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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 jaarverslag beschrijven wij wat wij 
hebben gedaan voor de inwoners van de 
gemeente Veere in 2021. Onze acties van 
het afgelopen jaar komen voort uit het 
jaarplan van 2021 en onze koersnota 
welke te lezen zijn op onze website.
In dit verslag delen we onze doelgroep (de 
inwoners van de gemeente Veere) op in 
twee groepen: Jongeren en Volwassenen 
& Senioren.
We beschrijven waarmee wij hen hebben 
ondersteund en op welke manier. Overige 
zaken komen hierna aan de orde.

Veel leesplezier gewenst!

Coronavirus
Zoals iedereen hebben wij 
het afgelopen jaar te maken 
gehad met het coronavirus. 
We hebben in mogelijkheden 
gedacht en mensen 
geïnformeerd over de zaken 
waarmee ze bij ons terecht 
konden. 
In sommige gevallen heeft 
het ons zeker creatiever 
gemaakt;  we zochten naar 
wat wel kon, in plaats van 
naar wat niet mocht. Het 
was niet zoals anders en dat 
is ook in ons jaarverslag 
terug te zien. We hopen dat 
2022 weer wordt als 
vanouds, waarbij wij weer 
meer fysiek aanwezig 
kunnen zijn in alle kernen. 
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Op verschillende gebieden hebben we iets 
betekend voor Veerse Jongeren. Om te 
beginnen heeft de Jeugdraad Veere (die eind 
2021 bestaat uit 11 jongeren, in de leeftijd van 
13 tot en met 22 (4 jongens, 7 meiden), uit 7 
verschillende Veerse kernen), meegepraat of 
advies gegeven aan de Gemeente Veere over 
o.a.: omgevingsvisie, starterswoningen, 
Wonen in Veere, Wmo en Jeugdwet en over 
hoe de Toegang kan communiceren met 
jongeren.
De jeugdraadleden hebben hun eigen sociale 
netwerk ingezet om enquêtes uit te delen 
waarmee informatie werd opgehaald onder 
jongeren.
Met de burgemeester is een online-overleg 
gevoerd over “jongeren en corona” en met de 
wethouder Welzijn een online-overleg over 
wonen.
Ook heeft de Jeugdraad zich ingezet voor de 
eenzamen en kwetsbaren in de gemeente 
Veere: in april werden violen gebracht bij alle 
inwoners van Koudekerke, in Domburg 
brachten ze appeltaartpunten rond met 
Koningsdag, in december kerstbroden bij 
ouderen in Biggekerke en daarnaast 
verkochten ze in december oliebollen in 
Biggekerke en Domburg voor het goede doel: 
Jarige Job.
Door corona kon er dit jaar slechts 1 activiteit 
worden georganiseerd, nl. de stranddag in juni; 
deze werd goed bezocht door 29 jongeren.

Jongeren konden ook in 2021 bij de 11 
door ons gefaciliteerde Veilig Honken
terecht, bijvoorbeeld wanneer ze last 
hadden van noodweer of wanneer ze 
pech kregen. Wij hebben de aanstaande 
brugklassers hierover geïnformeerd via de 
basisscholen.

Deze zomer waren weer veel jongeren op 
het strand te vinden, omdat de 
uitgaansgelegenheden dicht waren. Onze 
ambulant jongerenwerker was vanwege 
die reden ook daar vaak aanwezig, 
samen met 1nul1. Ze gaven voorlichting 
over alcohol en drugs en gingen het 
gesprek aan over de coronamaatregelen. 
De jongerenwerker is betrokken bij de 
werkgroep strandoverlast (waarin o.a. ook  
politie, Boa’s, Gemeente Veere, 1nul1 en 
strandwacht zitten) en onderhoudt  
contacten met deze partijen via een 
Whatsapp-groep. Op deze manier kon er, 
wanneer nodig, snel geschakeld worden 
en overlast worden voorkomen.
In samenwerking met 1nul1 zijn er 3 
pitstops langs de fietsroutes naar 
middelbare scholen georganiseerd. 
De ambulant jongerenwerker was 
regelmatig op straat te vinden en heeft 
meerdere individuele gesprekken en app-
contacten met jongeren gehad. Ook is ze 
met informatie aanwezig geweest bij een 
schoolfeest van CSW Van de Perre, 
verzorgde ze een presentatie bij de 
Veerse huisartsen en was ze betrokken bij 
de activiteiten voor jongeren tijdens 
corona.

