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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 2022. 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 
organisatie-gerelateerde zaken worden 
daarna 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 Veerse 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 het 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 bloemen brengen 
bij eenzamen of geld inzamelen 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 met jongeren in 
gesprek te gaan over allerlei onderwerpen 
en om voorlichting te geven over 
middelengebruik. 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 
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!
Omdat het seizoen 2020/2021 door 
corona een vreemd jaar was, ligt de 
prioriteit voor 2022 bij het herstarten en 
voortzetten van de activiteiten en hierbij 
de ondersteuning van vrijwilligers. Waar 
we kansen zien, zullen we samen-
werkingen aangaan met andere 
organisaties, zowel lokaal als provinciaal.

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.welzijnveere.nl/jongeren/podium-z/


Schoolstraat 4, Oostkapelle | 0118 583687 | info@welzijnveere.nl | www.welzijnveere.nl

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 degenen die graag 
in beweging willen komen, letterlijk en 
figuurlijk. Onze welzijnswerkers weten 
precies de leuke fietsclubs of 
wandelgroepjes en zorgen dat je niet 
alleen hoeft, als de drempel 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. Als dit nodig is, 
kunnen wij mensen ook in contact 
brengen met andere zorg-, hulp-, of 
dienstverleners. Het gaat erom dat 
iemand de juiste hulp krijgt!

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!”

Statushouders
Statushouders willen we zo snel 
mogelijk een plek geven in onze 
gemeente, zodat deze nieuwe 
inwoners hun leven weer kunnen 
oppakken en zelfstandig meedoen. 
Vanaf 2022 verzorgen wij, samen met 
vrijwilligers, de maatschappelijke 
begeleiding van statushouders in de 
gemeente Veere. We helpen hen bij 
het inburgeren en verzorgen de 
participatieverklarings-trajecten. We 
werken hierin nauw samen met 
gemeente Veere, Orionis, 
Vluchtelingenwerk en Zeeuwland 

https://www.welzijnveere.nl/wij-werken-aan-welzijn/
https://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwilligers-vacaturebank/
http://www.welzijnveere.nl/vacatures
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 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 wandel-
groepen 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. Ook wanneer je wat meer gezellige 
aanspraak wenst of een wandelmaatje kun 
je hier terecht. Elke kern heeft een 
Burenhulpcoördinator die vraag en aanbod 
verbindt. De welzijnswerkers ondersteunen 
hierbij en zorgen dat vragen die niet bij 
Burenhulp horen, op de juiste plek 
belanden. In 2022 zal er weer aandacht zijn 
voor deskundigheidsbevordering van de

Burenhulpcoördinatoren en indien gewenst 
ook de vrijwilligers. Er zijn een aantal 
vacatures ontstaan waardoor 
welzijnswerkers nu de taken van een 
Burenhulpcoördinator waarnemen. We gaan 
opzoek naar nieuwe vrijwilligers hiervoor.

Voor de meer complexe hulpvragen 
schakelen wij onze Vrijwillig Burgeradviseurs 
in. Zij zijn er bijvoorbeeld voor 
ondersteuning bij het aanvragen van 
een Wmo voorziening, of het invullen van 
een kwijtscheldingsformulier. 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/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
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Wat we nog 
meer doen
Welzijnswerken doe je samen. Samen met 
bijna 500 vrijwilligers, 6 welzijnswerkers, 2 
administratief medewerkers, een directeur 
en 5 bestuursleden om precies te zijn. 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 
Mensen die op zoek zijn naar zingeving 
helpen wij; samen gaan we bijvoorbeeld op 
zoek naar een fijne vrijwilligersfunctie. En wij 
houden het overzichtelijk door onze online 
vrijwilligersvacaturebank.
Daarnaast zijn wij het steunpunt voor alle 
vragen op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Wij brengen vrijwilligersorganisaties op de 
hoogte van actuele vrijwilligerszaken door 
middel van een (digitale) nieuwsbrief. 
Wij werken samen met andere 
vrijwilligersorganisaties op Walcheren en 
maken deel uit van de stuurgroep van het 
Kennisplatform voor vrijwilligers. We 
organiseren informatiebijeenkomsten over 
actuele onderwerpen en besteden aandacht 
aan vrijwilligerswaardering. Onder andere door 
het organiseren van een vrijwilligersdag voor 
onze eigen vrijwilligers. Ook organiseren wij 
altijd iets leuks op de Nationale 
Vrijwilligersdag (7 december).

Daarnaast zetten wij vrijwilligers in het 
zonnetje door middel van onze 
vrijwilligersportretten in de Bode. Dit doen wij 
ook om meer mensen te laten zien hoe mooi 
vrijwilligerswerk is en hen te enthousiast te 
maken om ook vrijwilligerswerk te doen.

Welzijn Veere werkt

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

samen met vrijwilligers en leveren

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

en warm. We zijn altijd dichtbij:

en

in alle kernen van de Veerse samenleving.

http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwilligers-vacaturebank
http://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/vrijwilligersondersteuning/
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Sport & Bewegen
Plezier maken, fit blijven, gezond leven, 
actief deelnemen aan de samenleving en 
mensen ontmoeten, zijn de belangrijkste 
redenen om te bewegen. Wij stimuleren 
(bestaande en nieuwe) sport- en 
beweegactiviteiten voor alle inwoners van 
de gemeente Veere, met speciale aandacht 
voor jongeren, niet-actieve inwoners, 
inwoners met beperking, ouderen en sociaal 
zwakkeren. We gaan onderzoek doen naar 
aangepaste beweegmogelijkheden voor 
mensen met lichamelijke, verstandelijke en 
leeftijdgebonden beperkingen.
We ondersteunen en begeleiden 
(sport)verenigingen die hun beweegaanbod 
en/of doelgroep willen uitbreiden en we 
stimuleren (individueel) sporten in de 
Veerse natuur. We promoten de diensten 
van SportZeeland en het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur Zeeland.

