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Stichting Welzijn Veere 
(Stichting) Welzijn Veere is een zelfstandige, professionele organisatie. Wij gaan 
en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse samenleving, waar jong 
tot oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen. Samen met zo’n 500 vrijwilligers 
zetten wij ons in voor het welzijn van inwoners in alle 13 woonkernen van de 
gemeente Veere. 

Jaarplan 2020
In 2018 heeft Welzijn Veere een koers voor 2019 t/m 2022 vastgesteld en afgestemd 
met de Gemeente Veere. Hierbij is de indeling voor de kwaliteitsnormen van 
brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland gehanteerd: 
1. Dienstverlening
2. Vakmanschap
3. Organisatie en Bestuur

Dit jaarplan 2020 bevat een beknopte beschrijving van de dienstverlening door 
Welzijn Veere en een nadere invulling van de acties uit de koersnota voor het jaar 
2020. Voor uitgebreide inhoudelijke toelichting van onze reguliere werkzaamheden 
verwijzen we naar onze website www.welzijnveere.nl. Hier is ook de koersnota met 
ons meerjarenplan te downloaden.

Dienstverlening
Om het welzijn van inwoners te bevorderen levert Welzijn Veere diensten, gericht 
op leefbaarheid, saamhorigheid en participatie. Diensten aan en met burgers, in 
samenwerking met de gemeente en met andere organisaties.

Welzijnsnetwerken vormen de basis van welzijn 
in de kernen 
Welzijn Veere helpt mensen, van jong tot oud, in de gemeente 
Veere bij het prettig en zelfstandig leven en wonen. 
Welzijn Veere richt zich op het vormgeven en onderhouden van een sociale-
welzijnsinfrastructuur, wat inmiddels bekend is onder de naam ‘Veerse 
Welzijnsnetwerken’. Het doel van deze netwerken is preventieve oplossingen 
dichtbij de eigen woonomgeving te realiseren en hierdoor de kosten voor (dure) 
voorzieningen te verminderen. 

Het structureel inzetten van Welzijnsnetwerken in iedere kern van de gemeente 
Veere is niet vanzelfsprekend. In totaal zijn er voor de welzijnsnetwerken zo’n 500 
vrijwilligers actief in de 13 Veerse woonkernen. Deze vrijwilligers worden begeleid 
door de professionele welzijnswerkers van Welzijn Veere. 

Inwoners van de gemeente Veere kunnen met hulpvragen in iedere kern terecht. De 
hulpvragen zullen door een vrijwilliger van het Welzijnsnetwerk of een professionele 
medewerker van Welzijn Veere in behandeling worden genomen en indien nodig 
worden doorgezet binnen het Welzijnsnetwerk. 
In samenspraak met de hulpvrager zal een passend(e) netwerk of organisatie 
ter ondersteuning worden ingezet. Door samen naar de situatie te kijken en 
oplossingen te vinden wordt beoogd dat mensen weer zelfstandig verder kunnen 
(eigen kracht). Het streven is dat de inwoner met zo min mogelijk hulp van een 
professional verder kan gaan.

Welzijnswerk 
Elke Veerse woonkern heeft een welzijnswerker van Welzijn Veere als vast 
aanspreekpunt. Hij of zij onderhoudt contacten met bewoners, organisaties, 
stichtingen en professionele organisaties in de kern en daarbuiten. Hierdoor kan de 
welzijnswerker goed meedenken over de juiste ondersteuning door vrijwilligers of 
professionals. 
Welzijnswerk in de kernen is dynamisch. Het is een doorlopend proces van 
investeren in contacten met lokale organisaties en individuen om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen, samenwerkingen aan te gaan en krediet en vertrouwen 
op te bouwen. Door mensen te kennen, een vertrouwd gezicht te worden op 
dorpsraadvergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten, haalt de 
welzijnswerker een hoop informatie op over wat de mensen bezighoudt, wat 
eventuele zorgen zijn en waar kansen liggen.
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Netwerken en Ontmoeten
Netwerken en ontmoetingsmogelijkheden dragen bij aan zelf- en 
samenredzaamheid en daarmee aan welzijn en het voorkomen van 
zwaardere zorgvragen. Welzijn Veere gaat netwerken, burenhulp en 
ontmoetingsmogelijkheden verder ontwikkelen, afgestemd op de vraag van èn in 
samenspraak met burgers. Ook verbindingen blijven leggen tussen vrijwillige en 
professionele zorg- en dienstverlening is hierbij cruciaal.