Jongeren
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Podium-Z heeft ook in 2021 creatief 
ingespeeld op de coronamaatregelen. In 
februari werden er online workshops gitaar en 
songwriting (8 jongeren) georganiseerd, in juni 
2 muziekworkshop en uitvoering (13 jongeren), 
in september en oktober 4 workshops en een 
uitvoering (13 jongeren) en in november en 
december 4 workshops (11 jongeren).
Vanwege aangescherpte coronamaatregelen 
moesten op het laatste moment helaas 
voorrondes worden geannuleerd. Wel kon er 
in oktober nog een voorronde/showcase 
worden georganiseerd, voor zo’n 50 bezoekers,  
in Schuttershof Domburg.
In 2021 waren er 11 jonge vrijwilligers en 1 
volwassen vrijwilliger actief voor Podium-Z.
Podium-Z werkt nauw samen met andere 
organisaties zoals Steenworp, Regioruis, 
Spectra en Pop aan Zee. De bezoekers van het Jeugdhonk in  

Domburg worden begeleid door 
vrijwilligers, meestal ouders uit de kern 
zelf. Een seizoen loopt gelijk aan een 
schooljaar en het benaderen van 
vrijwilligers en kinderen start elk jaar 
weer opnieuw in augustus/september. 
Vanwege corona was 2021 weer een 
moeilijk jaar. Het jeugdhonk is dit jaar 
open geweest op 24 september, 1 en 15 
oktober, 5, 12 en 19 november. Het 
jeugdhonk blijft onverminderd populair, 
alle keren konden we rekenen op 
gemiddeld 15 kinderen.

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

“Wij brengen (muzikale) 
jongeren samen!”
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Sport en bewegen is één van de specialisaties 
van Welzijn Veere die door één van onze 
welzijnswerkers wordt uitgevoerd. In 2021 zijn 
vanwege de Covid19-maatregelen wederom 
veel sport- en beweegactiviteiten in de 
voorbereidingsfase gestrand. Toch is het ons 
gelukt om vooral in het begin van 2021 veel 
activiteiten voor (de verbetering van de 
leefstijl van) jongeren op te zetten en uit te 
voeren:

Veere Blijft Bewegen 

In de maanden januari en februari zijn er 24 
pleinactiviteiten voor groep 5 t/m 8 in 
Domburg, Meliskerke, Biggekerke, Oostkapelle 
en Aagtekerke georganiseerd, in 
samenwerking met collega buurtsportcoaches, 
Strandsport Zeeland, Fitness de Driehoek en 
vrijwilligers. Hieraan hebben in totaal 462 
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar 
deelgenomen.

Wintergames
In de maanden januari tot en met maart zijn 
er sportieve activiteiten voor jongeren in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar georganiseerd. 
15 bootcamps in Zoutelande, Domburg, Veere, 
Oostkapelle en Koudekerke en 2 
survivalbaantrainingen bij K.V. Atlas in 
Ritthem. In samenwerking met 
Beweegcentrum DOEN, Fitness de Driehoek, 
Sportdorp Oostkapelle en K.V. Atlas zijn er 
tijdens de lockdown rond de 50 jongeren in 
beweging geweest.

Jeugdraad Veere Actief – Stranddag 2021

De Jeugdraad Veere heeft op 15 juni de 
sportieve activiteit ‘Stranddag 2021’ 
georganiseerd bij Surfschool Domburg. 29 
jongeren in de leeftijd van 13 t/m 22 jaar 
hebben 4 uur lang deelgenomen aan 
golfsurfen, stand-up paddlen, 
bodyboarden en skimboarden.

Meliskerke Beweegt

In de maanden juni & juli vonden er 
voetbalavonden plaats voor inwoners 
vanaf 13 jaar. In juli is er een bootcamp 
georganiseerd op het grasveld van 
Meliskerke. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Via onze intermediairs konden er dit jaar 
13 kinderen uit 5 gezinnen via het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur gaan of 
blijven sporten.

