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Inleiding:
Deze sociale kaart is geschreven door derdejaars Social Work studenten van de HZ University of
Applied Sciences. Voor dit project is een werkgroep gevormd van drie studenten en het project is een
onderdeel van de cursus Projectmanagement, die wordt aangeboden in het derde jaar van de
opleiding. De opdracht voor het schrijven van deze sociale kaart is gegeven door een externe
opdrachtgever, Stichting ROAT, die in Vlissingen is gevestigd.
Het probleem wat aanleiding is geweest voor het project is het feit dat er voorheen een gebrek is
geweest aan een actuele sociale kaart van het Middengebied in Vlissingen, terwijl hier al een lange
periode behoefte aan is geweest. In het contact met diverse organisaties die in deze sociale kaart
staan vermeld, kwam dan ook regelmatig de behoefte aan een sociale kaart naar voren. Het doel van
deze sociale kaart is het bieden van handvaten voor verschillende partijen, die in het Middengebied
van Vlissingen werkzaam of woonachtig zijn, om passende zorg of hulp of een passend initiatief te
vinden die aansluit bij de hulpvraag met betrekking tot problemen in het voorliggend veld. Dit
voorliggend veld is constant in doorontwikkeling en daarom kan een sociale kaart een handig middel
zijn om de verschillende partners in het voorliggend veld overzichtelijk te hebben. Het streven is om
de sociale kaart bij te houden in de vorm van een digitale uitgave. Gedurende de verdere
ontwikkeling van de wijknetwerken zal dit een belangrijk speerpunt zijn.
We willen niet pretenderen dat deze sociale kaart helemaal compleet is. Het voorliggende veld is
immers altijd in ontwikkeling. Dit concept document vormt wel de basis van waaruit nieuwe of
bestaande initiatieven kunnen worden toegevoegd.
In de vele hoofdstukken van deze sociale kaart worden per organisatie of initiatief de
contactgegevens, doelstelling, werkzaamheden en het mogelijke belang voor het middengebied
beschreven. Deze organisaties en initiatieven variëren sterk van elkaar en bieden veel verschillende
vormen van maatschappelijke hulp of diensten. Er zijn diverse soorten organisaties opgenomen in
deze sociale kaart, die betrekking hebben op hulp die verleend kan worden in het voorliggend veld
binnen het Middengebied. Voorbeelden van partners die zijn opgenomen in de sociale kaart zijn:
huisartsen, basisscholen, kerken, kinderopvangcentra, fysiotherapeuten, sportverenigingen, de
lokale moskee, wijkgebouwen, een woningbouwvereniging, welzijnsorganisaties, wijkinitiatieven en
hulpverleningsorganisaties. Veel van deze organisaties zijn gevestigd in Vlissingen, maar ook zijn er
initiatieven in opgenomen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld heel Walcheren, Zeeland of zelfs in heel
Nederland. Aan de hand van de beschreven informatie, wordt in het kort een beeld geschetst wat de
organisatie doet en waarin zij kunnen bijdragen in het welzijn van het Middengebied van Vlissingen.
De functie van deze sociale kaart is het verstrekken van informatie over organisaties en initiatieven
die werkzaam zijn binnen het Middengebied van Vlissingen om passende hulp te vinden bij bepaalde
problematiek of het voorkomen daarvan.
Om deze sociale kaart wat handzamer en overzichtelijker te maken, hebben we de verschillende
organisaties en burgerinitiatieven gebundeld en gegroepeerd onder verschillende categorieën. Deze
categorieën zijn: Welzijn en hulpverlening, Gezondheidszorg, Religie, Onderwijs en sport,
Dienstverlening en belangenbehartiging. Een flink aantal organisaties zijn in meerdere disciplines
actief, waardoor we een keuze moesten maken op basis van de core business activiteiten van deze
veelzijdige organisaties. We hopen u hiermede een passend document in handen te hebben gegeven,
welke gedurende de komende jaren in digitale vorm voortdurend zal worden aangepast. Met dank
aan alle organisaties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze sociale kaart en in het
bijzonder de studenten vanuit de HZ University of Applied Sciences.
Veel plezier ermee!
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1. Vlissingse Turn Vereniging (VTV)
Wat doet de organisatie?
VTV is een gymnastiekvereniging die in Vlissingen
gevestigd is met een gevarieerd sportaanbod voor jong en oud (VTV, 2017). Er worden diverse lessen
aangeboden, onder andere gymnastiek en turnen, jazzdance, streetdance, acrogym, ouderpeutergym, recreatiesport en steps. De organisatie heeft een eigen clubhuis en een grote gymzaal.
Doelstelling
Aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op gymnastiek- en dansgebied, voornamelijk gericht
op de breedtesport. Onderlinge binding stimuleren door middel van het organiseren van diverse
nevenactiviteiten en deelname aan wedstrijden en demonstraties.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De organisatie biedt diverse lessen voor jong en oud. Ze kunnen ervoor zorgen dat de buurtbewoners
die deelnemen aan de lessen actief gaan bewegen en wellicht ook een (groter) sociaal netwerk
opbouwen door nieuwe contacten die de buurtbewoners opdoen bij de vereniging.
Daarnaast is het mogelijk dat de organisatie opvallende zaken bij de leden kan herkennen en indien
nodig hun zorgen over een lid kan uitspreken naar een andere organisatie die hier meer in kan
betekenen.
Contactgegevens
Postadres secretariaat:
Nieuwendijk 19
4381 BV Vlissingen
E-mail:
secretariaat@vtv-vlissingen.nl
Website:
www.vtv-vlissingen.nl