Burenhulp
Burenhulp is een laagdrempelige hulpdienst waarvoor alle dertien kernen een 
eigen vrijwilligersnetwerk hebben. Het is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) geen 
beroep kunnen doen op het eigen sociale netwerk of die niemand kennen aan 
wie ze hulp kunnen vragen. Mensen die hulpvragen hebben op het gebied van 
klusjes, boodschappen en medicatie in huis halen of vervoer naar een arts, kunnen 
een beroep doen op Burenhulp. Er wordt dan gezocht naar een vrijwilliger die een 
helpende hand kan bieden. 

Commissies Welzijn
Elke kern heeft een commissie welzijn (of soortgelijk initiatief). De commissies 
Welzijn signaleren vragen, knelpunten, problemen en wensen op het gebied 
van welzijn in hun kern. Ze leggen verbindingen tussen de lokale sport- en 
vrijwilligersverenigingen, dorps- of stadsraden, professionele (zorg)organisaties, 
kerkelijke en maatschappelijke organisaties in de kern. Met die kennis adviseren ze 
Welzijn Veere en werken ze samen oplossingsgericht aan welzijn in de kern.

Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten 
De ‘Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten’ beoogt welzijns-
activiteiten voor senioren laagdrempelig en vrij toegankelijk te 
maken voor mensen met een licht professionele zorgvraag (o.a. als gevolg van 
beginnende dementie) en mensen met een fysieke beperking. 
Uitgangspunt hierbij is om door meer gebruik te maken van laagdrempelige 
welzijnsactiviteiten, zwaardere zorg te voorkomen en/of uit te stellen. 
In het deelproject ‘Dementievriendelijke omgeving’ gaat het erom dat mensen, 
ondanks hun beginnende dementie, zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven 
wonen. Dit vraagt om maatwerk per kern, waarbij samenwerking tussen inwoners, 
welzijnsinitiatieven en zorgorganisaties uiteindelijk een soepele overgang naar 
zorg bevordert.
Kernpartners van het structureel samenwerkingsverband zijn Zorgstroom, Woonburg, 
SVRZ, gemeente Veere, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Welzijn Veere. 
Welzijn Veere coördineert (en participeert in) dit samenwerkingsverband.
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Acties 2020
  Samen met de welzijnswerkers en burenhulpcoördinatoren wordt er 

per kern bekeken hoe Burenhulp daar verbeterd kan worden t.a.v. 
bekendheid, effectiviteit en kwaliteit

Acties 2020
•  De Commissies Welzijn worden betrokken bij actuele ontwikkelingen en 

ontmoeting in de kern: bewustwording van hun signaalfunctie, actieve 
betrokkenheid in het netwerk en deelname aan participatie in de kern

•  Waar gewenst zal (per kern en/of overkoepelend) geëvalueerd worden 
en een plan van aanpak worden gemaakt voor doorontwikkeling van de 
functies van Commissies Welzijn

Acties 2020
•  Initiëren van mogelijkheden om aan te sluiten bij welzijnsactiviteiten 

voor mensen met een fysieke beperking (VN-verdrag voor mensen met 
een beperking)

•  Coördineren en uitvoering geven aan het project dementievriendelijke 
omgeving. Hierbij vergaren we informatie over omgang tussen 
professionals en vrijwilligers en plannen hiervoor vervolgacties