Jongeren
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Wij waren er ook voor de Volwassenen

en Senioren. Een veelzijdige doelgroep 
voor wie sociale verbinding, persoonlijke 
ontwikkeling en een vitale leefstijl 
belangrijke thema’s zijn. Wij 
ondersteunen hier graag bij. Op 
verschillende manieren hebben we hen 
geïnformeerd over wat wij voor hen 
konden betekenen in 2021.

In alle kernen bundelden we, samen 
met actieve inwoners en vertegenwoor-
digers van verenigingen, de krachten in 
Welzijnsnetwerken in de kern. 
In 2021 konden we dankzij deze 
netwerken contact houden met onze 
kernen en op de hoogte blijven van wat 
er speelde. Zelfs toen onze 
medewerkers thuis werkten en veel 
activiteiten stillagen, was er verbinding.

Voor de meer complexe hulpvragen 
schakelen wij onze Vrijwillig 
Burgeradviseurs in. Zij kunnen 
bijvoorbeeld worden ingezet bij het 
aanvragen van een Wmo-voorziening, 
het op orde brengen van de 
administratie of informatie en advies bij 
vragen over welzijn, wonen en zorg .
Welzijn Veere coördineert en 
ondersteunt de inzet van de negen 
gecertificeerde Vrijwillig Burgeradviseurs 
en organiseert hun deskundigheids-
bevordering. 
De Vrijwillig Burgeradviseurs bieden 
onafhankelijke vrijwillige cliëntonder-
steuning.
In 2021 werden 183 huisbezoeken en 
telefonische consulten afgelegd bij 54 
individuele aanvragers. De meeste 
hulpvragen hadden betrekking op zorg, 
wonen en financieel-administratieve 
onderwerpen. 

Volwassenen
& Senioren

“Samen maak je de 
buurt zoveel mooier”
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Wanneer het onderhouden van een tuin, 
het doen van boodschappen, of het 
afhalen van medicijnen niet meer lukt, 
kan de hulp worden ingeroepen van 
Burenhulp. In elke Veerse kern staan 
vrijwilligers klaar om een helpende hand 
te bieden. In 2021 was het weer 
bijzonder prettig om de inwoners van de 
gemeente Veere, die door het 
coronavirus niet zelf hun boodschappen 
konden halen, ondersteuning te kunnen 
bieden via Burenhulp! 

Wij hebben de inwoners van de kernen 
door middel van (nieuws-)brieven en 
social media geattendeerd op ons 
aanbod. Voor de vrijwilligers hebben wij 
richtlijnen opgesteld die houvast boden 
voor het veilig verlenen van Burenhulp. 

Er is een lichte daling te zien van het 
aantal burenhulpvragen t.o.v. 2020. In 
2021 werden 138 eenmalige hulpvragen 
en 186 structurele hulpvragen in 
behandeling genomen. Dit resulteert in 
een totaal van 324. Maar liefst 79 
hulpvragen betreffen de behoefte aan 
gezelschap. Hieruit blijkt dat veel 
inwoners uit de gemeente Veere voor 
elkaar klaar staan tijdens een jaar dat 
gekenmerkt werd door corona.
Mensen weten elkaar binnen de kern 
goed te vinden.

