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Inleiding

Welzijn Veere werkt verbindend en 
brengt mensen bij elkaar. Want we 
kunnen allemaal iets voor elkaar 
betekenen! We werken professioneel 
samen met vrijwilligers en leveren 
gedreven ondersteuning om bij te 
dragen aan het welzijn van alle 
burgers. Dat doen we hartelijk en 
warm. We zijn altijd dichtbij: present 
en toegankelijk in alle kernen van de 
Veerse samenleving.

In dit jaarplan staat beschreven wat 
we doen voor de inwoners van de 
gemeente Veere en wat onze plannen 
zijn voor 2021. Deze plannen komen 
onder andere logischerwijs voort uit 
onze Koersnota. Daarin staat ons 
meerjarenplan beschreven voor de 
periode 2019 - 2022.  
De koersnota is terug te lezen op 
onze website.

In dit jaarplan delen we onze 
doelgroep (inwoners van de 
gemeente Veere) op in drie 
groepen: Jongeren, Volwassenen 
(+/- 20-60 jaar) en Senioren. 
We beschrijven waarmee wij hen 
ondersteunen, hoe we dat doen en 
wat onze plannen zijn. De overige 
organisatiegerelateerde zaken worden 
hierna beschreven.

We wensen je veel leesplezier!

Corona-virus
In dit jaarplan gaan we 
ervan uit dat er geen 
belemmeringen m.b.t. 
maatregelen i.v.m. het 
corona-virus zijn en dat 
alle activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Afhankelijk 
van de (on)mogelijkheden 
als gevolg van (de 
maatregelen m.b.t.) corona 
zullen de activiteiten uit dit 
jaarplan worden uitgevoerd 
danwel aangepast, waar 
nodig in overleg met de 
Gemeente Veere.

  

http://www.welzijnveere.nl/over-de-organisatie
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Op verschillende gebieden betekenen wij 
iets voor jongeren. Wij zijn er voor jongeren 
die een prettige en veilige plek zoeken om 
samen onder leeftijdgenoten te zijn. 

Dat doen we in het Jeugdhonk van 
Domburg en tijdens de jaarlijkse actieve 
en ontspannen uitjes samen met de 
Jeugdraad Veere, voor alle Veerse jeugd. 
De Jeugdraad Veere ondersteunen wij, 
naast helpen organiseren van uitjes, ook 
met andere taken. We helpen ze met het 
schrijven van adviezen (bijvoorbeeld aan de 
Gemeente Veere) en hoe je dit aanpakt. 
Ook ondersteunen wij hen bij het op touw 
zetten van maatschappelijk betrokken 
acties, zoals kaartjes schrijven voor ouderen 
of oliebollen verkopen voor een goed doel.

Niet alleen in georganiseerd verband 
ontmoeten wij jongeren, maar ook op 
straat. Langs de 11 Veilig Honken die wij 
faciliteren kunnen jongeren onderweg 
van of naar school terecht als ze last 
hebben van o.a. pech, ruzie of noodweer. 
En op straat zoekt de welzijnswerker 
van het Ambulant Jongerenwerk 
samen met preventiemedewerkers 
van 1Nul1 de jongeren op. Elkaar leren 
kennen, in gesprek blijven, preventie en 
voorlichten staan centraal in het ambulant 
jongerenwerk. Op hangplekken, bij scholen, 
aan het strand of bij uitgaansgelegenheden 
zoeken we de jongeren op. We gaan af 
op bekende “overlastlocaties” en lossen 
eventuele problemen met jongeren, 
omwonenden en andere partijen op.  
We organiseren “pitstops” op drukke 

scholieren-fietsroutes om jongeren te 
bevragen over allerlei onderwerpen en 
voorlichting. Ook is het digitale contact via 
Social Media niet meer weg te denken uit 
ons jongerenwerk.

En met Podium-Z, hét muziekproject 
voor en door jongeren, bereiken we 
samen met Kunsteducatie Walcheren 
op uiteenlopende manieren veel jeugd. 
In de muziekworkshops leren jongeren 
een instrument bespelen en ontdekken 
ze samen wat er komt kijken bij het 
oprichten van en optreden met een band. 
De bandcompetitie is voor bands met 
wat meer ervaring een plek om op te 
treden op een podium voor publiek en de 
wedstrijd aan te gaan met andere bands. 
Bij Podium-Z zijn vrijwilligers (jong en 
oud) verantwoordelijk voor allerlei taken 
backstage: licht en geluid, presentatie, 
fotografie, PR en organisatie. En bovenal 
biedt Podium-Z jongeren die iets met 
muziek hebben een veilige, prettige 
omgeving om elkaar te ontmoeten!

In 2021 zal Podium-Z het aanbod 
verbreden en nieuwe samenwerkingen 
nader onderzoeken. 