maken voor mensen met een licht professionele zorgvraag (o.a. als gevolg van 



Uitvoeringsprogramma Welzijn, Wonen en Zorg
Welzijn Veere neemt deel aan het gemeentelijke Project Welzijn, Wonen en Zorg. 
Dit project is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in de 
eigen omgeving blijven wonen, met de daartoe benodigde hulp. Welzijn Veere 
heeft uitvoerende taken in dit project, signaleert en inventariseert o.a. vragen en 
behoeften van inwoners.
In het najaar van 2019 wordt door de projectgroep een uitvoeringsprogramma 
Welzijn, Wonen en Zorg aangeboden aan de gemeente Veere. Het 
uitvoeringsprogramma zal pas doorgang vinden na vaststelling door het college. 
Vooralsnog worden actiepunten voor de komende jaren aangedragen die zich 
richten op o.a.:
•  Continu proces van ophalen van informatie m.b.t. welzijn, wonen en zorg (o.a. ten 

behoeve van het visualiseren van de kernen)
•  Uitvoeren van preventieve huisbezoeken aan 75+ inwoners
•  Actiepunten t.a.v. bestrijden van eenzaamheid, o.a. preventief inzetten op 

eenzaamheid onder jongeren

Casuïstiek Voorliggend Veld
Welzijn Veere coördineert de casuïstiek voorliggend veld, die gericht is op het 
samen met partners voorkomen van zwaardere problematiek bij Veerse inwoners. 
Juist door vroegtijdig in te spelen op hulpvragen, kan voorkomen worden dat er een 
complexe, meervoudige hulpvraag ontstaat.

Vrijwillig Burgeradviseurs
Vrijwillig Burgeradviseurs zijn onafhankelijke adviseurs voor vragen op het gebied 
van welzijn, inkomen, recht, zorg, wonen, vervoer en participatie. Burgeradviseurs 
kunnen, in hun rol van onafhankelijk cliëntondersteuner, inwoners van de gemeente 
Veere ook helpen bij het voeren van een gesprek met Porthos. De Vrijwillig 
Burgeradviseur kan gesprekken met mensen voorbereiden, of hen bijstaan tijdens 
een gesprek zelf. 

Maatschappelijk Vastgoed
Welzijn Veere adviseert en ondersteunt, op basis van kennis over èn contacten 
in de kernen, bij de totstandkoming van multifunctionele gemeenschapshuizen 
in de kernen, volgens het gemeentelijk beleid Maatschappelijk Vastgoed Veere 
2025. We voeren gesprekken met gebruikers van ontmoetingsruimten om hun 
gebruikswensen te inventariseren. Indien vrijwilligersorganisaties interesse hebben 
in een exploitatierol dan ondersteunen we hen daarbij.

Ambulant Jongerenwerk
Elkaar leren kennen, in gesprek blijven, preventie en voorlichten staan centraal in 
het ambulant jongerenwerk. Het ambulant jongerenwerk wordt uitgevoerd door 1 
van onze welzijnswerkers. De welzijnswerker gaat gericht 1 dagdeel per 2 weken 
in de periode van maart tot eind oktober, vaak samen met de outreachend werker 
van Indigo, langs bij jongeren op Veerse hangplekken (o.a. keten en openbare 
hangplekken). Ook worden jongeren op andere locaties bezocht, zoals bij scholen, 
uitgaansgelegenheden, of onderweg van school naar huis door middel van een 
infostand. Social media (WhatsApp, Instagram) is ook een steeds belangrijker 
medium wat wordt ingezet om contacten te onderhouden met jongeren.
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Acties 2020
•  We evalueren en onderzoeken de casuïstiek en verrichten effectmetingen
•  We bevorderen de verbinding tussen vrijwillige en professionele zorg en 

dienstverlening en de nieuwe Veerse toegang Wmo en Jeugdzorg

Acties 2020
•  Actualiseren deskundigheidsbevordering voor de Burgeradviseurs
•  Inpassen van het beleid van gemeente Veere m.b.t. onafhankelijke 

vrijwillige cliëntondersteuning
•  Waar nodig werving nieuwe Vrijwillig Burgeradviseurs

Acties 2020
•  Naast de reguliere contacten met politie en Gemeente Veere is er, in het 

kader van jeugdoverlast, 4 keer per jaar een gezamenlijk overleg
•  Welzijn Veere werkt actief mee in de pilot Preventie Alcohol van het 

uitvoeringsplan ‘Gezond in Veere 2019-2021’
•  Ambulant Jongerenwerk is aan verandering onderhevig door andere 

vragen vanuit de jongeren en hun omgeving. Deze vragen zijn leidend 
voor de verdere ontwikkeling van het jongerenwerk