In 2020 stopten de Burenhulpcoördina-
toren van de kernen Vrouwenpolder, 
Zoutelande, Meliskerke en Koudekerke. 
In 2021 is in Zoutelande en Koudekerke 
vervanging gevonden, in de andere 
kernen wordt daar actief naar gezocht 
en neemt de welzijnswerker van de 
kern de Burenhulpcoördinatie tijdelijk 
waar. 
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Voor mensen die tijdelijk of permanent 
niet zelf voor hun maaltijd kunnen 
zorgen, is er de Maaltijdservice. Eerder 
werden de maaltijden door vrijwilligers 
aan huis bezorgd. Het coronavirus heeft 
ons ertoe gedwongen de werkwijze 
geheel aan te passen. Om het veilig te 
houden voor de deelnemers en 
vrijwilligers heeft Tafel Thuis/Dé 
Zeeuwse Keuken (de leverancier van 
koelversmaaltijden) vanaf half maart 
2020 de bezorging al overgenomen. 
Apetito (de leverancier van de 
diepvriesmaaltijden) deed hetzelfde. 
Eind 2021 hebben we het besluit 
genomen om, o.a. door steeds strengere 
eisen ten aanzien van de 
voedselveiligheid, de bezorging op deze 
manier te continueren. De vrijwilligers 
(12 contactpersonen en 90 vervoerders) 
zijn bedankt voor hun, vaak jarenlange, 
inzet voor de maaltijdservice via brieven, 
bijeenkomsten en een kleine attentie.

En voor de mensen die gezellig samen 
willen eten, organiseren en 
ondersteunen wij samen met vele 
enthousiaste vrijwilligers Gezamenlijke 
maaltijden in de kernen.
In 4 van deze kernen (Oostkapelle, 
Serooskerke, Vrouwenpolder en 
Zoutelande) wordt hierin samengewerkt 
met Tafel Thuis/De Zeeuwse Keuken en 
organiseren wij maaltijden onder de 
naam ‘Open Tafel’. Vanwege covid-19 
hebben slechts 5 open tafels 
plaatsgevonden met in totaal 48 
deelnemers.

We ondersteunen daarnaast ook andere 
eetinitiatieven in de Veerse kernen. In 
Aagtekerke, Domburg, Gapinge, 
Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke en 
Zoutelande worden, in samenwerking 
met lokale horecagelegenheden en 
dorpshuizen, gezellige “Samen aan tafel” 

maaltijden georganiseerd.
In Biggekerke en Veere worden 
soortgelijke bijeenkomsten 
georganiseerd, met dit verschil dat hier 
de maaltijden worden bereid door 
vrijwilligers.
Het coronavirus maakte het niet altijd 
mogelijk om de gezamenlijke maaltijd-
bijeenkomsten voort te zetten. De 
vrijwilligers hebben zich (al dan niet 
met onze hulp) ingespannen om contact 
te houden met de deelnemers. Zo 
werden er in diverse kernen maaltijden 
aan huis bezorgd, kregen de deelnemers 
paaskaarten en –eitjes en werd 
appeltaart of chocolade uitgedeeld.

“Zo laten we weten 
dat we aan u denken”
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De Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten

is een samenwerking tussen Zorgstroom, 
Zeeuwland, SVRZ, Gemeente Veere, ZB 
Bibliotheek van Zeeland en Welzijn Veere. 
Gezamenlijk wordt gewerkt aan een breed en 
toegankelijk welzijnsactiviteiten-netwerk ter 
bestrijding van kwetsbaarheid en eenzaamheid. 
De Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten 
wordt door Welzijn Veere gecoördineerd.
De locaties waar de welzijnsactiviteiten 
plaatsvinden waren gedurende het jaar vaak 
gesloten vanwege coronamaatregelen. Als 
gevolg daarvan hebben er in 2021 minder 
activiteiten plaatsgevonden. Wel is de 1e

editie van de Veerse Balkon Beweegdag
gehouden in De Tienden in Zoutelande en in 
de Egelantier in Oostkapelle. 20 Senioren 
genoten van livemuziek, verzorgd door een 
muzikant van Podium-Z, waarbij ze bewogen 
onder begeleiding van een dansdocente.
Op de ”Dag van de vrijwilliger”, 7 december, 
konden alle 200 vrijwilligers van de 
gezamenlijke welzijnsactiviteiten een 
presentje ophalen in De Kreek (Westkapelle) 
of Nimmerdor (Grijpskerke).
In 2021 is onze stagiaire gestart met een 
onderzoek naar de wijze waarop jonge 
ouderen betrokken kunnen worden bij de 
welzijnsactiviteiten. 