Jongeren

http://www.welzijnveere.nl/jongeren/jeugdhonk-domburg/
http://www.welzijnveere.nl/jongeren/jeugdraad-voor-jou/
http://www.welzijnveere.nl/jongeren/veilig-honk/
http://www.welzijnveere.nl/jongeren/ambulant-jongerenwerk/
http://www.emergis.nl/1nul1/2019/10/28/
http://www.welzijnveere.nl/jongeren/podium-z/
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Wij zijn er voor de volwassen.  
Een veelzijdige, vaak drukke doelgroep. 
Ook voor hen kunnen wij wat betekenen. 
Wij helpen hen de ballen hoog te houden 
en helpen mee om de ballen die vallen,  
op te rapen. 

Wij zijn er voor degene die graag 
in beweging willen komen. Onze 
welzijnswerkers weten precies de leuke 
fietsclubs of wandelgroepjes en zorgen  
dat je niet alleen hoeft, als de drempel te 
hoog is.

De mensen die op zoek zijn naar 
zingeving helpen wij ook, samen gaan 
wij bijvoorbeeld op zoek naar een fijne 
vrijwilligersfunctie. En wij houden 
het overzichtelijk door onze online 
vacaturebank. Voor de meer en minder 
complexe (hulp)vragen, staan onze  
Vrijwillig Burgeradviseurs en Burenhulp 
vrijwilligers klaar.

Ook voor de actieve inwoners uit de  
kernen die iets willen organiseren  
zijn wij er en kijken wij graag mee naar 
mogelijke subsidies bijvoorbeeld.  
En natuurlijk steken wij ook de handen  
uit de mouwen als dit nodig is.

In alle kernen bundelen wij samen met 
actieve inwoners en vertegenwoordigers 
van verenigingen de krachten door middel 
van Commissies Welzijn. Zij weten immers 
wat er leeft in de kern. Samen gaan we 
aan de slag. Dankzij de Welzijnsnetwerken 
in de kern, kunnen we er voor iedereen 
zijn.

Eigenlijk kunnen alle vragen bij ons worden 
gesteld, we denken graag mee en weten 
wij het niet, dan weten we waar mensen 
wel terecht kunnen met hun vraag!

Volwassenen

“Samen maak je de 
buurt zoveel mooier!”

http://www.welzijnveere.nl/#wij-werken-aan-welzijn
https://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwilligers-vacaturebank/
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwillig-burgeradviseurs
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/burenhulp
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/burgerinitiatieven/
http://www.welzijnveere.nl/welzijnsnetwerken/
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Voor Senioren is het belangrijk een vitale 
levensstijl te hanteren. Wij ondersteunen 
hier graag bij!

Zo bieden wij, in samenwerking met  
ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 
bijvoorbeeld leerzame workshops op 
het gebied van digitalisering. Een cursus 
Whatsapp, Internetten voor beginners, 
omgaan met smartphones. Wij helpen 
iedereen om up-to-date te blijven.

Uiteraard motiveren en stimuleren wij  
ook senioren om actief te zijn en 
blijven! We kennen de clubs, de leuke 
wandelgroepen en de beste fietstochten.

Voor mensen die even niet zelf kunnen 
koken is er de maaltijdservice, waarbij 
maaltijden aan huis worden bezorgd.  
En voor de mensen die eens gezellig  
samen willen eten, organiseren wij 
samen met vele enthousiaste vrijwilligers, 
gezamenlijke maaltijden in de kernen.

Wanneer het onderhouden van een tuin 
of het doen van boodschappen even niet 
lukt, staan in elke kern de vrijwilligers van 
Burenhulp klaar om een helpende hand te 
bieden.

Voor de meer complexe hulpvragen 
schakelen wij onze Vrijwillig Burgeradviseurs 
in. Zij zijn er bijvoorbeeld voor 
ondersteuning bij het aanvragen van 
een WMO voorziening. De Vrijwillig 
Burgeradviseurs staan klaar om te helpen 
en zij zijn van alle markten thuis. Het op 
orde brengen van administratie, het voeren 
van een keukentafel gesprek. Geen vraag is 
te gek.

Senioren

http://www.welzijnveere.nl/senioren/digitale-cursussen-en-workshops
http://www.welzijnveere.nl/senioren/digitale-cursussen-en-workshops
http://www.welzijnveere.nl/senioren/maaltijden-aan-huis/
http://www.welzijnveere.nl/senioren/samen-eten/
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/burenhulp/
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwillig-burgeradviseurs/
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwillig-burgeradviseurs/
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Wat we nog 
meer doen

Welzijnswerken doe je samen. Wij zijn 
de spin in het web van een netwerk van 
inwoners, vrijwilligers(organisaties) en 
partnerorganisaties. Samenwerken is waar 
wij sterk in zijn. Wij leggen de goede 
verbindingen en zorgen dat vragen op de 
juiste plek komen. Om zware problematiek 
onder Veerse inwoners (waar mogelijk) te 
voorkomen, spelen wij vroegtijdig in op 
signalen. Wij hebben het netwerk om deze 
signalen snel op te pikken en de juiste (in)
formele hulp in te schakelen.