•  De ambulant jongerenwerker participeert daarnaast in de inventarisatie 
van speelvoorzieningen en de plannen die hieruit voortkomen



Sport & Bewegen en Cultuur
Plezier maken, fi t blijven en mensen leren kennen, zijn de belangrijkste motieven 
om te sporten. Sport en bewegen zijn activiteiten om zolang mogelijk gezond te 
blijven en actief deel te blijven nemen aan de samenleving. 
Ook cultuurdeelname kan bijdragen aan een goede gezondheid, welbevinden en 
sociale cohesie. Contact hebben met anderen is een van de belangrijkste redenen 
om cultureel actief te zijn.

Sport & Bewegen
Welzijn Veere stimuleert (bestaande en nieuwe) sport- en beweegactiviteiten voor 
alle doelgroepen, met speciale aandacht voor jongeren, niet actieve inwoners en 
sociaal zwakkeren.

Cultuur
Welzijn Veere gaat inbreng leveren in het traject dat de gemeente heeft uitgezet 
voor heroriëntatie op de rol van cultuur en gemeentelijke beleidsontwikkeling. 
Welzijn Veere participeert in de werkgroep die hiervoor in 2019 plannen voorbereidt.

Podium-Z
Podium-Z is een muziekproject voor een door jongeren en heeft vier 
belangrijke pijlers:
1. Het Podium: Podium-Z biedt een podium middels een bandcompetitie 

voor jonge Zeeuwse bands. In drie voorrondes en een fi nale strijden de bands 
voor eeuwige Podium-Z-roem en studiotijd. Podium-Z is een onderdeel van 
een regiogerichte bandcompetitie (Spectra, Regioruis en Steenworp zijn de 
andere regio’s). Winnaars van deze wedstrijden gaan naar ‘de Zeeuwse belofte’ 
(Zeeuwse bandcompetitie), maar zien we ook terug op verschillende Zeeuwse 
festivals. Podium-Z is dus een springplank voor beginnende bands in het 
Zeeuwse popnetwerk.
Met het gezamenlijk neerzetten van het Zeeuws popnetwerk en verdere 
verdieping is al een begin gemaakt. 

2.  Talentontwikkeling/educatie: Jongeren leren, onder leiding van een 
professionele coach, samenspelen in een band. Dit laten ze zien tijdens 
de voorrondes en fi nale. Podium-Z draagt hiermee bij aan de keten van 
talentontwikkeling in Zeeland (Kunstbende, Pop aan Zee). Muziekworkshops 
worden in samenwerking gedaan met Kunsteducatie Walcheren en de Zeeuwse 
muziekschool. 
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Acties 2020
•  Welzijn Veere gaat in 1 á 2 kernen in gesprek met initiatiefnemers van 

(nieuwe) initiatieven op het gebied van sport- en beweegkennismaking, 
vitaliteit, activering en preventie om hen te begeleiden, adviseren, 
stimuleren en eventueel te faciliteren in het opzetten van activiteiten 
waaraan behoefte is in de kern.
We onderzoeken daarbij of en welke knelpunten en oplossingsrichtingen 
er zijn voor deelname aan sport en bewegen. Dit doen we met 
aandacht voor deelname van kwetsbare mensen en in samenspraak 
met betrokkenen, zoals sport- en beweegclubs, jeugdraad en met 
sleutelfi guren in de kernen

•  In samenwerking met partners uit de betreffende kernen, zetten we 
initiatieven op n.a.v. signalen uit de kern, zoals de ‘zomervoetbal 
avonden’ in Meliskerke en wandelgroep ‘Domburgers aan de wandel’

Acties 2020
  In het nieuwe seizoen gaat elke regio workshops aanbieden voor zowel 

bandjes en vrijwilligers (b.v. fotografi e) waar vanuit heel Zeeland voor 
ingeschreven kan worden.