Om mee te kunnen (blijven) doen, is het 
belangrijk om ook digitaal vaardig(er) te 
zijn. Daarom organiseren we, afhankelijk 
van waar vraag naar is, samen met de ZB 
Bibliotheek van Zeeland, Cursussen & 

workshops voor senioren. Deze vonden 
meestal plaats in Nimmerdor te 
Grijpskerke. Vanwege de situatie rond 
corona konden pas in het najaar 2021 de 
cursussen Klik&Tik (7 deelnemers) en 
DigiD (7 deelnemers) doorgaan. Daarnaast 
waren er nog digicafé’s in Nimmerdor en 
in het Polderhuis in Westkapelle.

In de gemeente Veere slaan we de 
handen ineen om samen te werken aan 
een Dementievriendelijk Veere. Er is een 
stuurgroep waarin Welzijn Veere, SVRZ, 
Zorgstroom, Zeeuwse Zorgschakels en 
Manteling samenwerken. De stuurgroep 
monitort de voortgang en resultaten. 
In de kernen Domburg, Zoutelande en 
Serooskerke zijn door het coronavirus de 
bijeenkomsten uitgesteld. Wel zijn er in 
die kernen voor kinderen van groep 7 en 
8 van de basisscholen gastlessen verzorgd 
over het herkennen van dementie en hoe 
je zelf kunt helpen. 

Met betrekking tot Opplussen, de regeling 
van de Gemeente Veere voor 
aanpassingen in woningen van senioren, 
heeft er overleg met de gemeente 
plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk op 
welke wijze de gemeente de regeling wil 
voortzetten.
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“Zo blijven we allemaal 
samen leren!”
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Vrijwilligers 
(ondersteuning)

Begin 2021 hebben wij een enquête 
uitgezet onder vrijwilligers in de gemeente 
Veere. Door middel van deze enquête 
heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn 
Veere de behoeften van vrijwilligers uit de 
Gemeente Veere op het gebied van 
waardering, ondersteuning en 
informatievoorziening onderzocht.
Benieuwd naar de uitkomsten? Het hele 
verslag leest u hier.

Op 26 mei 2021 is er in samenwerking 
met Welzijn Middelburg en mr. Lars 
Hooning een online webinar georganiseerd 
over de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). 
Hieraan hebben 66 verenigings-, 
stichtings-, commissie-, bestuursleden, 
vrijwilligers en dorpsraadleden 
deelgenomen. 

Op onze website kunnen vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties elkaar vinden in de 
vrijwilligersvacaturebank.

Begin 2021 waren er 471 Vrijwilligers actief 
voor Welzijn Veere. In de loop van het jaar 
hebben we het besluit moeten nemen, o.a. 
vanwege de steeds strengere eisen rondom 
voedselveiligheid, om de bezorging van de 
maaltijden aan huis door vrijwilligers te 
beëindigen. We hebben deze vrijwilligers 
bedankt voor hun, vaak jarenlange, inzet 
via brieven, bijeenkomsten in de kernen en 
een kleine attentie. Aan het eind van 2021 
waren er daarom nog 368 vrijwilligers 
betrokken bij Welzijn Veere. 
Op de dag van de Vrijwilligers, 7 december, 
is onze online nieuwsbrief “Kernkrachtig” 
verstuurd naar onze vrijwilligers, waarin ze 
onder meer bedankt werden voor hun inzet.

Welzijn Veere heeft een steunpunt voor 
vrijwilligers, organisaties en mensen die 
belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk: 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
In 2021 verschenen er 13 portretten van 
Veerse vrijwilligers in weekblad de Faam / 
de Bode. Alle interviews zijn door ons 
gemaakt met als doel vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten!

We hebben 2 “Kernkrachtig” nieuwsbrieven 
uitgebracht waarmee we onze vrijwilligers 
voorzien hebben van allerlei nieuwtjes en 
interessante feiten op het gebied van 
vrijwilligerswerk.