Vrijwilligersondersteuning 
We ondersteunen vrijwilligersorganisaties. 
Wij zijn het steunpunt voor alle vragen  
op het gebied van vrijwilligerswerk.  
We brengen vrijwilligersorganisaties op de 
hoogte van onze rol door middel van een 
(digitale) nieuwsbrief. 

2021 is het nationale jaar van de vrijwillige 
inzet. Samen met de gemeente Veere 
zullen wij extra aandacht besteden 
aan vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan 
workshops en waarderingsactiviteiten. 
Huidige vrijwilligers zetten we in het 
zonnetje en we willen meer mensen laten 
zien hoe mooi vrijwilligerswerk is, om ze 
enthousiast te maken ook vrijwilliger te 
worden. Onze online vacaturebank speelt 
hierbij een belangrijke rol.

Maatschappelijk vastgoed
Bij gesprekken tussen gemeente en 
inwoners over Maatschappelijk Vastgoed 
zijn wij erbij. Wij helpen met het voeren 
van constructieve gesprekken, adviseren  
en dragen zo bij aan dorps- en buurthuizen 
in de kernen waar ieder zich thuis voelt.

Welzijn Veere werkt

verbindend
en brengt mensen bij elkaar. Want we  
kunnen allemaal iets voor elkaar 
betekenen! We werken

professioneel
samen met vrijwilligers en leveren

gedreven
ondersteuning om bij te dragen in het 
welzijn van alle burgers. Dat doen we

hartelijk
en warm. We zijn altijd dichtbij:

present
en

toegankelijk
in alle kernen van de Veerse samenleving.

http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwilligersondersteuning/
https://www.welzijnveere.nl/vacatures/
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Netwerkoverleg
Om (nog) beter in te spelen op (zorg)
signalen in onze samenleving organiseert 
Welzijn Veere het Netwerkoverleg Veere. 
Dat doen we niet alleen natuurlijk, 
netwerken doe je samen! Met het 
Netwerkoverleg Veere kunnen we 
preventief en pro-actief samen werken en 
signalen herkennen.

Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning
Welzijnswerkers en vrijwillig burgeradviseurs 
bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Als geselecteerde koplopergemeente 
werken wij, met extra financiering 
vanuit het ministerie van VWS, aan het 
optimaliseren van deze dienstverlening.

Preventie
Ieder zo lang mogelijk, zelfstandig 
thuiswonen. Daar werken wij aan, o.a.  
door het initiëren van nieuwe interventies 
als “preventieve huisbezoeken” en “welzijn 
op recept”.

Dementievriendelijk Veere
In de Veerse kernen gaan wij met inwoners 
en professionals heel gericht aan de slag 
met de vraag: Wat hebben inwoners met 
dementie en hun naasten nodig om prettig 
te blijven leven in de eigen woonomgeving? 
Wat is er nu nodig, en wat in de 
toekomst? En hoe en met wie gaan we dit 
aanpakken. Zo werken we samen aan een 
Dementievriendelijk Veere. 

Kwaliteit
In 2020 hebben wij het Kwaliteitslabel 
van de brancheorganisatie Sociaal Werk 
Nederland behaald. 

Ook in 2021 werken wij aan onze kwaliteit. 
We gaan aan de slag met:
•  Het versterken van ons vakmanschap 

(scholing).
•  Het inzichtelijk en meetbaar maken van 

het maatschappelijk effect van ons werk.
•  Marketing en communicatie. 

Goede communicatie is belangrijk.  
In 2021 zullen wij het communicatieplan 
wat in 2020 voor en met ons 
geschreven is, gaan uitvoeren. Wij gaan 
communiceren in de juiste ‘Tone of Voice’. 
Door middel van nieuwsbrieven en social 
media gaan wij zowel onze doelgroep als 
professionele organisaties op de hoogte 
brengen van onze diensten en plannen 
en, minstens zo belangrijk, met hen in 
gesprek! 

http://www.welzijnveere.nl/netwerkoverleg-veere/
http://www.welzijnveere.nl/laten-we-wel-zijn/gemeente-veere-koploper-in-clientondersteuning/
http://www.welzijnveere.nl/senioren/dementievriendelijk-veere/


Op de hoogte blijven van  
onze activiteiten?

@welzijnveere

Direct in contact met ons: 

0118 583687

info@welzijnveere.nl

Altijd 
dichtbij 
We zijn er voor je. In alle kernen van de 
Gemeente Veere kom je ons en onze 
vrijwilligers tegen.

welzijnveere.nl

Welzijn brengen, overal in de 
gemeente Veere. Dát is wat onze 
vrijwilligers en wij willen en doen. 
Zodat je altijd en overal connectie 
hebt met de samenleving en 
omgeving, met zorgaanbieders, 
instanties en de gemeente.  
Met elkaar. 

We zijn er. Voor jou!


