
Schouwen-duiveland voor elkaar
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland en komt vier keer per jaar uit.
De nieuwsbrief is bedoeld voor professionals op het gebied van zorg, jeugd en participatie, maar ook voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die zich betrokken voelt bij wat er binnen het sociaal domein gebeurt. 

 

Hoe ‘rijk’ is 
Schouwen-Duiveland?
De meeste inwoners zijn prima in staat om hun eigen leven te 
organiseren. Soms met wat hulp uit hun omgeving zoals vrienden 
en familie of buren. -> lees verder

  

Bijeenkomst Wonen, Welzijn en Zorg
Met veel plezier kijkt de initiatiefgroep terug op de bijeenkomst Wonen, welzijn en zorg Oosterschelderegio van 5 november jl. Tijdens de 
bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van allerlei verschillende organisaties uit de zorg, welzijn of vastgoed samen nagedacht hoe zij 
vragen over het langer zelfstandig blijven wonen op kunnen pakken. -> lees verder
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Kostendelersnorm
Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is ook de 
kostendelersnorm ingevoerd. Daar over gaan 
onderstaande vragen en antwoorden. 
-> lees verder

 

Dialoogavond Zelfzorg, goed voor elkaar! op maat voor 
vervolgacties
De dialoogbijeenkomst met als thema ‘Zelfzorg, goed voor elkaar’ van 19 januari was een groot succes. De avond is bezocht door ruim 100 
bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en uit de lokale politiek. Er zijn aan 14 dialoogtafels gesprekken gevoerd waaruit veel 
onverwachte en inspirerende gezichtspunten naar voren zijn gekomen. -> lees verder

Open dag Admiraal de Ruiter 
Ziekenhuis

Zaterdag 21 maart vindt de landelijke Open 

Dag Zorg & Welzijn plaats, de ADRZ locatie 

Goes is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. 

Thema dit keer 'Acute Zorg'.

Project over onze maatschap-
pelijke voorzieningen
De samenleving is grondig aan het veranderen, dit zorgt voor 
andere behoeften ook op het gebied van voorzieningen. De 
gemeente Schouwen-Duiveland is slechts één van de partijen die 
actief is op het gebied van voorzieningen. Denk daarbij aan onze 
taak op het gebied van onderwijshuisvesting, zorg en welzijn en 
de subsidies die we geven voor sociaal culturele activiteiten en de 
dorpshuizen.  -> lees verder

http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Hoe_%E2%80%98rijk%E2%80%99_is_Schouwen_Duiveland
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Bijeenkomst_Wonen_Welzijn_en_Zorg
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Kostendelersnorm
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Dialoogavond_Zelfzorg_goed_voor_elkaar_opmaat_voor_vervolgacties
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Project_over_onze_maatschappelijke_voorzieningen


Vragen, informatie of ideeën?
Als u vragen, goede voorbeelden, suggesties heeft of informatie wilt 
over de veranderingen in het sociaal domein, neem dan contact op 
met Marlys Schild, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland 
met als belangrijkste aandachtsgebied: ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein. Marlys is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag via telefoonnummer (0111) 452 131 of  
voorelkaar@schouwen-duiveland.nl 

Op de hoogte blijven
Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Als actuele 
ontwikkelingen het noodzakelijk maken om u tussentijds op de 
hoogte te brengen, dan brengen wij een nieuwsflits uit. 

Abonneren
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door u aan te melden. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-
Duiveland. In deze nieuwsbrief geven wij ook ruimte aan andere 
partijen, organisaties en burgers die actief zijn binnen het sociaal 
domein. Het doel van deze nieuwsbrief is het delen van kennis en 
informatie en een platform aanbieden. Mocht u materiaal hebben 
voor deze nieuwsbrief (zonder commercieel doel), neem dan contact 
op met Manon de Jonge (gegevens staan onderaan). Het staat 
derden vrij om artikelen uit deze nieuwsbrief in eigen middelen te 
verwerken. Wij stellen het op prijs dat u daarbij de bron vermeldt 
en dat wij daarvan op de hoogte  worden gebracht of eventueel 
een uitgave ontvangen. Deze kunt u richten aan de gemeente 
Schouwen-Duiveland, cluster communicatie, Laan van St. Hillaire 2 in 
Zierikzee of manon.de.jonge@schouwen-duiveland.nl.

Afmelden e-mailnieuwsbrief:
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen: Klik hier om af te melden

Kleine terugblik op vrijwilligersbijeenkomst
De vrijwilligersbijeenkomst die we samen met Stichting Maatschappelijk Werk Schouwen-Duiveland organiseerde (SMWO) op 
maandagavond 2 maart was een succes. Met zo’n 50 vrijwilligers die zich bezig houden met jongeren, ouderen, actief zijn binnen een 
vereniging, kerk of op een ander gebied hebben we gesproken over de signalen die zij krijgen. -> lees verder
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