”Vrijwilligerswerk maakt 
het verschil!”
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Welzijn in
de kernen

In alle 13 Veerse woonkernen vinden normaal 
gesproken gedurende het jaar diverse 
welzijnsactiviteiten plaats. Als gevolg van de 
coronamaatregelen konden veel 
groepsactiviteiten niet doorgaan. Maar samen 
hebben we gezocht naar wat wél kon. Hieronder 
zijn de meest in het oog springende activiteiten 
van 2021 weergegeven, veelal vanuit de 
gedachte om de mensen een hart onder de riem 
te steken tijdens coronatijd:
• Op 1 februari brachten we, in samenwerking 

met de dorpsraad Gapinge, de Commissie 
Welzijn en de boerderijwinkel van Gapinge, 
bij alle inwoners van Gapinge een bloemetje. 
Dit leverde mooie en leuke gesprekken op.

• In Koudekerke hebben meerdere 
verenigingen samen alle inwoners een 
paasgroet gebracht (viooltjes en paaskaart).

• In Domburg organiseerde de commissie 
Welzijn voor de 50 deelnemers van “Samen 
aan tafel” een paasgroet, werd voor 
koningsdag (samen met de ondernemers-
vereniging) een appeltaart bezorgd en 
verzorgden zij ook nog een kerstgroet. In 
november nuttigden 35 deelnemers een 
“Samen aan tafel maaltijd”

• In Grijpskerke, Meliskerke en Vrouwenpolder 
hebben ook paasacties plaatsgevonden voor 
de deelnemers van de open tafel.

• In Zoutelande werd, evenals vorig jaar, een 
speciale lichtjesspeurtocht georganiseerd 
waarbij kinderen leuke (lokale) prijzen 
konden winnen.

• In Biggekerke werden door de Commissie 
Welzijn in december 125 verrassingspakketjes 
naar zieken en ouderen gebracht.

De bijeenkomsten van Commissies 
Welzijn konden soms fysiek 
plaatsvinden, maar dat was in veel 
gevallen ook niet mogelijk. Online en 
telefonisch was er echter veel contact 
en werden er signalen besproken. 
Wanneer nodig werd hier actie op 
ondernomen.

Uiteraard hebben de welzijnswerkers 
ook de andere contacten in de kern 
onderhouden, zoals bijvoorbeeld met de 
kerken, verenigingen, enzovoorts. 
Op andere wijze dan normaal, maar 
daarom wellicht wel creatiever. Een 
voorbeeld daarvan is Walk&Talk, de 
naam die welzijnswerkers gebruiken om 
inwoners en collega’s uit het werkveld 
uit te nodigen om elkaar al wandelend 
in de buitenlucht (beter) te leren 
kennen.
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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 graag 
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 maken 
gebruik van het lokale welzijnsnetwerk
om deze signalen snel op te pikken en 
de juiste (in-)formele hulp in te 
schakelen.
De 13 lokale Commissies Welzijn zijn 
onderdeel van die welzijnsnetwerken en 
worden ondersteund door de 
Welzijnswerker van hun kern. In 2022 
wordt versterking van deze Commissies 
Welzijn nagestreefd.

In 2021 zijn de deelnemers van het 
Netwerkoverleg Veere twee keer 
samengekomen, waarvan 1 x digitaal. 
Vanwege corona kon dit niet vaker. Ons 
netwerk bestaat uit: klantondersteuners, 
wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, 
(school-)maatschappelijk werkers, GGZ-
medewerkers, Politie, Woonconsulenten, 
vrijwilligerscoördinatoren en 
casemanagers van uiteenlopende 
organisaties die werkzaam zijn binnen 
het Veerse sociaal domein.

Welzijn Veere is, in samenwerking met de 
gemeente Veere en de huisartsenpraktijk in 
Serooskerke het pilotproject ‘Welzijn op 
Recept’ gestart. Ook in Koudekerke zijn 
hieromtrent al afspraken gemaakt met de 
huisartsenpraktijk en zijn al inwoners 
aangemeld.
Welzijn op Recept is een landelijke methode 
voor mensen met psychosociale klachten. In 
plaats van het “traditionele pilletje” voor te 
schrijven, verwijst de huisarts door naar een 
welzijnswerker van Welzijn Veere, die 
vervolgens samen met de deelnemer actief op 
zoek gaat naar activiteiten die kunnen helpen 
om zich beter te voelen.