6

2. KOW Windorgel (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
Kinderopvang Walcheren (KOW) is een organisatie die opvang biedt op heel Walcheren,
aan kinderen van 0 tot 13 jaar (Kinderopvang Walcheren, 2017). Bij KOW wordt er gewerkt
met pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en leeftijdsgericht werken met
spelmateriaal en activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers stimuleren het kind positief om
zo het kind te leren communiceren met anderen en om het kind persoonlijke en sociale
vaardigheden te leren zodat de kinderen zelfstandigheid, creativiteit en veerkracht ontwikkelen. De
pedagogisch medewerkers zorgen hierbij dat er veel contact is met de ouders en er zicht is op de
thuissituatie. KOW werkt samen met basisscholen en Jeugdzorgorganisaties en alle locaties van KOW
voldoen aan de eisen van de brandweer, GGD en voedsel- en warenautoriteit (KOW).
Bij KOW Windorgel zijn er drie soorten opvang: kinderdagverblijf (0-4 jaar), peutergroep (2-4 jaar) en
de buitenschoolse opvang (BSO, 4-12 jaar). Deze drie bevinden zich in dezelfde gang in het gebouw
van de Combinatie te Vlissingen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
KOW kan bijdragen aan het preventief voorkomen van problemen bij kinderen van 0-13 jaar in
samenwerking met de juiste ketenpartners. Hierbij valt te denken aan het voorkomen dat een kind in
de Jeugdzorg beland of bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren en vaststellen van een stoornis bij
het kind zodat hier zo snel mogelijk op ingespeeld kan worden.
Contactgegevens
Adres:
Pablo Picassoplein 124
4382 KB Vlissingen
Telefoon Kinderdagverblijf:
06 48 45 68 17
E-mail:
info@skow.nl
Telefoon Peutergroep:
06-28291376 (groep 1)
06-48457620 (groep 2)
E-mail peutergroep:
Windorgel-pg1@skow.nl
Telefoon BSO:
06-28239775
E-mail BSO:
Windorgel4up@skow.nl
Website:
www.kinderopvangwalcheren.nl
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3. BSO+: KOW en Juvent (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
De BSO+ is een afkorting van de naam: Buitenschoolse Opvang met een plus. De BSO+ Vlissingen is
een samenwerkingsverband tussen KOW en Juvent. De BSO+ in Vlissingen is een naschoolse
behandelgroep voor kinderen van vier tot twaalf jaar met psychische en/of gedragsproblemen,
waaronder: taal-spraakstoornis, hoog IQ, trauma, hechtingsstoornis, problemen met het reguleren
van woede en/of het reguleren en uiten van emoties, ADHD, autisme, lichtverstandelijke beperking,
laag zelfbeeld, zindelijkheidsproblemen, weinig zelfvertrouwen en tics. Ook kan er problematiek in
de thuissituatie bestaan (Juvent, 2017).
De cliënten worden behandeld op maandag, dinsdag en donderdag van 15:00 tot 18:00. Zij worden
behandeld volgens het behandelplan dat is aangemaakt met andere betrokken instanties en worden
via Porthos met een zorgplan verwezen naar de BSO+ Vlissingen.
De pedagogisch medewerkers van de BSO+ Vlissingen leren de cliënten vaardigheden aan die passen
bij drie hoofddoelen: omgaan met emoties, sociale vaardigheden en het creëren van een realistisch
en positief zelfbeeld. Er wordt gewerkt volgens de methodiek van het Sociale Competentie Model en
gebruik gemaakt van het feedbacksysteem. Ook wordt er nauw contact gehouden met scholen,
andere hulpverleners en het systeem van de cliënten. Het Sociale Competentie Model is een
methodiek, gericht op competentievergroting en empowerment. Positieve bekrachtiging van het
gedrag van de kinderen is hier essentieel. Binnen dit model zijn er verschillende fases waarop de
doelen van de cliënten aangepast worden. Deze doelen worden aangeleerd en behaald middels het
feedbacksysteem. Dit is een systeem waarin de voortgang en de concreet geformuleerde doelen voor
de cliënten en pedagogisch medewerkers inzichtelijk wordt gemaakt.
Doelstelling:
Het doel van de BSO+ is om de cliënten de drie hoofddoelen zo goed mogelijk aan te leren en een
prettige leerervaring te geven. Tevens wilt de BSO+ een zo goed mogelijke samenwerking tussen het
kind en zijn systeem.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De BSO+ is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat er een nauwe
samenwerking bestaat tussen de BSO+ en andere organisaties wanneer een kind behandeld wordt.
Hierdoor kan er preventief gehandeld worden op problematische situaties en op het verergeren van
problematische situaties. Ook is de BSO+ een aanwinst voor de ontwikkeling van de cliënten,
waardoor zij beter kunnen functioneren en verdere hulpverlening voorkomen kan worden.
Contactgegevens
Adres:
Pablo Picassoplein 127
4382 KB Vlissingen
Telefoon:
06-53534676
E-mail:
BSOplusvlissingen@juvent.nl
Website:
http://www.juvent.nl/
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4. St. Jozefschool (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
De Sint Jozefschool is een katholieke basisschool binnen ‘De Combinatie’,
gelegen aan het Pablo Picassoplein. Deze school is toegankelijk voor elk kind
van 4-12 jaar (St. Jozefschool, 2017).
Doelstelling
Het kerndoel van de school is om kinderen voor te bereiden om zelfstandig te kunnen functioneren
in de 21e eeuwse maatschappij. In de missie 'Samen bouwen aan de ARC' geven ze aan wat ze
daarbij belangrijk vinden. ARC staat voor:
- Autonomie: Kinderen ontwikkelen hun talenten en zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces.
- Relatie: Kinderen werken aan sociale vaardigheden en goede communicatie om optimaal te kunnen
samenwerken.
- Competentie: Kinderen vergaren samen kennis en werken aan vaardigheden op allerlei gebied.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van de St.Jozefschool voor andere organisaties is dat de leerkrachten van de St.
Jozefschool problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de
instantie die hier geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere
problematiek te voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of
gesprekken met andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.
Contactgegevens
Adres:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 121
4382KB Vlissingen
Telefoon:
0118- 44 02 23
E-mail directeur:
avandennoort@prisma-scholen.nl
Website:
https://www.jozefschool-vlissingen.nl/
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5. Archipelschool Ravenstein (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
Ravenstein is de openbare school die is gehuisvest in een prachtig gebouw, in het
Middengebied van de gemeente Vlissingen. Ravenstein is een school waar kinderen worden
voorbereid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij zijn een afspiegeling van de
samenleving waarin solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn.
Regelmatig wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van wereldoriëntatie, kunst, cultuur en
levensbeschouwing.
Naast deze projecten wordt er aan de leerlingen gestructureerd onderwijs in de kernvakken
aangeboden. Hierbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de kinderen. Taal speelt bij alle
lessen een belangrijke rol. Er wordt gezorgd voor een talige omgeving waarbij de kinderen veel
nieuwe woorden leren, en deze kunnen gebruiken in een passende context. De ouders worden
zoveel mogelijk bij het leerproces van hun kind betrokken en daar waar mogelijk sluiten ze aan bij
activiteiten binnen en buiten de school (de Ravenstein, 2017).
Doelstelling
Binnen het onderwijs ligt de nadruk op de leergebieden taal, lezen en rekenen.
Naast de gehanteerde methodes wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer. Buiten de
school proberen ze aan te sluiten bij allerlei leermomenten in de vorm van excursies naar bedrijven,
deelname aan sporttoernooien en bezoek aan musea, film en tentoonstellingen. Ravenstein is een
‘Gezonde school’. Dit betekent dat er veel aandacht besteed wordt aan bewegen en gezonde
voeding.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van de Ravenstein voor andere organisaties is dat de leerkrachten van de Ravenstein
problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie die hier
geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere problematiek te
voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of gesprekken met
andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.
Contactgegevens
Adres:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 122
4382 KB Vlissingen
Telefoon:
0118 – 441100
E-mail:
ravenstein@archipelscholen.nl
Website:
www.deravenstein.nl
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6. Het Vlot - Ichtusschool (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
Het Vlot - Ichtusschool is een protestantschristelijk en roomskatholieke basisschool gevestigd in de Combinatie en de Grote Markt Vlissingen. Er wordt als team
samengewerkt. Daarnaast is er veel afstemming met de andere scholen in de Combinatie, de
Kinderopvang en zo nodig de GGD. Tevens willen beide scholen dat de kinderen veel leren op school,
waardoor er voor een goede sfeer op school gezorgd wordt door onder andere een veilig klimaat
waarbij iedereen betrokken wordt. Ieder kind is belangrijk voor de scholen en er wordt gelet op
pestgedrag en discriminatie.
Op de scholen gelden regels; algemene regels maar ook regels die door en met de kinderen
opgesteld zijn. Door positieve benadering en het belonen van goed gedrag willen ze zoveel mogelijk
ongewenst gedrag voorkomen. Ook staan de scholen open voor ouders, zij spelen een belangrijke rol
binnen de gehele organisatie en inhoud van het onderwijs. Naast helpen bij verschillende activiteiten
die op school plaats vinden, denken zij ook mee in de commissies. Een goede samenwerking tussen
school en ouders is hierbij noodzakelijk (Het Vlot | Ichtus, 2017).
Doelstelling
Voorop staat dat ieder kind zich thuis moet voelen en gekend is. In een goede sfeer wordt er
samengewerkt aan de ontwikkeling van elk kind. Onderliggende waarden zijn gebaseerd op de
christelijke identiteit. Respect, vertrouwen, kleinschaligheid en samen leren zijn belangrijk voor de
school. Het onderwijsaanbod richt zich sterk op taalonderwijs; voor kinderen die thuis een andere
taal spreken is dit nodig en voor iedereen is het goed. Daarbij hoort een gedegen programma voor
woordenschatontwikkeling. Vanaf groep 5 werken alle kinderen met chromebooks, om het onderwijs
zoveel mogelijk op maat te maken.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van het Vlot – Ichtusschool voor andere organisaties is dat de leerkrachten van deze
scholen problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie
die hier geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere
problematiek te voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of
gesprekken met andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.
Contactgegevens
Het Vlot:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 126
4382 KB Vlissingen
0118-412208
Ichtusschool:
Grote Markt/ingang Waaigat
4381 JC Vlissingen
0118-412991
E-mail:
hetvlotichtus@onzewijs.nl
Website:
www.hetvlotichtus-onzewijs.nl
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7. Archipelschool de Branding
Wat doet de organisatie?
Archipelschool de Branding is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
gelegen in het Middengebied van Vlissingen. De Branding is een openbare basisschool, waar niet
gekeken wordt naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur. Tevens wordt er respect getoond
voor ieders mening. Er wordt dan ook uitgegaan van vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie waarbij
(de overdracht van) normen en waarden een belangrijke rol spelen (Archipelschool de Branding,
2017).
De kinderen hebben les in hun eigen groep, waar ze soms alleen werken en soms in groepjes. Naast
het werk in de eigen groep kunnen ze ook extra aandacht krijgen in een apart groepje of individueel
met een leerkracht die hulp biedt op het gebied van rekenen, taal, lezen, spreken, motoriek, enz. De
intern begeleidster en de vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgen dit.
Doelstelling
Er wordt gestreefd naar een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor is er aandacht voor
de persoonlijkheid van ieder kind en wordt graag het volgende bereikt door de Branding: dat
kinderen een positieve kijk en houding hebben ten opzichte van de samenleving, dat zij zich
weerbaar weten op te stellen, dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid
informatie die op hen afkomt, dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met
mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van de Branding voor andere organisaties is dat de leerkrachten van de Branding
problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie die hier
geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere problematiek te
voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of gesprekken met
andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.
Contactgegevens
Adres:
Bouwen Ewoutstraat 51
4381 PP Vlissingen
Telefoon:
0118- 441111
E-mail:
brandingbe@archipelscholen.nl
Website:
https://obsdebranding.net/
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8. VC Vlissingen
Wat doet de organisatie?
VC Vlissingen is meer dan een voetbalclub, ze houden de jongeren van de straat. Er is
anti-pestprotocol opgericht met als doel: “Alle jeugdleden mogen zich in onze
vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen”. Door regels en afspraken
zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen,
elkaar aanspreken op deze regels en afspraken (VC Vlissingen, 2017).
Doelstelling
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle jeugdleden in de gelegenheid
om met veel plezier te komen trainen en wedstrijden te spelen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Jongeren een gelegenheid geven om hun energie kwijt te kunnen tijdens het voetballen. Daarnaast
de worden de jongeren op deze manier van de straat gehouden.
Contactgegevens
Adres:
Irislaan 239
4383 VV Vlissingen
Telefoon:
0118-850 892
E-mail:
info@vcvlissingen.nl
Website:
www.vcvlissingen.nl
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9. Richard Krajicek Foundation
Wat doet de organisatie?
De Richard Krajicek Foundation stelt kinderen in aandachtswijken in staat om dicht bij
huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij de deskundige en intensieve begeleiding op de
playgrounds, krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te
ontwikkelen. In Nederland zijn er 100 actieve playgrounds (Richard Krajicek Foundation, 2017). De
playground van Zeeland bevindt zich in Vlissingen en is een samenwerkingsverband tussen Stichting
ROAT, Richard Krajicek Foundation en de Gemeente Vlissingen.
Er worden verschillende activiteiten geboden op de playground in Vlissingen en de kinderen/
jongeren worden gestimuleerd om school goed uit te voeren. Wanneer een jongere op een jaar 100
uur aan activiteiten organiseert op de playground, kan hij een studiebeurs ontvangen. Wel moet hij
het goed doen op school en een bekende zijn van de wijk. De playground wilt stimuleren dat de
kinderen/jongeren en de begeleiding iets terug doen voor de wijk en hiermee de samenleving
verbeteren. De playground is sociaal veilig voor de kinderen en jongeren door het toezicht van de
begeleiding. Tevens is iedereen welkom op de playground.
Doelstelling
De Richard Krajicek Foundation wilt zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen zich op een
gezonde en positieve manier kunnen ontwikkelen en een inspiratiebron kunnen zijn voor de jeugd in
hun buurt. Ze willen bijdragen aan een betere toekomst van de Nederlandse jeugd.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Deze playground is van belang voor andere organisaties en het Middengebied omdat deze
playground bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van kinderen/jongeren. Tevens kan er preventief
gehandeld worden door deze organisatie wanneer er problematiek gesignaleerd wordt. Ook kunnen
andere organisaties kinderen/jongeren vertellen/verwijzen naar de playground.
Contactgegevens
Adres playground Vlissingen:
‘Schuitvaartpark’
Schuitvaartgracht 147
4383 Vlissingen
Contactpersoon:
Dangelo Martien
Telefoon:
06-87717419
E-mail:
da.martien@stichtingroat.com
Website:
www.krajicek.nl
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10. BSO Kiddo’z
Wat doet de organisatie?
BSO Kiddo’z biedt kleinschalige, huiselijke opvang. De groepen bestaan maximaal uit 20 kinderen per
dag, de leeftijden zijn van 4 tot 13 jaar. De kinderen leren met alle leeftijden te spelen en rekening te
houden met elkaar. De pedagogisch medewerkers staan met zijn tweeën als er meer dan 8 kinderen
zijn of met zijn drieën bij meer dan 16 kinderen, zodat elk kind voldoende aandacht krijgt en er veel
ruimte is voor activiteiten en uitjes.
Kiddo’z staat voor spelen, chillen, ravotten knutselen en gezelligheid. Door de professionele,
kleinschalige opvang biedt BSO Kiddo’z ouders de mogelijkheid werk en de zorg voor hun kind(eren)
te combineren. Er wordt gewerkt met vaste pedagogische medewerkers en vaste invalskrachten
zodat er altijd een bekend gezicht op de groep aanwezig is (BSO Kiddo'z, 2017).
Doelstelling
Ieder kind ontwikkelt zich op emotioneel, lichamelijk en op verstandelijk gebied in zijn eigen tempo.
Bij Kiddo’z wordt er gewerkt met thema’s waarin er verschillende activiteiten aangeboden worden.
Tijdens de uitvoering van de thema’s zijn de activiteiten gericht op verschillende leeftijdsgroepen,
zodat elk kind in zijn eigen ritme, tempo en ontwikkeling kan mee doen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
BSO Kiddo’z zorgt ervoor dat de ouders werk en de zorg voor hun kind(eren) kunnen combineren.
Daarnaast kan Kiddo’z bijdragen aan het preventief voorkomen van problemen bij kinderen van 4 tot
13 jaar in samenwerking met de juiste ketenpartners. Hierbij valt te denken aan het voorkomen dat
een kind in de Jeugdzorg beland of bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren en vaststellen van een
stoornis bij het kind zodat hier zo snel mogelijk op ingespeeld kan worden
Contactgegevens
Adres:
Spuistraat 2
4381 HR Vlissingen
Telefoon:
06-41624519
E-mail:
info@bsokiddoz.nl
Website:
www.bsokiddoz.nl
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11. TAALHUIS WALCHEREN:
Wat doet de organisatie?
Taalhuis Walcheren is voor iedereen vanaf 18 jaar die moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in
het Nederlands of iemand kent die hier problemen mee heeft en hulp zoekt. Ook voor het
verbeteren van reken- en digitale vaardigheden, zoals omgaan met computers en internet, kan je in
het Taalhuis terecht. Daarnaast is het Taalhuis er voor iedereen die vrijwilligerswerk rondom taal
doet of wil doen.
Taalhuis Walcheren beschikt over een overzicht van het aanbod van taalactiviteiten en
taalvrijwilligersvacatures op Walcheren en geeft bezoekers een persoonlijk advies.
Daarnaast kunnen bezoekers diverse cursussen volgen en deelnemen aan relevante activiteiten,
zoals bijvoorbeeld de Taalcafés.
Doelstelling
Taalhuis Walcheren wil een herkenbare, fysieke plek zijn waar volwassenen ondersteuning krijgen bij
beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. Ook voor hulp bij budgetteren, rekenen, het
vinden van taalvrijwilligerswerk en digitale vaardigheden, zoals omgaan met computers en internet,
kan men in het Taalhuis terecht.
Taalhuis Walcheren is tevens een netwerk waarin formele en informele taalaanbieders, Scalda en de
bibliotheken op Walcheren samenwerken om elkaars mogelijkheden en activiteiten op elkaar af te
stemmen en nieuw aanbod te creëren met als doel (digi)taalvragers en vrijwilligers zo goed mogelijk
van dienst te zijn.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Taalhuis Walcheren kan bewoners van de wijk Middengebied advies geven voor het verbeteren hun
Nederlands, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. Dit kan door het volgen van bijvoorbeeld
een taalcursus of het aanvragen van een taalmaatje, maar ook door deelname aan activiteiten als het
Taalcafé, oefenuren taal en rekenen of workshops budgetteren. Daarnaast kan het Taalhuis advies
geven aan geïnteresseerde taalvrijwilligers.
De bewoners van het Middengebied kunnen gratis gebruik maken van deze mogelijkheden.
Het Taalhuis staat tevens open voor samenwerking met organisaties uit de wijk voor het opzetten
van activiteiten op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden, maar kan ook een rol
spelen in het trainen van (vrijwillige) medewerkers bij het herkennen en doorverwijzen van mensen
met taalproblemen.
Contactgegevens:
Adres Taalhuis Walcheren, loket Vlissingen:
ZB| Bibliotheek Vlissingen
Spuikomweg 7
4381 LZ Vlissingen
Email:
taalhuisvlissingen@dezb.nl
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Telefoon:
0118 654 120
Website:
https://www.taalhuiswalcheren.nl
Openingstijden:
Spreekuren op maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties).
Kijk voor een volledig activiteitenprogramma op de website van Taalhuis Walcheren.
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12. Humanitas Zeeland
Wat doet de organisatie?
Humanitas Zeeland is een lokale afdeling van de Landelijke Vereniging Humanitas, en is er voor
mensen die een tijdelijk steuntje in de rug nodig hebben (Humanitas, 2017). Humanitas Zeeland
heeft jaarlijks circa 350 vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de verschillende projecten:
 Actie Frisse lucht: is een activiteit die zich inzet voor kinderen die nooit op vakantie gaan.
Deze kinderen logeren een weekje bij gastgezinnen, om zo een zorgeloze vakantie mogelijk
te maken.
 Home-Start: wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4.
 Maatjesproject: gericht op het doorbreken en/of voorkomen van sociaal isolement onder
mensen met een licht (verstandelijke) beperking, een vrijwilliger is maatje voor een
deelnemer.
 Kinderkamp: een vakantiekamp voor kinderen in Zeeland, jaarlijks georganiseerd door
vrijwilligers voor tachtig kinderen die door omstandigheden geen vakantie kunnen vieren.
 Succesvol terugkeren: vrijwillige reïntegratiecoaches zetten zich in om gedetineerden te
ordersteunen en te begeleiden bij hun re-integratie in de samenleving.
 Vriendschappelijk huisbezoek: is bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen, bij hen
komt een vrijwilliger op huisbezoek om de eenzaamheid te doorbreken.
 Thuisadministratie: praktische hulp bij het aanbrengen van systeem in de financiële
administratie bij mensen die hier moeite mee hebben.
Doelstelling
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven, de
kernwaarden van Humanitas: mensen zijn gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf
en voor het samenleven met anderen, regie behouden over je eigen leven, en vraaggericht werken.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Omdat een percentage van de mensen in het Middengebied een zwakkere positie innemen in de
samenleving, kunnen zij goed geholpen zijn door een van de bovenstaande projecten van Humanitas
Zeeland. Anderzijds zijn er mogelijkheden voor de mensen uit het Middengebied om als vrijwilliger
aan de slag te gaan bij Humanitas. Voor andere organisaties is er een mogelijkheid om zowel
vrijwilligers als deelnemers door te verwijzen naar Humanitas.
Contactgegevens
Telefoon:
Na 18.00 uur: 06-20927123
E-mail:
zeeland@humanitas.nl
Website:
www.humanitas.nl
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13. Home-Start
Wat doet de organisatie?
Home-Start is een programma van Humanitas Zeeland. Hierbij wordt
opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan gezinnen met
tenminste 1 kind onder de 7 jaar geboden. Home-Start werkt met ervaren en goed getrainde
vrijwilligers, die worden opgeleid en begeleid door een coördinator van het programma. Deze
vrijwilligers bezoeken het gezin een keer per week, een dagdeel.
Het gezin geeft zelf aan waarvoor hulp gewenst is (Home Start, 2017). Dit kan betrekking hebben op
verschillende onderwerpen, zoals ondersteuning bij de opvoeding, maar ook het doorbreken van een
sociaal isolement, hulp bij praktische zaken (geen huishoudelijk en oppaswerk), het bieden van een
luisterend oor, of het ondernemen van activiteiten met de kinderen. De ouders voeren hierbij zelf de
regie, hun vragen staan centraal. Home-Start doet dit alles op basis van gelijkwaardigheid en
vertrouwen. Er wordt niet geoordeeld, ze proberen er gewoon voor de ouders te zijn en draaien mee
met het ritme van het gezin. De achterliggende gedachte hiervan is dat wanneer ouders goed in hun
vel zitten, ze beter voor hun kinderen zorgen. Zo is het mogelijk dat kinderen uit de professionele
zorg worden gehouden en dat een neerwaartse spiraal wordt omgebogen tot een stijgende lijn,
waarbij ouders (weer) ervaren dat het ook erg leuk kan zijn om kinderen te hebben.
Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij Home-Start, maar daarnaast kunnen zij ook doorwezen
worden naar dit programma.
Doelstelling
Het ondersteunen van ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en Kwaliteitsbewaking
van Home-Start ontwikkelen, implementeren en continueren om zo het programma voor alle
gezinnen met jonge kinderen in Nederland toegankelijk te maken en overal dezelfde kwaliteit te
bieden.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Home-start werkt binnen alle gemeenten van Walcheren en begeleidt per jaar tussen de 20 en 25
gezinnen in Vlissingen, waaronder ook gezinnen die in het middengebied vallen.
Contactgegevens
Coördinatoren:
Petra van Eenennaam en Daphne van der Stoep
Adres:
Lange Noordstraat 46
4331 CE Middelburg.
Telefoon:
0118-639311
E-mail:
home-start.walcheren@humanitas.nl