Acties 2020
•  Welzijn Veere gaat de samenwerking met Eddy’s Kids en de basisscholen 

in Veere verder uitbouwen 
•  Ook wordt gekeken op welke wijze en waar aangesloten kan worden bij  

Veerse muziekverenigingen
•  Om een verdere (Walcherse) verdieping/verbreding te kunnen maken 

in de muziekworkshops zal worden gezocht naar extra gelden en meer 
samenwerking gezocht worden met bijv. Pop aan Zee, Kunstbende, 
de Piek en de Spot

: Podium-Z biedt een podium middels een bandcompetitie 



3.  Vrijwilligerswerk/stageplek: Jonge vrijwilligers leren vaardigheden 
en experimenteren waar hun talenten liggen. Vaardigheden zijn: 
vergadertechnieken, samenwerken, organiseren, podium op- en afbouw, licht 
en geluidtechniek, presenteren op een podium, stagemanagement, fotografie, 
film en PR. Welzijn Veere ondersteunt deze vrijwilligers en kijkt naar specifieke 
scholingsvormen voor de vrijwilligers.

4.  Ontmoetingsplek: Podium-Z is een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Voorrondes en finale worden in de gemeente Veere gehouden en worden 
hooggewaardeerd door bezoekers en deelnemers. Podium-Z heeft een 
verbindende factor en er worden vriendschappen voor het leven gesloten

Iedereen doet mee
Welzijn Veere ondersteunt initiatieven en activiteiten die zich richten op ontmoeting, 
actief blijven en zelfredzaam zijn.
Participatie vergt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Uit oogpunt van inclusie 
is het van belang kwetsbare mensen te betrekken bij reguliere activiteiten en 
initiatieven. 

Maaltijdservice
Welzijn Veere ondersteunt het beleid van de gemeente inzake het langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen van senioren. De maaltijdservice draagt daaraan bij. 
Senioren die tijdelijk of niet meer voor zichzelf kunnen koken, kunnen hier een 
beroep op doen. 
•  Er kan gekozen worden uit koelversmaaltijden, bereid bij Tafel thuis, en 

vriesversmaaltijden, afkomstig van Apetito
•  Een groep van zo’n 120 vrijwilligers, bestaand uit contactpersonen en vervoerders, 

bezoekt de nieuwe deelnemers, regelt de bijbehorende administratie en bezorgt 
de maaltijden in alle 13 Veerse kernen

•  Jaarlijks worden er zo’n 33.000 maaltijden bezorgd bij ruim 130 deelnemers 
•  De maaltijdservice beperkt zich niet alleen tot het bezorgen van maaltijden. 

Eenmaal per maand worden er in 8 Veerse kernen (op jaarbasis 83) Open 
Tafels georganiseerd, waar senioren gezellig gezamenlijk de maaltijd kunnen 
gebruiken. 70 vrijwilligers maken dit elke maand weer mogelijk in 8 verschillende 
kernen, te weten: Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, 
Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. In de kernen Biggekerke, Veere, 
Domburg en Gapinge bestaan ook dergelijke initiatieven, met dit verschil dat 
het eten niet bij Tafel Thuis wordt besteld, maar door de vrijwilligers zelf wordt 
vervaardigd of wordt genuttigd in een restaurant of dorpshuis.

•  Welzijn Veere heeft een coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol
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Opplussen van woningen
De Opplus-regeling, een stimuleringssubsidie van de Gemeente Veere, is bedoeld 
voor 55-plussers die hun koopwoning zo willen aanpassen dat ze er comfortabel, 
veilig en langer zelfstandig kunnen wonen. Deskundige vrijwilligers van Welzijn 
Veere geven advies over de aanpassingen en helpen om een aanvraag in te 
dienen bij de Gemeente Veere.

Veilig Honken
Langs de fi etsroutes van huis naar middelbare school hebben we op 
13 plekken in de gemeente Veere veilige adressen waar jongeren hulp 
kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij een lekke band, hevig onweer, een 
valpartij of ruzie. Deze adressen zijn te herkennen aan het bord Veilig 
Honk. De vrijwilligers van deze Veilig Honken worden door ons gefaciliteerd. 

Deskundigheidsbevordering
In dienstverlening, netwerken en initiatieven van burgers gaat Welzijn Veere alert 
zijn op deelname van mensen uit kwetsbare groepen. De inzet van Welzijn Veere is 
gericht op ‘meedoen’ van kwetsbare mensen. 