Sinds de start van de pilot zijn er 20 inwoners 
geholpen via Welzijn op Recept.
Onze welzijnswerkers zijn regelmatig met hen 
in contact om te kijken hoe het welzijn van de 
deelnemers verbeterd kan worden.
Gezamenlijk wordt er gezocht naar activiteiten 
die kunnen helpen om zich in algemene zin 
beter te voelen. Denk hierbij aan een oude 
hobby weer oppakken, in beweging komen, 
zingeving, vrijwilligerswerk en nog veel meer. 

In de loop van 2022 zal Welzijn op Recept 
worden uitgebreid naar meerdere kernen en 
huisartsenpraktijken.

Wat we nog
meer doen

”Welzijnswerken doe 
je samen”
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In iedere kern worden hulpvragen, knelpunten 
en signalen door vrijwilligers en 
welzijnswerkers in het welzijnsnetwerk 
opgevangen en verwerkt binnen het lokale 
welzijnsnetwerk. Waar nodig verwijzen we 
mensen door naar andere hulp- en 
zorgverleningsorganisaties. Hiervoor hebben 
we nauwe contacten met Veerse zorgpartners 
via het Casuïstiek Voorliggend Veld. In 2021 
werd 148 keer overleg gevoerd over 18 
individuele casussen. De meest voorkomende 
onderwerpen betroffen: wonen, zorg en Wmo. 
De regelmatig betrokken samenwerkings-
partners zijn Maatschappelijk Werk Walcheren, 
Toegang Wmo-Jeugd, Zeeuwland, GGD en 
Zorgstroom en intern de Vrijwillige Burenhulp 
en de Vrijwillig Burgeradviseurs. Met andere 
betrokken organisaties was incidenteel contact 
en overleg. 

Binnen de gemeente Veere kunnen inwoners 
gebruik maken van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Een onafhankelijk 
cliëntondersteuner kan zowel een professioneel 
opgeleide medewerker als een gecertificeerde 
vrijwilliger zijn. Hij of zij wijst de weg naar de 
juiste organisatie, adviseert en helpt indien 
nodig bij het aanvragen van Wmo-ondersteuning.

De aanvraag, namens de Gemeente Veere en 
Welzijn Veere ingediend, om als Koploper 
cliëntondersteuning te fungeren, heeft als doel: 
onafhankelijke vrijwillige en professionele 
cliëntondersteuning doorontwikkelen. Het 
ministerie van VWS heeft het projectplan 
geaccepteerd en de bijbehorende middelen 
beschikbaar gesteld.
Welzijn Veere levert een projectleider en 
coördineert de aansturing van de projectgroep. 
Maatschappelijk Werk Walcheren, Orionis
Walcheren en Toegang Wmo/Jeugd leveren een 
lid voor de projectgroep. Daarnaast is er een 
klankbordgroep met vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties, aangevuld met de 
Wmo-adviesraad, de sociale cliëntenraad 
Walcheren en een ambtenaar van de gemeente. 
Movisie ondersteunt en begeleidt de 
projectgroep.
De doorontwikkeling richt zich op:
• Integrale Samenwerking
• Kwalitatief onderzoek d.m.v. de Klantreis
• Bekendheid en vindbaarheid
• Deskundigheid
• Ambassadeurschap
Veel van de bijeenkomsten hebben via video-
meetings plaatsgevonden.
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Over 
Welzijn Veere

Bestuur
Het bestuur van Welzijn Veere bestaat uit 
5 leden. In 2021 had het bestuur 2x 
bestuurlijk overleg met de Gemeente en 
werden er 5 bestuursvergaderingen belegd 
waarin o.a. aan de orde kwam:
• Algemene en specifieke ontwikkelingen 

op het gebied van welzijn
• Ontwikkelingen t.a.v. de bedrijfsvoering 

van de organisatie
• Personele aangelegenheden
• Jaarrapport en -rekening 2020
• Jaarplan en begroting 2022
• Kwaliteitscertificaat conform 

brancheorganisatie Sociaal Werk 
Nederland

• Actiepunten uit Koersnota

Medewerkers
• In 2021 waren naast de directeur 2 

administratief medewerkers en 6 
welzijnswerkers werkzaam bij Welzijn 
Veere (totaal 6,3 Fte). 2 Welzijnswerkers 
vertrokken naar een andere werkgever 
en daarvoor namen we 2 nieuwe 
welzijnswerkers aan.

