logo. Zij
werken in de buurten, bij de partners op locatie en bij de inwoners thuis waar nodig. Het
buurtteam is te herkennen aan onderstaand logo.
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