Website:
www.home-start.nl
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14. Zeeuws Verlies
Wat doet de organisatie?
Stichting Zeeuws Verlies is een kenniscentrum over de onderwerpen verlies en rouw en
biedt mensen ondersteuning bij deze aspecten (Zeeuws Verlies, 2017). Er wordt niet alleen
ondersteuning geboden voor inwoners van de provincie, maar ook aan professionals zoals
huisartsen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en andere beroepsgroepen in Zeeland.
Zeeuws Verlies is bekend met beschikbare rouwzorg die in Zeeland bestaat en kan hierover meer
informatie verstrekken. Daarnaast kan de organisatie verwijzen naar passende hulp in de omgeving.
Rouwzorg betreft het hele terrein van zorg rondom overlijden, zowel individueel als in
lotgenotengroepen zijn. Zeeuws Verlies biedt mensen ondersteuning in het leren omgaan met
verlies. Niet alleen met betrekking tot rouw, maar bijvoorbeeld ook in het leren omgaan met verlies
van gezondheid, echtscheiding of verlies van een baan. Rouwzorg betreft het hele terrein van zorg
voor tijdens en na een overlijden. Echter houdt Zeeuws Verlies zich vooral bezig met nazorg.
Hieronder staan diverse werkzaamheden van de stichting beschreven:
- Organiseren van openbare lezingen en trainingen, tevens voor stichtingen en verenigingen.
- Bevorderen van kennis en deskundigheid van professionals en vrijwilligers die in aanraking
komen met rouw en verlies.
- Stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van rouw en verlies.
- Uitwisselen van kennis en ervaring over rouwzorg ter bevordering van kwaliteit.
- Geven van presentaties over de activiteiten van Zeeuws verlies (op aanvraag)
- Behartigen van de belangen voor goede rouwzorg binnen de provincie.
- Verbinden, samenwerken en afstemmen met organisaties die hulp bieden met betrekking tot
verliesverwerking.
Doelstelling
Zeeuws Verlies is er voor iedereen in Zeeland die informatie, advies of steun zoekt bij een groot
verlies.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Zeeuws Verlies biedt steun aan alle inwoners van de provincie Zeeland, dus ook voor de inwoners
van het Middengebied. Mensen kunnen hier terecht voor informatie, advies of ondersteuning bij
verlies.
Contactgegevens
Algemeen postadres:
Puccinilaan 20
4384 MK Vlissingen

Telefoon:
06-25032498
E-mail:
info@zeeuwsverlies.nl

Website:
www.zeeuwsverlies.nl
Facebook:

https://www.facebook.com/www.zeeuwsverlies.nl/
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15. Mentorschap Zeeland
Wat doet de organisatie?
Mentorschap Zeeland werkt met mentoren die worden ingezet
wanneer mensen door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om beslissingen te
nemen (Mentorschap Zeeland, 2017). Voorbeelden van ziekte en geestelijke aandoeningen waar
binnen Mentorschap Zeeland mee gewerkt wordt, zijn dementie, verstandelijke beperkingen,
psychiatrische ziektebeelden of mensen die in een coma liggen. De mentoren worden ingezet al er
geen familie meer is die zorg draagt voor deze mensen. Mentoren helpen deze doelgroep in het
maken van beslissingen met betrekking tot verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.
Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te werven, te
trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden.
Daarnaast zijn er diverse projecten waar Mentorschap Zeeland aandacht aan besteed. Een mooi
voorbeeld hiervan is dat Mentorschap Zeeland mentoren inzet in het voorkomen en signaleren van
ouderenmishandeling. Door een subsidie van het Ouderenfonds zijn er mogelijkheden ontstaan tot
het ontwikkelen van een training, waarbij vrijwilligers vaardigheden krijgen aangeleerd met
betrekking tot het voorkomen van ouderenmishandeling.
Doelstelling
De provincie Zeeland te voorzien van een pool aan vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor
voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam
niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf
behoorlijk waar te nemen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Mentorschap Zeeland zou in het middengebied van Vlissingen tevens mentoren in kunnen zetten. In
elke buurt van onze samenleving is er kans dat er mensen zijn die door ziekte of geestelijke
aandoening zelf geen beslissingen meer kunnen maken.
Daarnaast is Mentorschap Zeeland altijd op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten als
Mentor, ook in het Vissings Middengebied.
Contactgegevens
Adres:
Noordmonsterweg 1
4332 SC Middelburg
Telefoon:
06-12581561
E-mail:
info@mentorschapzeeland.nl
Website:
www.mentorschapzeeland.nl
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16. Tafel Thuis
Wat doet de organisatie?
Tafel thuis is een grootkeuken die maaltijden bereiden tegen een betaalbare prijs. Er wordt
binnen de organisatie gestreefd naar het gebruik van verse ingrediënten, een gevarieerd
aanbod en aandacht voor individuele wensen, bijv. dieetmaaltijden of aangepaste
maaltijden aan geloofsovertuigingen. Er wordt gestreefd naar het bereiken van een prima
prijs-kwaliteitverhouding. De organisatie levert aan particulieren, bedrijven en instellingen op diverse
Zeeuwse eilanden. Er wordt gewerkt met gezonde seizoensgebonden producten uit de streek.
Tafel Thuis biedt de mogelijkheid om iedere week zelf een menu samen te stellen vanuit een
keuzemenu wat door de organisatie wordt aangeboden. Deze menu’s bestaan uit een voor-, hoofden nagerecht. Hierbij is het ook mogelijk om een een- of tweegangenmenu te bestellen. Indien er
speciale dieetwensen of allergieën zijn kan hier rekening mee gehouden worden. Dit geldt tevens
voor vegetariërs.
Doelstelling
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige maaltijden tegen een betaalbare prijs.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het is mogelijk voor inwoners van het middengebied om gebruik te maken van Tafel Thuis. Tafel
Thuis is er voor iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf te koken óf geen zin heeft om het zelf
te doen.
Contactgegevens
Adres:
Diodeweg 8
4338 PW Middelburg
Telefoon:
0118-632030
E-mail:
info@tafel-thuis.nl
Website:
www.tafel-thuis.nl
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17. Slachtofferhulp Nederland
Wat doet de organisatie?
Slachtofferhulp Nederland zet zich in voor slachtoffers van misdrijven, calamiteiten en
verkeersongevallen (Slachtofferhulp Nederland, 2017). Daarnaast helpen zij ook
nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Door de financiering van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp zijn aan de hulp van Slachtofferhulp
geen verdere kosten verbonden.
De missie van de organisatie is het ondersteunen van slachtoffers bij het verwerken van de
gebeurtenis en waar mogelijk, het herstellen en verlichten van materiële en immateriële schade.
Hierbij is de zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer het uitgangspunt. Ook zet de
organisatie zich in voor de rechten van slachtoffers en het verbeteren van hun positie. Ook
stimuleren zij kennisontwikkeling op dit gebied.
De organisatie werkt naast hun vijfhonderd beroepskrachten met heel veel vrijwilligers
(Slactofferhulp Nederland, 2017). Zij werken samen als een team om de slachtoffers zo goed
mogelijk te kunnen ondersteunen bij alle bijkomstigheden van een ingrijpende gebeurtenis. De
politie neemt contact op met de organisatie nadat er aangifte gedaan wordt. Er vindt dan over het
algemeen eerst een telefonisch gesprek plaats en indien nodig biedt de organisatie vervolghulp aan,
zoals praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies.
Doelstelling
Slachtoffers ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstellen dan
wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van
het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Slachtofferhulp Nederland heeft een vestiging in Middelburg en biedt hulp aan alle slachtoffers in
Nederland, dus ook aan de slachtoffers in het middengebied. Tevens biedt Slachtofferhulp diverse
informatie voor professionals via de website.
Contactgegevens
Adres:
Park Veldzigt 75
4336 DX Middelburg
Telefoon:
0900-0101
Website:
www.slachtofferhulp.nl
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18. Leger des Heils – Korps Walcheren
Wat doet de organisatie?
Het Korps Walcheren is een onderdeel van het Leger des Heils en is een
geloofsgemeenschap die ernaar streeft om midden in de samenleving te staan (Leger
des Heils, 2017). Ze willen er zijn voor mensen in de buurt. Er worden binnen het korps
diverse activiteiten georganiseerd die te bezoeken zijn voor alle inwoners van Walcheren. Hieronder
worden enkele voorbeelden beschreven.
 Kledingwinkel Vlissingen: maandag van 13.30-15.30 uur, woensdag en vrijdag van 9.0015.00 uur. Adres: Singel 254 (hoek Paul Krugerstraat).
 Samenkomst (kerkdienst): zondag om 10.00 uur, met kindernevendienst, oppas en
koffie/thee drinken na afloop.
 Coffee Corner (inloop): donderdag van 9.30-12.30 uur.
 Budgetcoach Zeeland: voor gratis financieel advies, op donderdagochtend.
 Crea Café: creatieve werkvormen leren, of zo maar even gezellig samen koffie/thee drinken,
2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur.
 Gitaarles: donderdag van 18.30-19.15 uur, volgens rooster.
 Lunch Time: eens per twee weken samen eten, voor wie altijd alleen eet. Vanaf 11.00 uur
staat de koffie klaar en rond 12.00 uur eten we samen. Bijdrage: € 5,=
 Projectkoor: open koor met band. Donderdag om 19.30 uur, in het najaar.
 Senioren-inloop: voor senioren van 55+, eens per maand op dinsdagmiddag van 14.00-16.00
uur.
 Zingen met je kind: creatief zingen met kinderen van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers, met
gelegenheid voor koffie drinken en gesprek terwijl de kinderen spelen.
 Pastorale zorg en maatschappelijke dienstverlening: neem voor geestelijke en/of materiële
steun voor uzelf of een ander gerust contact met ons op.
Doelstelling
Het leggen van nadruk op een geïntegreerde aanpak binnen de dienstverlening en hiermee ook
kinderen te bereiken en hierbij te betrekken. Daarbij willen zij instaan voor de mensen aan de rand
van de samenleving en hen dienen en nieuwe initiatieven aanmoedigen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Deelnemers van het middengebied kunnen gebruik maken van deze activiteiten van het Korps
Walcheren.
Contactgegevens
Bezoekadres:
Het Zwin 1
4335 XT Middelburg
Telefoon:
0118-614877
E-mail:
korps.walcheren@legerdesheils.nl
Website:
www.legerdesheils.nl/korpswalcheren
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19. Buurtbemiddeling Walcheren
Wat doet de organisatie?
Buurtbemiddeling Walcheren is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welzijn
Middelburg, de woningbouwcorporaties, gemeenten en Politie Zeeland
(Stichting Welzijn Middelburg, 2012). Buurtbemiddeling is een kosteloze dienst
waar alle inwoners van Walcheren gebruik van kunnen maken. Zij geven vorm
aan ondersteuning bij het oplossen van conflicten binnen een buurt en streven
naar een situatie waarin buren en buurtbewoners prettig met elkaar samenleven.
Mensen kunnen telefonisch of via de website contact opnemen met buurtbemiddeling en vervolgens
de situatie met een coördinator bespreken. Vervolgens zal deze de bemiddeling uitzetten of
alternatieven met de desbetreffende persoon bespreken. Vaak worden twee ervaren, deskundige
bemiddelaars ingezet die een bezoek zullen brengen aan de betrokken partijen. Wanneer beide
partijen instemmen vindt er een bemiddelingsgesprek plaats op neutraal terrein wat door de
bemiddelaars begeleid wordt. Op deze manier wordt er gezocht naar een oplossing voor problemen.
Doelstelling
Buurtbemiddeling ondersteunt bij het oplossen van conflicten en bij het prettig samenleven van
buren en buurtbewoners.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Indien er problemen bestaan tussen buren of buurtbewoners, kan Buurtbemiddeling Walcheren hulp
bieden op diverse manieren om conflicten zo snel mogelijk op te lossen om hiermee de leefbaarheid
in de buurt te bevorderen.
Het is mogelijk voor andere organisaties om door te verwijzen naar buurtbemiddeling, bijv. voor
scholen, wooncoöperaties of maatschappelijk werkers.
Contactgegevens
Telefoon:
0118-727013
E-mail:
buurtbemiddeling@welzijnmiddelburg.nl
Website:
www.welzijnmiddelburg.nl/in-de-wijk/buurtbemiddeling-walcheren
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20. JIT (Jeugd Interventie Team)
Wat doet de organisatie?
Wanneer kinderen regelmatig spijbelen of overlast veroorzaken, kan het
Jeugdinterventieteam de jongere gaan benaderen. Dit wordt gedaan door de
jeugdagent en de maatschappelijk werker (vanuit het MWW). Hierbij wordt het woonadres van de
jongere bezocht en wordt de situatie in het bijzijn van de ouders besproken met de jongere, waarna
er samen afspraken gemaakt worden. Soms vraagt de situatie om andere hulp voor de jongere of het
thuisfront, waarbij er doorverwezen wordt naar de juiste instantie (Politie, 2017).
Doelstelling
De doelstelling van het Jeugdinterventieteam is om in een vroeg stadium problematiek rondom
jongeren te signaleren. Waarbij een opvoedkundige prikkel uitgedeeld wordt aan de gezaghebbende
van de jongere en waar nodig door te verwijzen naar passende hulpverlening.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van het Jeugdinterventieteam voor het Middengebied en andere organisaties is dat het
Jeugdinterventieteam preventief werkt, om zwaardere hulpverlening te voorkomen. Dit is van belang
voor de cliënten en de samenleving. Tevens is het Jeugdinterventieteam een belangrijke schakel
tussen andere organisaties en een belangrijke informatiebron over de jongeren uit de wijk voor
andere organisaties.
Contactgegevens
Adres:
Achter de Houttuinen 10
4331 NJ Middelburg
Telefoon:
06-11387759
E-mail Jeugdagent:
sjac.van.eijzeren@politie.nl
Website:
www.politie.nl
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21. Wijkagent Middengebied
Wat doet de organisatie?
De wijkagent van het Middengebied heet David Kaljouw. Hij werkt samen met zijn
andere collega wijkagenten. De wijkagenten worden aangestuurd door de
Operationeel Expert- wijkagent Erwin de Jongh.
De wijkagent is verantwoordelijk voor de politiezorg binnen zijn wijk (Politie, 2017). Daar richt hij zich
op de aanpak van sociale problemen. Ook richt hij zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit,
milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team
hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de
surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren
en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.
Tevens onderhoudt de wijkagent contact met externe partners, zoals de gemeente en
maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt
overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie.
Doelstelling:
Het doel van de wijkagent is om de wijk, het Middengebied van Vlissingen, zo veilig mogelijk te
houden.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Voor andere organisaties is de wijkagent van belang omdat de wijkagent de burgers van het
Middengebied in Vlissingen goed kent en weet waar de problematieken afspelen in de wijk. Hierdoor
kan er in samenwerking met de wijkagent, de problematiek op een goede wijze aangepakt worden
waar nodig en kan er belangrijke informatie verkregen worden.
Contactgegevens
Werkgebied:
Middengebied
Telefoon:
0900-8844 (algemeen nummer)
E-mail:
david.kaljouw@politie.nl
Website:
https://www.politie.nl/mijnbuurt/wijkagenten/lijst?page=1&geoquery=Vlissingen,+Nederland&distance=5.0
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22. Veiligheidshuis Zeeland
Wat doet de organisatie?
Er zitten verschillende Veiligheidshuizen verspreidt door Nederland, zo ook in Zeeland
(Vlissingen). Het Veiligheidshuis, koppelt de justitiële keten en de zorg- en welzijnsketen