• We hadden 1 stagiaire HBO-Social Work
die in juni 2021 haar jaarstage afrondde. 
Vanaf september 2021 is een nieuwe 
stagiaire HBO-Social Work begonnen

• 1 welzijnswerker nam deel aan de 
klankbordgroep Sport van de Gemeente 
Veere

• 1 welzijnswerker neemt deel aan de 
Kwaliteitskring Jongerenwerkers Zeeland

• 1 welzijnswerker volgde de online 
training jongerenwerk

• 2 welzijnswerkers zijn betrokken bij het 
Platform Eenzaamheid Walcheren

• Welzijnswerkers wandelden (onder de 
noemer Walk&Talk) om binding te 
houden met inwoners, vrijwilligers, 
collega’s en collega’s van 
samenwerkende organisaties

• Als uitvloeisel van het project Welzijn, 
Wonen en Zorg zijn door welzijnswerkers 
voorbereidingen getroffen om de 
interventie “Preventieve Huisbezoeken” 
te starten.

• 2 welzijnswerkers hebben deelgenomen 
aan (fysieke en digitale) stuurgroepen, 
werkgroepen en informatiebijeenkomsten 
t.b.v. toekomstig multifunctionele 
accommodaties in Aagtekerke, 
Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle

• We denken mee en voeren gesprekken 
met gebruikers van ontmoetingsruimten 
om hun gebruikerswensen te 
inventariseren

• Indien (vrijwilligers)organisaties interesse 
hebben in een exploitatierol dan 
ondersteunen we hen daarbij

”Waar een klein team 
groot in is!” 
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Kwaliteitslabel SWN
Op 10 januari 2020 heeft Welzijn Veere 
het ‘Sterk Sociaal Werk’ 
kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk 
Nederland in ontvangst mogen nemen.
Dit betekent dat we als organisatie voldoen 
aan de normen voor het kwaliteitslabel op 
de gebieden:
• Vakmanschap
• Dienstverlening
• Bestuur en Organisatie

De kwaliteitsnormen van Sociaal Werk 
Nederland bieden een stimulans om te 
komen tot meer interne synergie en trots. 
En natuurlijk ook om “doorlopend 
verbeteren” tot doel te stellen. De 
uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek 
vormen de basis voor verbeterplannen voor 
Welzijn Veere. Om aan de 
kwaliteitsnormen te blijven voldoen, zullen 
we de komende jaren een aantal 
verbeterplannen uitvoeren.

Marketing & Communicatie
In 2021 zijn twee nieuwsbrieven 
“KernKrachtig Welzijn” verspreid onder de 
vrijwilligers van Welzijn Veere. 
De eerste verscheen in de zomer van 2021 
en stond in het teken van het feit dat er 
weer meer mogelijk was vanwege de 
versoepelingen in de coronamaatregelen. Ons 
nieuwe bestuurslid Henk Wondergem werd 
hierin voorgesteld en er werd aandacht 
besteed aan het afscheid van welzijnswerker 
Kim Goeseije.
De tweede nieuwsbrief verscheen op 7 
december, de dag van de vrijwilliger. In deze 
nieuwsbrief werden de vrijwilligers nog eens 
hartelijk bedankt voor hun inzet in een jaar 
dat wederom in het teken stond van Covid-
19 maatregelen. Tevens publiceerde de 
stagiaire hierin haar onderzoeksvraag, werd 
het vertrek van welzijnswerker Esther Braat 
aangekondigd en werden de nieuwe 
welzijnswerkers Daphne van der Stoep en 
Ruby Greeve voorgesteld.

Complimenten, tips en klachten
Van diverse klanten en vrijwilligers zijn 
bedankjes en complimenten ontvangen over 
de verleende dienstverlening.

Klachten:
• Van cliënten (via aansluiting bij 

Klachtencommissie Zeeland): 0
• Van medewerkers en vrijwilligers: 0

“Wij werken aan kwaliteit”
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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!
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