Uitkeringsgerechtigden
Welzijn Veere levert een bijdrage aan mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor 
langdurige uitkeringsgerechtigden, in samenwerking met het participatiepunt 
van Orionis. 

Statushouders
Welzijn Veere levert een bijdrage aan deelname (‘meedoen’) van statushouders, 
in samenwerking met Vluchtelingenwerk.

Jeugdparticipatie
Welzijn Veere richt zich op participatie van jongeren, o.a. door middel van:
•  Het adviseren en ondersteunen van jongeren (en anderen) bij het organiseren 

van activiteiten voor jongeren
•  Het faciliteren van ontmoetingsplaatsen voor jongeren. In Domburg is een 

jeugdhonk dat begeleid wordt door vrijwilligers. De vrijwilligers worden door 
Welzijn Veere ondersteund

•  Ondersteuning van Jeugdraad Veere:
De Jeugdraad Veere bestaat uit een groep jongeren in de leeftijd 
van 13 tot 23 jaar, uit de verschillende kernen van de gemeente 
Veere. Zij komen op voor de belangen van jongeren uit de gemeente Veere.

• De Jeugdraad is onderverdeeld in 4 Werkgroepen:
•  Advies: De werkgroep ‘Advies’ geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 

gemeente over allerlei zaken die betrekking hebben op jongeren.
• Voor Elkaar: De werkgroep ‘Voor elkaar’ organiseert activiteiten waarbij ze 

jongeren (o.a. van Veerse basisscholen) stimuleren om in actie te komen 
voor een betere wereld. Het ‘iets doen voor een ander’ en maatschappelijke 
betrokkenheid staat hierbij centraal.

•  Actief: De werkgroep ‘Actief’ organiseert jaarlijks 2 leuke, sportieve uitjes voor 
de jeugd van de Gemeente Veere. Een gezonde leefstijl met voldoende sporten 
en bewegen wordt hiermee gestimuleerd.

• Eropuit: De werkgroep ‘Eropuit’ organiseert jaarlijks 2 leuke activiteiten die 
aansluiten bij de interesses van de jongeren in de gemeente Veere. Sociale 
verbondenheid en ontspanning staat hierin centraal.
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Acties 2020
  Alle regelingen die met wonen te maken hebben worden door de 

Gemeente Veere, in het kader van de nieuwe woonvisie Veere, tegen 
het licht gehouden. Welzijn Veere zal op basis van aanwijzingen van de 
Gemeente Veere evt. wijzigingen in de opplus-regeling doorvoeren.

Acties 2020
  Het team van medewerkers bevordert haar deskundigheid over 

kwetsbare groepen en inclusie om alert te kunnen zijn en blijven.

Acties 2020
  N.a.v. nader vast te stellen gemeentelijk beleid zullen afspraken met 

overige partners worden gemaakt ten behoeve van verduidelijking van 
de rol van Welzijn Veere.

Acties 2020
  Op basis van beleidsuitgangspunten van gemeente Veere en Orionis zal 

de rol van Welzijn Veere t.a.v. bemiddeling voor uitkeringsgerechtigden 
nader worden bepaald.

jeugdhonk dat begeleid wordt door vrijwilligers. De vrijwilligers worden door 

Veere. Zij komen op voor de belangen van jongeren uit de gemeente Veere.



Digitale participatie
Het gebruik kunnen maken van digitale mogelijkheden door Veerse inwoners wordt 
verder voortgezet.

Digitale sociale kaart
Een toegankelijke sociale kaart is van belang voor participatie. 

Veerse krant
Naast digitale informatie blijft Welzijn Veere bekendheid geven aan Welzijnsactiviteiten 
in de Veerse krant, omdat informatie op papier vooralsnog van belang blijft.

Vervoersmogelijkheden
Vervoersmogelijkheden in de gemeente zijn een factor van betekenis voor 
‘meedoen’. Waar mogelijk stimuleert en ondersteunt Welzijn Veere oplossingen 
wanneer vervoer een belemmering is voor deelname.