aan elkaar met als doel om op een zo effectief mogelijke manier criminaliteit, recidive en overlast
tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen. Hierbij wilt het
Veiligheidshuis maatwerk leveren door een persoonsgerichte aanpak te gebruiken bij elke casus.
Tevens werkt het Veiligheidshuis nauw samen met ketenpartners. Er wordt steeds meer beroep
gedaan op het Veiligheidshuis om meer aandacht te geven aan bepaalde doelgroepen en thema’s,
zoals de aanpak van verwarde personen, de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISDmaatregel, wet uit 2014) en radicalisering.
Vanuit het Veiligheidshuis Zeeland wordt ook de Integrale procescoördinatie uitgevoerd. Er wordt
regie genomen in de meest complexe zaken waar straf, zorg en bestuur een rol in spelen. Tevens
wordt de nazorg van (ex-) gedetineerden verzorgd. Het doel hiervan is om de terugkeer van Zeeuwse
burgers uit Penitentiaire Inrichtingen (PI's) in goede banen te leiden. Alle interventies hebben
uiteindelijk tot doel om integratie in de lokale samenleving te bevorderen en een maatschappelijk
aanvaardbaar bestaan te bewerkstelligen. Een goede re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers is
een van de middelen in het streven recidive terug te dringen (Veiligheidshuis Zeeland, 2017).
Doelstelling
Het Veiligheidshuis heeft als doel: crimineel gedrag voorkomen, recidive terugdringen, een fysiek
knooppunt tot stand brengen waar preventie, repressie en (na)zorg met elkaar verbonden worden,
veiligheid met zorg en welzijn koppelen, de samenwerking tussen de justitiële en zorg- en
welzijnsketen verbeteren en daarmee de effectiviteit van de afzonderlijke instellingen verhogen, de
integraliteit van de werkwijze vergroten en daarmee de kwaliteit van de persoonsgebonden aanpak
verhogen, de primaire doelgroepen zoveel mogelijk aan het begin van de keten helpen, waarbij door
middel van preventie getracht wordt de problematiek ‘klein’ te houden en tot slot: zwaardere,
geïndiceerde zorg voorkomen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het Veiligheidshuis is een belangrijke ketenpartner voor andere organisaties en het Middengebied
omdat het Veiligheidshuis de veiligheid van de burgers wilt bewaken door criminaliteit te
verminderen maar ook focust op het helpen en het verbeteren van het leven van de cliënt. Hierdoor
kunnen de medewerkers van het Veiligheidshuis belangrijke informatiepartners en doorverwijzers
zijn.
Contactgegevens
Adres:
Stadhuisplein 8a
4382 LG Vlissingen
Telefoon:
0118- 420410
Email:
secretariaat@veiligheidshuiszeeland.nl
Website:
http://www.veiligheidshuiszeeland.nl/
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23. Reclassering Middelburg
Wat doet de organisatie?
Reclassering Nederland draagt bij aan een veiligere samenleving doordat daders en
verdachten begeleid worden vanaf hun arrestatie tot en met een volledige
invrijheidstelling. Hierbij worden er voorwaarden gesteld waardoor daders op het rechte pad komen
en blijven. Tevens worden daders en verdachten positief beïnvloed en risico’s beheerst. Reclassering
Nederland adviseert, houdt toezicht, organiseert gedragstrainingen en ziet toe op de uitvoering van
werkstraffen.
Doordat Reclassering Nederland risico’s inschat, oplossingen aanreikt en ingrijpt wanneer nodig,
zorgen zij ervoor dat daders en verdachten weer positief deelnemen aan de samenleving. Hierbij
wordt er gewerkt met methodes en trainingen, goede begeleidingen en diagnoses. Om volledig
toezicht te hebben op de cliënten wordt er nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie, de
politie en justitiële instellingen. Tevens wordt er samengewerkt met gemeenten, psychiatrische
instellingen, verslavingszorg, woningbouwverenigingen en in sommige gevallen het bedrijfsleven
(Reclassering Nederland, 2017).
Reclassering Nederland is gevestigd door het hele land. In Zeeland bevindt de kantoorlocatie zich in
Middelburg. Het werkgebied spreidt zich uit over de hele provincie.
Doelstelling
Reclassering Nederland draagt bij aan het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag,
waardoor er bijgedragen wordt aan een veiligere samenleving.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Reclassering Nederland is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat
Reclassering Nederland toeziet op de veiligheid van de samenleving. Tevens kan er samengewerkt
worden door Reclassering Nederland en andere organisaties om de cliënten zo goed mogelijk te
begeleiden en recidive te voorkomen.
Contactgegevens
Adres:
Vrijlandstraat 33
4337 EA Middelburg
Telefoon:
088-8041505
E-Mail:
m.verdonk@reclassering.nl
Website:
https://www.reclassering.nl/home
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24. Porthos (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
Porthos biedt ondersteuning aan mensen wie dit nodig hebben om weer te kunnen
participeren in de samenleving. Deze ondersteuning wordt geboden in het geven van
advies en het antwoorden van vragen op het gebied van opvoeden, opgroeien, welzijn en
zorg. Ook kan Porthos iemand doorverwijzen naar de juiste instantie voor de juiste hulp.
Porthos biedt dus zelf geen hulp aan. Porthos is een vrij in-en uitlooppunt en is voor
iedereen toegankelijk. Hieronder worden de onderdelen van Porthos weergegeven:
 Het CJG (Centra voor Jeugd en Gezin). Hierbij kan iedereen terecht met vragen over
informatie, advies, ondersteuning of hulp wat betreft opvoeden en opgroeien.
 Gebiedsteam Vlissingen: in het gebiedsteam werken professionals met verschillende
achtergronden. Er zitten altijd een welzijnswerker, enige maatschappelijk werkers met
ervaring uit verschillende domeinen en een medewerker van Intervence (vroeger Bureau
Jeugdzorg). In het gebiedsteam werken de professionals samen aan de aanpak van een cliënt
zijn/haar probleem. Er wordt ook een sleutelwerker toegewezen, dit is het vaste
contactpersoon van de cliënt. De sleutelwerker is een van de leden van het gebiedsteam.
 Zorg en Adviesteam (ZAT, ook wel MDO genoemd): dit is een team dat werkzaam is op
school en bestaat uit: de intern begeleider (IB-er), de orthopedagoog van de
schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de Porthosmedewerkers op locatie: de
schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Belangrijk is dat
de genoemde onderwijs- en zorgprofessionals elkaar weten te vinden en samen zorg en
verantwoordelijkheid delen.
Doelstelling
‘’Wat je zelf kunt doen, doe en regel je zelf. Eventueel samen met je familie, vrienden, of kennissen’’.
Wanneer dit niet lukt of er blijven vragen over de gebieden: zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien,
dan is Porthos er (Porthos, 2017).
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Porthos is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat Porthos een belangrijk
advies- en verwijspunt is. Hierdoor kunnen niet alleen burgers, maar ook professionals om raad voor
de beste instelling vragen. Tevens is het zo dat wanneer Porthos, de organisaties uit deze sociale
kaart kent, er door Porthos verwezen kan worden naar deze organisaties voor de juiste hulp.
Contactgegevens
Adres:
Open Wijkschool De Combinatie
Pablo Picassoplein 126
4382 KB Vlissingen
Telefoon:
088- 7514000
E-mail:
info@porthos.nl
Website:
www.porthos.nl
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25. Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW, Porthos)
Wat doet de organisatie?
Maatschappelijk Werk Walcheren is gevestigd in Middelburg (gebouw
Porthos) en Vlissingen (de Combinatie) en is een toegankelijke voorziening waar iedere inwoner van
Walcheren bij terecht kan met vragen over het dagelijks leven, zoals vragen over opvoeding,
huisvesting, eenzaamheid, cultuurverschillen etc. MWW werkt nauw samen met andere Zeeuwse
organisaties zoals politie en justitie en organisaties op het gebied van zorg en welzijn (MWW
Maatschappelijk Werk Walcheren, 2017). MWW biedt meerdere mogelijkheden:
 Algemeen Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk werkers van MWW bezetten de dagelijkse inloopspreekuren binnen het
gebouw Porthos (Middelburg) en De Combinatie (Vlissingen). Maatschappelijk werk is een
vrij toegankelijke algemene voorziening, waar iedere inwoner op Walcheren terecht kan met
vragen.
 JIT: het Jeugdinterventieteam: Heb je te maken met kinderen die regelmatig spijbelen en
dan overlast veroorzaken of zich ongewenst gedragen op straat, dan kun je dat melden bij de
politie. Die kan na een melding of na eigen observatie tijdens een surveillance besluiten een
jongere te laten benaderen door het Jeugdinterventieteam. De maatschappelijk werker en
de jeugdagent van JIT bezoeken het woonadres van de jongere om de situatie in bijzijn van
de ouders te bespreken en samen tot afspraken te komen. Soms vraagt de situatie om
andere hulp voor de jongere of het thuisfront. Die wordt vervolgens in gang gezet door de
maatschappelijk werker.
 Wet tijdelijk huisverbod: soms moet er direct ingegrepen worden bij (dreigend)huiselijk
geweld. In die noodsituaties legt de officier van justitie (in opdracht van de burgemeester)
een huisverbod op. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een
ernstig vermoeden daarvan. De pleger van huiselijk geweld mag tien dagen de woning niet
meer in en geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Zodra er een melding van
huisverbod binnenkomt, gaat de medewerker van het crisisinterventieteam met de melding
aan de slag. Maatschappelijk werkers van MWW maken deel uit van dit team. De
hulpverlening die na oplegging van een huisverbod op gang komt, bepaalt voor een groot
deel het succes van de maatregel. De maatschappelijk werker stelt samen met betrokkenen
een veiligheidsplan op, wat binnen 10 werkdagen in werking treedt. Als het nodig is, kan de
burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
 Schoolmaatschappelijk werk: op alle basisscholen op Walcheren en de scholen voor het
voortgezet onderwijs biedt SMW ondersteuning. In nauwe samenwerking met de intern
begeleider en de jeugdgezondheidszorg maken ze deel uit van de zorgstructuur op scholen.
De schoolmaatschappelijk werkers vormen de schakel met Porthos, het loket voor welzijn,
zorg en opgroeien in Middelburg, Vlissingen en Veere. Tevens neemt SMW deel aan de
Zorgadviesteams (ZAT’s) op scholen voor voortgezet onderwijs.
 Sociaal Raadsliedenwerk: richt zich op zaken van juridische aard zoals helpen met
bemiddelen bij instanties, bezwaarschriften en belastingen.
 Formulierenbrigade: helpen mensen bij het invullen van formulieren zoals het aanvragen
van toeslagen of voorzieningen. De Formulierenbrigade kijkt ook mee of mensen in hun
situatie optimaal gebruik maken van regelingen en voorzieningen. De vrijwilligers van de
Formulierenbrigade.
 Schuldhulpverlening: MWW biedt advies, informatie en ondersteuning over
schuldhulpverlening. MWW werkt samen met Orionis Walcheren, waarbij Orionis Walcheren
de daadwerkelijke schuldhulpverlening uitvoert.
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Doelstelling:
MWW is ervan overtuigd dat de cliënt het best geholpen is als de samenwerking tussen
maatschappelijke dienstverleners, zorg- en hulpverleners ieder de ruimte laat zijn specifieke
deskundigheid in te zetten. Waarbij er gericht moet worden op de cliënt zijn sterke kanten te
(her)vinden en in te zetten zo nodig ook die van zijn/haar netwerk en de partners.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Het belang van het MWW voor het Middengebied en andere organisaties is dat MWW veel hulpaanbod
heeft voor verschillende doelgroepen. Tevens heeft het MWW veel ketenpartners en kan MWW de
juiste hulp aanvragen/bieden voor de personen die dit nodig hebben. MWW is dus een belangrijke
partner voor de organisaties uit het Middengebied en andere organisaties.
Contactgegevens
Adres:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 126
4382 KB Vlissingen
Telefoon:
0118-448844
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
E-mail:
info@mww.nl
Website:
www.mww.nl
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26. Consultatiebureau GGD Zeeland (De Combinatie)
Wat doet de organisatie?
Omdat jonge kinderen zich snel ontwikkelen kan dit leiden tot vragen en
onzekerheden bij ouders en verzorgers (GGD Zeeland, 2017). Hiermee
kunnen zij terecht bij het consultatiebureau, waar alle vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling
en opvoeding van hun kind. Hier werkt een team van jeugdverpleegkundigen en artsen. Voornamelijk
in het eerste jaar krijgen ouders en verzorgers regelmatig een uitnodiging voor een contactmoment
bij het consultatiebureau.
Doelstelling
Het volgen van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen en het verstrekken van
informatie en advies aan ouders en verzorgers.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
In Vlissingen zijn tweemaal per week inloopspreekuren bij het consultatiebureau van de GGD.
Namelijk elke maandag en vrijdag van 12.30 uur tot 13.30 uur bij de Combinatie. Daarnaast worden
alle spreekuren gehouden bij de Combinatie, waar ouders en verzorgers uit het Middengebied
terecht kunnen met hun kind.
Indien er vermoedens zijn van problemen kan er vanuit de GGD een melding worden gemaakt bij een
andere organisatie die hulp voor andere problemen kan bieden.
Contactgegevens
Adres:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 126
4382 KB Vlissingen
Telefoon:
0113 – 249315.
E-mail:
pabureaujgz@ggdzeeland.nl