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.

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 signalen herkennen 
en samenwerken.

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.

Welzijn Op Veers Recept
Welzijn op Recept is een landelijke methode 
voor mensen met psychosociale klachten. In 
plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te 
schrijven, verwijst de huisarts je door naar een 
welzijnscoach. Welzijn Veere is in 2021, in 
samenwerking met de gemeente Veere en 
Huisartsenpraktijk Seroos, het pilotproject 
Welzijn op Veers Recept gestart. Deze pilot zal 
in 2022 uitgebreid worden naar andere 
huisartsenpraktijken binnen de gemeente 
Veere. 

Preventieve Huisbezoeken
In de gemeente Veere vinden we het 
belangrijk dat het goed gaat met de ouderen 
in de kernen. Welzijn Veere start daarom in 
2022, in afstemming met de Gemeente Veere, 
met preventieve huisbezoeken voor inwoners 
vanaf 75 jaar. Nú in gesprek gaan, maakt het 
makkelijker om in de toekomst de juiste 
ondersteuning tijdig in te zetten. Het doel is 
enerzijds (preventief) informatie verstrekken 
en anderzijds het (vroegtijdig) signaleren van 
hulpvragen of problemen. Daarnaast helpt het 
ons en de Gemeente Veere om de 
dienstverlening aan ouderen in de toekomst te 
verbeteren. De gesprekken zullen 
plaatsvinden bij de 75+’er thuis. Aan de hand 
van een vragenlijst worden diverse relevante 
onderwerpen besproken. Deze onderwerpen 
zijn: Wonen, Gezondheid & ondersteuning, 
Sociaal & activiteiten en Administratie & 
Financiën. De huisbezoeken worden 
uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door 
Welzijn Veere.

https://www.welzijnveere.nl/20-60-jaar/kom-in-beweging/
http://www.welzijnveere.nl/netwerkoverleg-veere
https://www.welzijnveere.nl/laten-we-wel-zijn/gemeente-veere-koploper-in-clientondersteuning/
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Opplussen
Via opplussen adviseren wij inwoners over 
het aanbrengen van aanpassingen om hun 
woning geschikt te maken om er langer, 
zelfstandig en veilig in te kunnen blijven 
wonen. De opplusregeling, waar de 
gemeente eigenaar van is, is toe aan 
herziening en verbetering. Wij zullen onze 
visie delen en willen meewerken aan een 
sterke regeling waar senioren in de 
gemeente Veere profijt van hebben. Als dat 
gebeurd is, zijn werving van nieuwe 
vrijwilligers en promotie de vervolgstappen.

Veerse Welzijnsactiviteiten
In alle 13 Veerse kernen vinden vrij 
toegankelijke welzijnsactiviteiten plaats. De 
werkgroep van de Veerse Welzijns-
activiteiten bestaat uit medewerkers van 
Welzijn Veere, SVRZ Veere, Zorgstroom, 
Zeeuwland en ZB Bibliotheek van Zeeland. 
De betrokken organisaties vormen een 
platform voor innovatie op het gebied van 
welzijn, zorg en wonen. De werkgroep heeft 
als doel om deze welzijnsactiviteiten te 
promoten, verbeteren en meer doelgroepen 
te betrekken. In 2022 wordt ingezet op 
behouden en zo mogelijk uitbreiden van 
nieuwe welzijnsactiviteiten, het vergroten 
en verbreden van het beweegaanbod bij 
woonzorglocaties en ondersteuning van 
inwoners bij digitale vraagstukken (d.m.v. 
cursussen en workshops). Aan deelnemers 
en vrijwilligers wordt feedback gevraagd om 
verbeteringen te kunnen doorvoeren, 
betrokkenheid van vrijwilligers te vergroten 
en nieuwe vrijwilligers te werven. 

Stagebegeleiding
Welzijn Veere werkt samen met de HZ

University of Applied Science, onder andere 
door het bieden van een afstudeer-
stageplaats aan Social Work studenten. Per 
studiejaar wordt er een 4e jaars-student 
begeleid in het welzijnswerk. Welzijn Veere 
ziet het als een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om aankomende 
professionals te introduceren in het 
welzijnswerk. Voor Welzijn Veere kan een 
stagiair een belangrijke bijdrage leveren 
aan de uitvoering van ons werk door de 
medewerkers te assisteren, (op termijn) 
zelfstandig taken uit te voeren én door 
middel van het afstudeeronderzoek dat 
gerelateerd is aan onze werkzaamheden of 
een vraagstuk van Welzijn Veere.

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 2022 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. 
Doorlopend werken wij eraan om onze 
communicatie zo vorm te geven dat de 
boodschap de juiste doelgroep bereikt. Via 
onze website, sociale media, nieuwsbrieven, 
persberichten, en flyers delen wij wat we 
doen en hoe mensen ons kunnen bereiken.

https://www.welzijnveere.nl/senioren/welzijnsactiviteiten/
https://www.welzijnveere.nl/afstuderen-bij-welzijn-veere/
https://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!

f