Vrijwilligers
Het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is 
een van de kerntaken van Welzijn Veere. 
Welzijn Veere vormt een informatie- en adviespunt voor inwoners van de gemeente 
Veere en een steunpunt voor vrijwilligers, organisaties en mensen die belangstelling 
hebben voor vrijwilligerswerk. Hierbij voeren we diverse acties uit op het gebied van 
informatievoorziening, werving en bemiddeling (o.a. vrijwilligersvacaturebank) en 
organiseren, facilitering en ondersteuning.
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Acties 2020
  Welzijn Veere gaat, samen met de gemeente Veere, gesprekken met 

jongeren organiseren om te inventariseren of en hoe het gewenst is 
jeugdparticipatie verder te bevorderen.
Gegevens over de omvang van het ‘meedoen’ van jongeren, aan 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en burenhulp in de kernen en over de 
mogelijkheden van jeugdparticipatie maken deel uit van deze inventarisatie.
Opzet en uitvoering vinden plaats in samenspraak met de jeugdraad en 
met de gemeente Veere.

Acties 2020
  Op basis van behoefte faciliteren en organiseren wij, samen met ZB 

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, cursussen, workshops en 
themabijeenkomsten, zoals: iPadcursus, Digicafe’s (voor smartphone, 
iPad en tablet), Klik&Tik (internetcursus voor beginners), Digisterker 
(Overheidsinformatie op internet), Workshop ‘eerste hulp bij DigiD’, 
Workshops WhatsApp en Instagram, Workshops GPS (voor wandelaars 
en fi etsers met smartphone).

Acties 2020
  Welzijn Veere gaat samenwerkingspartners zoeken om een actuele 

digitale sociale kaart verder te ontwikkelen en up-to-date te houden.

Acties 2020
•  Uitvoering vrijwilligersbeleid: We voeren ons eigen vrijwilligersbeleid 

verder uit; voor elke nieuwe vrijwilliger wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en wordt gewerkt met een 
vrijwilligersovereenkomst.

•  Toekomstige vrijwilligers: Wie is de toekomstige vrijwilliger? Hier willen 
we, zo mogelijk in samenwerking met studenten van de HZ, graag achter 
komen. We gaan onderzoeken hoe we (met name jongere) vrijwilligers 
kunnen bereiken en hoe we deze vrijwilligers het beste kunnen vinden, 
boeien en binden.

Welzijn Veere vormt een informatie- en adviespunt voor inwoners van de gemeente 



Actuele vragen (burgerinitiatieven)
Vraaggericht werken vergt de mogelijkheid in te kunnen spelen op actuele vragen. 
Afgewogen, in balans met lopend werk, wil Welzijn Veere (fi nanciële) tijd en ruimte 
kunnen vinden voor actuele vragen uit het sociaal domein en/of initiatieven uit de 
bevolking (burgerinitiatieven).
In samenwerking met Gemeente Veere wil Welzijn Veere de dienstverlening m.b.t. 
burgerinitiatieven vraaggericht faciliteren.

Effect meten
Het is belangrijk te weten hoe de koers van Welzijn Veere door gebruikers van onze 
dienstverlening ervaren wordt en de gewenste resultaten oplevert. Dat geldt ook 
voor de mening van samenwerkingspartners hierover. 

Vakmanschap
Voor een goede dienstverlening is van belang het vakmanschap van de 
welzijnswerkers actueel te houden.
In de voorbereiding op het veranderproces in zorg en welzijn (2012) zijn 10 
competenties voor de sociaal werker vastgesteld. Deze zijn leidend voor het 
vakmanschap en mede voor het bevorderen van deskundigheid.
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Acties 2020
  Welzijn Veere wil komende jaren effectmetingen gaan uitvoeren om 

resultaat en kwaliteit van het werk te toetsen en verbeteringen aan te 
brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van instrumenten die de 
brancheorganisatie aanreikt, die eenvoudig in te passen zijn in het werk.

Acties 2020
•  De 10 competenties worden elke 2 jaar met de welzijnswerkers 

behandeld. Op grond hiervan wordt deskundigheidsbevordering 
gepland, zowel individueel als collectief.