Website:
www.ggdzeeland.nl

33

27. Meld- & actiepunt Bemoeizorg GGD Zeeland
Wat doet de organisatie?
Het Meld- en actiepunt bemoeizorg (MAB) zet zich in voor mensen die hulp
nodig hebben maar dit zelf niet willen of kunnen regelen. Het gaat om
kwetsbare mensen in alle leeftijden met complexe, meervoudige problematiek die zorg nodig omdat
er is sprake van psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek.
Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening, omdat het ongevraagde hulp biedt. Een
specifieke kwaliteit van het MAB is de vasthoudendheid waarmee het team de cliënt outreachend
benaderd en op basis van vertrouwen contact maakt. Om vervolgens een plan van aanpak op te
stellen met als doel een leefsituatie te creëren die voor de cliënt en de omgeving aanvaardbaar is.
Het terugleiden naar de reguliere hulpverlening of het eigen netwerk van de cliënt staat hierbij
centraal.
Doelstelling
Het ongevraagd bieden van passende hulp aan mensen met problemen die zich in een uitzichtloze
situatie bevinden.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Indien bewoners van het Middengebied zich zorgen maken over bijvoorbeeld buren of kennissen uit
de buurt die met dergelijke problematiek te maken hebben, kunnen zijn een melding maken bij het
MAB. Voor het inzetten van het MAB is geen verwijzing o.i.d. nodig. Zowel burgers als professionals
kunnen iemand aanmelden. Als je te maken hebt met een situatie waarin iemand noodzakelijke
hulpverlening mijdt, kun je contact opnemen met het MAB.
Contactgegevens
Telefoon:
0113 - 249456
E-mail:
mab@ggdzeeland.nl
Website:
https://www.ggdzeeland.nl/voor-u-en-jou/in-de-knel/bemoeizorg.htm#.Wg2QAVXibIU
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28. MGB Vlissingen
Wat doet de organisatie?
MGB (Met Gods Begeleiding) is een christelijke hulpverleningsorganisatie die
ondersteuning biedt om ervoor te zorgen dat mensen een geestelijk en
maatschappelijk leven leiden (MGB Hulpverlening, 2017). Hierbij zijn zij gericht op drie
kernonderdelen, namelijk maatschappelijk werk, woonbegeleiding en dagbesteding.
Er kunnen namelijk diverse redenen zijn waarom zelfstandig wonen en/of functioneren (nog) niet
mogelijk is voor iemand, bijvoorbeeld door een gebrek aan praktische vaardigheden om een
huishouden te voeren, mensen die een puinhoop gemaakt hebben van hun leven door schulden en
onvoldoende discipline, mensen die na het afkicken ondersteuning en bescherming nodig hebben of
mensen die door psychische klachten of een ingewikkeld karakten belemmerd worden in het leiden
van een stabiel en zelfstandig leven. In deze gevallen kan MGB vaak iets betekenen.
De organisatie biedt ambulante hulp, beschikt over een dagbestedingsvoorziening en organiseert op
woensdag- en zondagavonden een eetcafé. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor wonen in een
kleinschalige woonvorm en het opstellen van doelen met een persoonlijk mentor.
Mensen die hulp zoeken bij MGB hebben hiervoor een indicatie nodig. Deze indicaties worden vrijwel
altijd via de Wmo verleent. Vaak speelt Porthos een leidende rol in het geven van deze indicaties. De
kosten voor de zorg die geboden wordt door MGB worden door de Wmo vergoed. Hierbij komt in
sommige gevallen een eigen bijdrage kijken.
Doelstelling
De cliënt helpen door samen met hen op weg te gaan naar een zelfstandig, geestelijk en
maatschappelijk leven. MGB staat zoveel mogelijk mensen op Walcheren bij met woord en daad,
omdat zij geloven dat met liefde van God alles overwonnen kan worden.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
MGB kan ondersteuning bieden aan mensen met de bovengenoemde problemen. Daarom kunnen
ook mensen in het Middengebied bij de organisatie terecht om hun leven wat beter op orde te
krijgen.
De organisatie werkt samen met diverse andere instellingen, Namelijk Coöperatie Kleinschalige zorg
Zeeland (CKZ), Sta op zorg, Gors, Emergis, diverse wooncorporaties zoals L’Escaut, Orionis,
Reclassering en Porthos.
Contactgegevens
Adres:
Badhuisstraat 66
Telefoon:
0118-410696
E-mail:
info@mgbvlissingen.nl
Website:
www.mgbvlissingen.nl
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29. Sta Op Zorg (afdeling De Hoop GGZ)
Wat doet de organisatie
Sta Op Zorg biedt volwassen GGZ en verslavingszorg. Dit houdt in: behandeling voor
angst/stemmingsklachten, trauma, persoonlijkheidsproblematiek en/of verslaving. Sta Op Zorg biedt
ambulante individuele gesprekken en groepsbehandeling. Tevens leidt Sta Op Zorg toe naar opname
in de kliniek en biedt nazorg. Sta Op Zorg biedt ouder- en partnergesprekken. Daarnaast biedt de
polikliniek diagnostiek op het gebied van o.a.: borderline, ADHD, autisme en IQ. (Sta Op Zorg, 2017).
De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing en herstel
te komen. Zij willen niet alleen problemen oplossen maar ze ook helpen voorkomen. Er worden
voorlichtingen aangeboden op o.a. scholen, kerken en organisaties. Een ander onderdeel is het
inloophuis en het straathoekwerk. In het inloophuis kunnen gasten terecht voor koffie, thee, een
gratis warme maaltijd en een luisterend oor. De straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het
inloophuis gaan een aantal keer per week de straat op. Waar nodig zullen zij ondersteuning bieden
en eventueel doorverwijzen naar hulpverlening. Op woensdagavond vindt de Stay Cleanavond
(zelfhulpgroep) plaats.
Doelstelling
Sta Op Zorgt gelooft dat er voor iedereen hoop is. Voor elk individu is herstel en genezing mogelijk.
Ieder mens, ongeacht zijn of levensovertuiging wordt geholpen. Sta Op Zorg verwacht wel dat de
hulpvrager respect heeft voor haar christelijk visie.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het middengebied van Vlissingen kunnen zich aanmelden voor behandeling bij de
polikliniek in Vlissingen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het inloophuis voor koffie, thee,
een gratis warme maaltijd en een luisterend oor. Organisaties kunnen cliënten waarbij is van
angst/stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma en/of verslaving aanmelden voor
behandeling. Daarnaast kunnen organisaties gebruik maken van de voorlichtingen die Sta Op Zorg
biedt.
Contactgegevens
Adres:
Badhuisstraat 28
4381 LS Vlissingen
Telefoon:
0118-411 193
E-mail:
info@staopzorg.nl
Website:
www.staopzorg.nl

36

30. Stichting ROAT
Wat doet de organisatie?
Stichting ROAT biedt ondersteuning om het welzijn van bewoners te bevorderen
en de sociale veiligheid in wijken te versterken. Stichting ROAT biedt duurzame
oplossingen voor hardnekkige overlastsituaties met risico jongeren, stimuleert
jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkelingskansen en betrekt de directe
sociale omgeving in dit proces. Stichting ROAT werkt nauw samen met onder andere Richard Krajicek
Foundation (RKF). De RKF richt zich op het realiseren van sportpleinen in de wijken in Nederland
waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn.
Hieronder worden de onderdelen van ROAT weergegeven:
 Klussendienst: is opgezet voor bewoners die zelf niet meer in staat zijn om kleine klussen te
verrichten en niet beschikken over familieleden of persoonlijk netwerk en op of beneden
bijstandsniveau moeten zien rond te komen. Deze klussendienst wordt geheel gratis
uitgevoerd met uitzondering van gebruiksmaterialen.
 Olympus: is een clubhuis wat door stichting ROAT ieder maandagavond en woensdagavond
gehuurd wordt om 15+ jongeren op te vangen. Van half acht tot half tien is Olympus een
inloophuis voor jongeren uit het middengebied en omstreken. De jongeren hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken van de tafeltennistafel, PlayStation of gezellig een potje te
dammen of te kaarten. Daarnaast kunnen zij bij de medewerkers terecht met hulpvragen. De
medewerkers krijgen door gebruik te maken van het clubhuis zicht op de jongeren en leren
de jongeren op een persoonlijke manier kennen.
 Sleutelwerkplaats: is een erkende leerwerkplaats op het bedrijventerrein Vrijburg waar
jongeren en jongvolwassenen terecht kunnen om te sleutelen aan hun brommer of auto. De
Sleutelwerkplaats is iedere dag open van 09.00 tot 17.00. Naast het sleutel worden sociale
vaardigheden aangeleerd zoals werken in teamverband, onderling respect, gedrag en
weerbaarheid, afspraken nakomen en arbeidsritme.
 Voedseluitgiftepunt (VUP): richt zich op eenoudergezinnen, alleenstaanden, daklozen en
gezinnen die in financiële nood verkeren, om welke reden dan ook. VUP biedt praktische
tijdelijke noodhulp om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Biedt kwetsbare
inwoners een luisterend oor, tips en adviezen. Iedere woensdag vindt er tussen 10.00 tot
12.00 voedsel uitgifte plaats.
 Trainingen: Door de medewerkers van stichting ROAT worden diverse trainingen gegeven
zoals: sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining, vriendentraining, training
agressieregulatie, coaching en nazorg. Verder worden er trainingen op maat verzorgt.
 Sport uitleen: is een vorm van dienstverlening specifiek voor bewonersinitiatieven,
sportaanbieders, scholen en stichtingen binnen de gemeente Vlissingen. Via de site van
stichting ROAT kunnen de sportartikelen besteld worden. Deze sportuitleen is geheel gratis.
 Buurtpreventieteam: bewoners van een wijk werken samen met onder andere de politie, de
gemeente, woningstichtingen en het jongerenwerk aan een veilige en leefbare buurt. De
leden gaan op de fiets of te voet door de wijk waarbij ze letten op het voorkomen van
woninginbraken en andere zaken die de leefbaarheid aantasten.
Doelstelling
Bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers (jongeren en volwassenen) in de
aandachtswijken.
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Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De bewoners en de organisaties uit het Middengebied van Vlissingen kunnen gebruik maken van de
ondersteuning die ROAT aanbiedt. ROAT werkt daarbij nauw samen met andere formele en
informele wijkpartners vanuit een integrale aanpak.

Contactgegevens
Adres:
Westerzicht 64
4385 AM Vlissingen
Telefoon:
0118-468158
E-mail:
info@stichtingroat.com
Website:
www.stichtingroat.com
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31. Arduin, Paardoes

Wat doet de organisatie?
Arduin is een Zeeuwse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Arduin biedt
ondersteuning en begeleiding. Ook hebben we woningen waar je (tijdelijk) kunt wonen en bedrijven
waar je kunt werken. Als dat niet lukt, kun je bij Arduin naar de dagbesteding of wordt je begeleid op
school. Leren vinden we erg belangrijk en dit kan binnen Arduin of op school als je dit kunt en wilt. En
natuurlijk kun je bij Arduin ook naar de dokter, fysiotherapeut, logopedist of helpt een
gedragsdeskundige jou.Dit wordt allemaal aangepast aan wat jij wilt en kunt. Jij staat bij ons
centraal. Samen kijken we wat jouw doelen zijn en wat je daarbij nodig hebt. Woon je op jezelf
en heb je hulp en ondersteuning nodig? Wil je graag aan het werk, maar heb je nog niet de juiste
opleiding? Of heb je soms moeite om met jouw beperking om te gaan? Met al dit soort zaken
kan Arduin jou helpen. We kijken samen met jou en je omgeving hoe we jouw doelen en wensen
kunnen behalen. Om ondersteuning van Arduin te krijgen, heb je een zorgindicatie nodig. Die
moet je zelf aanvragen bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kan Arduin je bij helpen, via de
telefoon 0118 - 434568 of via de mail zorgbemiddeling@arduin.nl.
Doelstelling
“Wij willen dat iedereen onbeperkt kan meedoen in de maatschappij. Arduin ondersteunt cliënten bij
wonen, werken en vrije tijd. Dat doen we op basis van de eigen keuzes van onze cliënten, in hun
eigen omgeving én samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn. Daarbij kijken we vooral naar
de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van onze cliënten.”
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Stichting arduin heeft een aantal vestigingen in Vlissingen waar cliënten werken. In het
Middengebied zit manege en kinderboerderij Paardoes. Op Manege Paardoes zorgen cliënten elke
dag voor het onderhoud van de manege. Ook verzorgen zij met veel liefde en aandacht de dieren op
de manege en de kinderboerderij. Cliënten van binnen en buiten Arduin kunnen hier ook paardrijles
volgen in hun vrije tijd.
Er vinden allerlei activiteiten plaats bij Paardoes gedurende het jaar.
Contactgegevens
Bosweg 6, 4383 TV Vlissingen
0118-490356
Facebookpagina Manege Paardoes
Contactgegevens
Bel: 0118 - 434500
Mail: info@arduin.nl
Aanmelden en advies
Bel: 0118 - 434500
Mail: zorgbemiddeling@arduin.nl
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32. Manteling Walcheren
Wat doet de organisatie?
Manteling biedt hulp aan diverse doelgroepen, namelijk mantelzorgers, mensen
met een ziekte, handicap of psychische problemen, mensen met dementie en
mensen in de laatste fase van hun leven (Manteling Walcheren, 2016) . Manteling streeft ernaar om
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die
hulp bieden.
Mantelzorgers
Omdat mantelzorg iets is wat meestal ongevraagd op iemands pad komt, kan dit ervoor zorgen dat
zorg zich opstapelt en zorg nauwelijks gedeeld kan worden. Dit kan leiden tot overbelasting.
Manteling biedt hiervoor hulp aan, waar de mantelzorger mee ontlast wordt. Manteling biedt
informatie en advies; hulp bij hulpaanvragen; luisterend oor; bijeenkomsten met andere
mantelzorgers; activiteiten voor de mantelzorger; cursussen; praktische ondersteuning d.m.v. inzet
vrijwilligers; etc.
Hulpvragers
Door de inzet van vrijwilligers, kan er hulp geboden worden bij diverse activiteiten en handelingen.
Bijv. vrijwilligers die helpen bij boodschappen of hulpvrager begeleidt naar het ziekenhuis, koffie of
thee met de hulpvrager drinkt, gaat wandelen, fietsen, naar de stad gaan of een vrijwilliger die voor
je klaarstaat wanneer je partner/familie/vrienden even tijd voor zichzelf nodig hebben.
Vrijwilligers
Manteling werkt met veel vrijwilligers en onderhoudt een persoonlijk contact met hen. Hierover
verstrekken zij geheel vrijblijvend informatie.
Doelstelling
Manteling is er voor advies, ondersteuning of gewoon een gesprek van mens tot mens, voor
mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers. In de dienstverlening staat de uitgangspunten
gelijkwaardigheid, klantgerichtheid en flexibiliteit centraal. Iedereen, ongeacht geloof, ras, leeftijd,
geaardheid of afkomst, kan een beroep doen op Manteling.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Manteling Walcheren kan de bovengenoemde hulp inzetten voor de bewoners van het
Middengebied.
Contactgegevens
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Telefoon:
0118-553530
E-mail:
info@mantelingwalcheren.nl
Website:
https://www.mantelingwalcheren.nl/
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33. Vluchtelingenwerk
Wat doet de organisatie?
Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt
hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Het is een
onafhankelijke organisatie die zich landelijk met 13.500 en op Walcheren rond de 45 vrijwilligers,
inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek
geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.
Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun
integratie in de Nederlandse samenleving. Op Walcheren verzorgen zij gedurende één jaar
maatschappelijke begeleiding vanaf het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Hierbij worden deze mensen begeleid in het ondernemen van praktische stappen, wat varieert van
het afsluiten van een huurcontract en het aanvragen van een uitkering naar het helpen bij het
inrichten van hun huis of het aanmelden van kinderen bij een school. Deze begeleiding is gericht op
de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving (VluchtelingenWerk
Nederland, 2017).
Doelstelling
Het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment
van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Vluchtelingenwerk kan in het Middengebied van Vlissingen voor gedurende één jaar
maatschappelijke begeleiding verzorgen voor vluchtelingen. Dit kan verstrekt worden vanaf het
moment dat zij een verblijfsvergunning gekregen hebben.
Contactgegevens:
Adres locatie Walcheren:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Telefoonnummer:
0118 – 633500
E-mail:
walcheren@vluchtelingenwerk.nl
Website:
www.vluchtelingenwerk.nl
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34. Huiskamerproject (Emergis)
Wat doet de organisatie?
HKPD is een huiskamerproject voor drugsgebruikers in Vlissingen. HKPD is
bedoeld voor mensen die langdurig harddrugs gebruiken. Het is mogelijk om
hier methadon te krijgen. Het is een plek waar de cliënt naar binnen kan lopen en kan praten over de
ervaringen met hulpverleners of andere druggebruikers. HKPD biedt een methadonprogramma, een
gebruikersruimte om drugs te gebruiken en antwoorden op vragen op het gebied van medische zorg,
geld, wonen en dagbesteding (Huiskamerproject drugsgebruikers (HKPD) Vlissingen, 2017).
Om gebruik te maken van HKPD moet de cliënt aan bepaalde eisen voldoen. De cliënt gebruikt
harddrugs, heeft een geldig legitimatiebewijs, staat ingeschreven in een gemeente op Walcheren en
heeft een zorgverzekering. Daarnaast heeft de cliënt een verwijzing van de huisarts nodig. De
verslavingsarts bij de medische dienst beoordeelt of de cliënt in aanmerking komt voor een
behandeling binnen het HKPD. De verpleegkundige doet de eerste screening en neemt een
urinecontrole af. Daarna is er een gesprek met de verslavingsarts. Deze bepaalt hoeveel methadon
de cliënt nodig heeft en volgt de behandeling. Vervolgens vindt er een afspraak met een van de
maatschappelijker werkers plaats. Samen wordt er een behandelplan opgesteld.
Doelstelling
Zicht hebben op de cliënten van het huiskamerproject en hun problematiek en het kunnen
ondersteunen en begeleiden van cliënten bij het verminderen/stoppen van drugsgebruik.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Wanneer een bewoner van het Middengebied voldoet aan de eisen van HKPD is het mogelijk om in
een veilige omgeving drugs te gebruiken. Daarnaast kan de bewoner begeleid worden tijdens de
behandeling.
Contactgegevens:
Adres:
Dokter Stavermanstraat 59
4382LE Vlissingen
Telefoonnummer:
0118- 419916
Website:
https://www.emergis.nl/ik-zoek-hulp/verslaving/ik-wil-op-een-veilige-manier-drugsgebruiken/huiskamerproject/
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35.

VraagKracht

Wat doet de organisatie?
VraagKracht biedt vraaggerichte gezinsprogramma’s.
Een gezinscoach komt bij u thuis om samen met u de veranderingswensen te inventariseren. Deze
wensen zet de gezinscoach samen met u om in concrete doelen. Vervolgens vormen deze doelen samen met werkpunten om deze doelen te behalen - de leidraad van de hulpverlening. Het welzijn
en de veiligheid van alle gezinsleden staat hierin voorop.
De gezinscoach maakt samen met u afspraken over het aantal bezoeken dat hij doet om met u aan
de doelen te werken. De vraaggerichte gezinsprogramma's variëren in duur tussen de twee weken en
één jaar. De hulp die VraagKracht u kan bieden is geheel vrijblijvend. Samen met u maken we keuzes
over de duur en invulling van de hulp.
Bent u op zoek naar deskundigheidsbevordering voor uw team?
In het onderwijs, de (jeugd-)zorg of op het gebied van management? Zoekt u iemand die uw
studiedag kan begeleiden of uw team kan coachen? Heeft u behoefte aan begeleide intervisie?
Of bent u op zoek naar een coach voor uzelf of voor een medewerker, voor vragen over leven,
loopbaan, werk, of gezin? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
VraagKracht stelt zich tot doel om in al zijn activiteiten zo vraaggericht mogelijk te werken. Daaruit
volgt dat wij steeds werken vanuit de vraag van de klant. Dat betekent concreet dat we van de
opdrachtgever willen weten welk resultaat van de training of coaching wordt verwacht. Op basis van
die wensen stellen wij een exclusief programma samen.
Doelstelling:
Vraagkracht is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals. Ons doel is in nauwe
samenwerking met andere partners een bijdrage leveren aan snelle hulpverlening en training en
coaching op maat, aan kinderen en jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en professionele derden.
Mogelijk belang voor de bewoners van het Middengebied en andere organisaties:
Voor de bewoners van het middengebied Vraaggerichte gezinsprogramma’s waarin het welzijn en de
veiligheid van alle gezinsleden voorop staan.
Voor professionals vraaggerichte deskundigheidsbevordering, begeleide intervisie, individuele en
team coaching.
Contactgegevens:
Adres: Postbus 18
3130 AA Middelburg
Contactpersoon:
Via de website of mail
Mail:
zeeland@vraagkracht.nl
Website:
www.vraagkracht.nl
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36. Indigo
Wat doet de organisatie?
Indigo zet zich in voor mensen met (een risico op) psychische problemen
door heel Nederland (Indigo, 2017). Zij bieden hulp, direct en dichtbij,
waardoor zij zo snel als mogelijk regie kunnen nemen op hun eigen leven en
deel kunnen nemen in de samenleving. Indigo doet zijn best om zorg in de eerste lijn vorm te geven,
maar wanneer noodzakelijk wordt er vanuit de tweede lijn gewerkt.
De Zeeuwse afdeling van Indigo is opgebouwd uit de volgende componenten:
 Behandeling:
 Preventie verslavingszorg: hierbij biedt Indigo op een laagdrempelig wijze voorlichting aan
jongeren, ouders, docenten, opvoeders, etc. over verschillende verslavingen zoals: gamen,
gokken, softdrugs, harddrugs en alcohol. Daarnaast richten zij zich ook op kwetsbaarheid en
social media (sexting; grooming; (cyber)pesten).