•  Gekoppeld aan de voornemens voor dienstverlening wordt de komende 
jaren deskundigheidsbevordering georganiseerd over het thema 
eenzaamheid en over inclusie/het betrekken van kwetsbare groepen.

•  Gekoppeld aan aard en omvang van de dienstverlening wordt 
deskundigheidsbevordering georganiseerd over zogenoemde ‘lichte 
en zware’ dienstverlening. Voor het sociaal werk wordt in dit kader 
gesproken over: faciliteren – ondersteunen - interveniëren/initiëren. 

•  De eerste contacten met Welzijn Veere, met de 
secretariaatsmedewerkers, zijn veranderd. Er is vaker sprake van 
telefoontjes van mensen met een individuele (hulp-) vraag, bijvoorbeeld 
signalen van eenzaamheid. Op grond hiervan wordt bezien of en welke 
bijscholing gewenst is voor secretariaatsmedewerkers.



Organisatie en bestuur
Diverse voorwaarden worden gecreëerd voor optimale uitvoering van het werk.

Personeel en interne werkstructuur

Samenwerkingsrelaties en positionering
Om als professionals van verschillende organisaties goed met elkaar samen 
te kunnen werken is het kennen van elkaar en elkaars werkzaamheden (zowel 
de mogelijkheden als onmogelijkheden) een belangrijke voorwaarde. Tot grote 
tevredenheid van alle partners organiseren we al enkele jaren het Netwerkoverleg 
Veere. In dit netwerk participeren professionals die in de gemeente Veere actief zijn 
op het gebied van zorg, welzijn en het sociaal domein, zoals o.a.: Maatschappelijk 
werk, thuiszorg, politie, Manteling, GGD, Indigo, Porthos, Welzijn Veere.

Marketing en communicatie
Bekendheid van de dienstverlening is een blijvend punt van aandacht. Het is van 
belang dat inwoners weten waar ze terecht kunnen. 
Welzijn Veere wil marketing en communicatie meer gestructureerd aan gaan 

pakken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zowel met digitale als papieren 
middelen. Er is in 2019 een nieuw communicatieplan vastgesteld dat in 2020 zal 
worden geëffectueerd. 

Kwaliteit
Welzijn Veere werkt de komende jaren gefaseerd toe naar het verkrijgen van het 
kwaliteitslabel van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Bestuur
Bestuur en directeur handelen volgens de Good Governancecode en geven vorm 
aan het gekozen besturingsmodel ‘toezichthoudend bestuur’.

Financiën
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Acties 2020
  Ontwikkelen van persoonlijke talenten van medewerkers maakt 

deel uit van vakmanschap. Voor het opstellen van Persoonlijke 
Ontwikkelingsplannen (POP’s) wil Welzijn Veere extra middelen genereren 
om hiervoor een externe personeelsdienst in te huren. Welzijn Veere is te 
klein, heeft geen personeelsfunctionaris, en heeft te veel werk om dit zelf 
te kunnen doen.

Acties 2020
•  Welzijn Veere wil zich ook de komende jaren positioneren als 

verbindende schakel en een voortrekkersrol vervullen in positie en taken 
van organisaties in het voorliggend veld

•  Om de aansluiting tussen opleiding en uitvoerend werk te optimaliseren 
werkt Welzijn Veere samen met de opleiding Social Work van Hogeschool 
Zeeland, o.a. middels het bieden van stageplekken

Acties 2020
•  Ingaan op nieuwe vragen worden afgewogen tegen prioriteiten van het 

lopende werk en de beschikbare formatie. Wanneer het lopende werk 
niet verminderd dan wel in tijd verder gefaseerd kan worden, wordt 
bezien of middelen te genereren zijn voor de gevraagde uitbreiding van 
werkzaamheden

•  Genereren van middelen voor het opstellen van POP’s
•  Verhogen van het scholingsbudget voor de deskundigheidsbevordering 

van medewerkers

Stichting Welzijn Veere
Schoolstraat 4
4356 BX Oostkapelle
tel. 0118 - 58 36 87
info@welzijnveere.nlinfo@welzijnveere.nl
www.welzijnveere.nlwww.welzijnveere.nl