 Preventie GGZ: hierbij geeft Indigo voorlichting over geestelijke gezondheidsproblemen zoals
Autisme Spectrum Stoornissen, AD(H)D, depressie, suïcidaliteit, eetstoornissen en
persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast biedt GGZ-preventie ook cursussen aan in Zeeland,
bijvoorbeeld Plezier op School, Kind en Echtscheiding en KOPP-groepen (voor kinderen van
ouders met psychiatrische of verslavingsproblematiek)
Doelstelling
Het leveren van kwalitatief goede mentale ondersteuning in de nabije omgeving van onze cliënten.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Mensen binnen het middengebied kunnen gebruikmaken van de hulp en diensten die door Indigo
worden aangeboden. Voorbeelden van aspecten die spelen binnen het Middengebied zijn gastlessen
op het Scheldemond College, vanuit ‘Frisse Start’, een lesprogramma ontwikkelt door het Trimbos
Instituut. Daarnaast wordt er ook straatwerk verricht in Vlissingen door Indigo, waarbij ook contact
en afstemming plaatsvindt met Stichting ROAT.
Contactgegevens
Adres:
Stationspark 36
4462 DZ Goes
Telefoon:
0113-246060
E-mail:
info@indigozeeland.nl
Website:
www.indigo.nl

44

37. WLB Hof van Thee & Leut (onderdeel Emergis)
Wat doet de organisatie?
Hof van Thee & Leut is een werkleerbedrijf dat gevestigd is in het Middengebied van Vlissingen en
gespecialiseerd is in werk en begeleiding van mensen met een psychiatrische beperking in
combinatie met verslavingszorg. Het biedt een vorm van dagbesteding waarbij mensen zich verder
kunnen uiten en ontwikkelen.

Doelstelling
Mensen de kans bieden te participeren in de maatschappij met begeleiding en gepaste/ passende
werkdruk.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het doorverwijzen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in verband met
problematiek. Mensen kunnen terecht bij Hof van Thee & Leut met een WMO beschikking.
Contactgegevens
Adres:
Minister Lelystraat 4
4382 JT Vlissingen
Telefoon:
0113 – 26 73 91
E-mail: w.p.cevaal@wlbzeeland.nl

Website:
www.wlbzeeland.nl
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38. Speelgoedbank Zeeland
Wat doet de organisatie?
De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het
terecht komt bij de gezinnen met kinderen die met armoede te maken hebben en die dit goed
kunnen gebruiken. Al het speelgoed dat binnenkomt wordt gecontroleerd op kwaliteit en
volledigheid en eventueel gerepareerd. Het speelgoed dat zo goed als nieuw is wordt verwerkt in
speelgoedpakketten, die de gezinnen via de speelgoedbank kunnen verkrijgen. De B-kwaliteit
speelgoed wordt extern verkocht onder de naam 2nd Chance, met de opbrengst wordt nieuw
speelgoed ingekocht. De stichting Speelgoedbank Zeeland is beschikbaar voor alle kinderen die in
armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de
gezinnen waarin zij leven (Speelgoedbank Zeeland, 2017).
Het is een christelijke stichting, die alles in navolging van Jezus Christus doet. Door de kinderen te
voorzien van speelgoed, geven zij gehoord aan de opdracht die zij verstaan uit de Bijbel. Een deel van
de financiële stress in een gezin kan de Speelgoedbank Zeeland verminderen door hen aan het
nodige speelgoed te helpen.
Doelstelling
De stichting heeft meerdere doelstellingen. De belangrijkste doelstelling is de bestrijding van
armoede door het uitgeven van speelgoed en te investeren in de doelgroep. Door het speelgoed te
recycle wordt er voorkomen dat restpartijen speelgoed vernietigd worden. Er wordt gratis speelgoed
verstrekt aan de kinderen uit gezinnen die in armoede leven, en die in het bezit zijn van een
verwijzing van een erkende hulpverlening. Tot slot worden er trajecten aangeboden die aansluiting
geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of de maatschappelijk participatie.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Speelgoed wat niet meer gebruikt wordt, kan naar de speelgoedbank gebracht worden zodat andere
mensen hier nog plezier van kunnen hebben. Wanneer het kind valt onder de doelgroep van
Speelgoedbank en een verwijsbrief van een door de Speelgoedbank Zeeland erkende hulpverlener
heeft kan er contact opgenomen worden met de stichting. Het kind kan gratis speelgoed ontvangen
van Speelgoedbank Zeeland.
Contactgegevens
Adres:
Hovenierstraat 7
4486 CK Colijnsplaat
Telefoon:
06-53210147
E-mail:
speelgoedbankzeeland@gmail.com
Website:
www.speelgoedbankzeeland.nl
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39. Kledingbank Zeeland
Wat doet de organisatie?
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de
mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. De gedoneerde kleding wordt in het Sorteercentrum
in drie kwaliteitscategorieën gesorteerd. Categorie A is moderne, nieuwe of zo goed als nieuwe
kleding. De A-kleding wordt gratis verstrekt vanuit het Uitgiftecentrum aan de minima. Categorie B is
kwalitatief goede kleding, maar wel duidelijk gedragen kleding. De B-kleding wordt verkocht op de
kledingbeurs. Met de opbrengst worden er nieuwe producten gekocht zoals onderkleding en sokken.
Categorie C is kleding die niet kan worden uitgegeven, kleding is niet meer bruikbaar. Per kilo
ontvang Kledingbank Zeeland een kleine bijdrage.
Voor gratis kleding is een doorverwijzing nodig van een door Kledingbank Zeeland erkende
hulpverlener. De persoon met kledingbehoefte draagt zelf zorg voor het verkrijgen van een ingevulde
doorwijsbrief. Op afspraak kan er kleding, schoenen en textiel uitgezocht worden.
Doelstelling
Mensen die zelf geen kleding kunnen kopen voorzien van moderne, nieuwe of zo goed als nieuwe
kleding. Daarnaast wordt er aan de kinderen die de Kledingbank bezoeken speelgoedpakketten
verstrekt.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De kleding, schoenen, huishoudelijk textiel en accessoires wat niet meer gedragen of gebruikt wordt,
kan naar Kledingbank Zeeland gebracht worden. Wanneer de man, vrouw of kind voldoet aan de
eisen van de Kledingbank kunnen zij een afspraak maken met de Kledingbank om gratis kleding,
schoenen, huishoudelijk textiel en accessoires uitzoeken.
Contactgegevens
Adres:
Ravensteijnweg 1a
4337 PG Middelburg
Telefoon:
0118-558464
E-mail:
kledingbankzeeland@gmail.com
Website:
www.kledingbank-zeeland.nl
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40. Dierenvoedselbank Walcheren
Wat doet de organisatie?
Stichting Dierenvoedselbank Walcheren vindt dat huisdieren niet de dupe mogen worden van de
financiële situatie van hun baasjes. De financiële situatie -hoe de mensen ook daarin zijn terecht zijn
gekomen- mag nooit de reden zijn dat mensen gedwongen afscheid moeten nemen van hun geliefde
huisdier. Stichting Dierenvoedselbank Walcheren helpt deze mensen door het verstrekken van een
deel van het voer voor de dieren.
Een baasje kan in aanmerking komen voor ondersteuning van de Dierenvoedselbank:
- als hij of zij al ondersteuning krijgt van de voedselbank of van een andere erkende instantie
(Orionis, Porthos, MWW, Emergis, UWV, bewindvoerder) en dit kan aantonen door middel van de
stempel van de betreffende instantie op het aanvraagformulier.
- Het baasje moet woonachtig zijn in de gemeente Veere, Middelburg of Vlissingen.
Doelstelling
Stichting Dierenvoedselbank Walcheren heeft ten doel :
o
o

Ondersteuning bieden aan het welzijn van dieren woonachtig bij minima
Ondersteuning bieden aan de zorg van dieren

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De dierenvoedselbank zet zich in voor mensen die bijvoorbeeld door ontslag of ziekte hun baan
verliezen en daar door in financiële problemen komen. Deze dierenvoedselbank probeert de minima
te helpen om zo te voorkomen dat men hun geliefde huisdier moet afstaan waar ze vaak al jaren
plezier en steun aan hebben
Contactgegevens
Adres:
Aagje Dekenstraat 87, Vlissingen (na afspraak)
Telefoon: aanmelden via verwijsbrief

E-mail:
bestuur@dierenvoedselbankwalcheren.nl
Website:
www.dierenvoedselbankwalcheren.nl
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41. Buurtpreventie Middengebied

Wat doet de organisatie?
Wijkbewoners zijn lid van een buurtpreventieteam en lopen preventief in de wijk om signalen op te
pakken. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er meerdere keren per week gelopen of
gefietst. Leden van het buurtpreventieteam zijn herkenbaar aan de gele hesjes. De aansturing van
het team geschiedt door een vrijwillig coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de wijkagent,
BOA’s, woningcorporatie en gemeente Vlissingen. De ondersteuning wordt verleend vanuit de brede
welzijnsorganisatie Stichting ROAT.
Doelstelling
Buurtpreventie levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Middengebied.
Hoofddoel van buurtpreventie is het verder terugdringen van woninginbraken. Maar buurtpreventie
doet meer. Buurtpreventie levert ook een bijdrage aan de onderlinge contacten tussen
wijkbewoners en versterkt de sociale samenhang in de wijk of buurt.

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Leden van het buurtpreventieteam zijn de ogen en oren van de wijk. Door de herkenbare hesjes
worden spontaan signalen vanuit buurtbewoners gedeeld en opgepakt of doorverwezen. Middels
deze vorm van bewonersparticipatie levert het buurtpreventie team een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid in het Middengebied en neemt het gevoel van veiligheid in de wijk toe. De coördinator
van het buurtpreventieteam neemt ook deel aan het overleg met de wijktafel Middengebied
Contactgegevens
Telefoon:
06 -19506813
Hannie de Pooter, coördinator Buurtpreventieteam Middengebied
Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118 – 468158 Ted Nijssen, opbouwwerker
E-mail:
bluelagoon@zeelandnet.nl

Website:
www.buurtpreventie-vlissingen.nl
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42. Gemeente Vlissingen
Wat doet de organisatie?
Gemeente Vlissingen zorgt voor zaken die spelen in de buurt en voert ook taken uit
in opdracht van de Rijksoverheid. Hierbij kunt u denken aan: burgerzaken, ruimte
en bereikbaarheid, milieu en duurzaamheid, leefomgeving, veiligheid en openbare orde, jeugd en
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en in komen, lokale economie, cultuur en sport. De
gemeentelijke organisatie bestaat uit drie directies: Ruimte en Samenleving, Bedrijf en Beheer en
Dienstverlening. Gemeente Vlissingen werkt alleen op afspraak, op maandag t/m vrijdag en op de
donderdagavond. Het afhalen van rijbewijzen, paspoorten of identiteitskaarten kan zonder afspraak
(Gemeente Vlissingen, 2017).
Doelstelling:
Gemeente Vlissingen is dienstverlenend. De gemeente is er voor de gemeenschap en is daarom
laagdrempelig en benaderbaar voor iedereen. De gemeente zoekt ook actief het contact en
samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Gemeente Vlissingen neemt als gesprekspartner deel aan de wijktafel in het Middengebied. De
gemeente kan mensen aanspreken op situaties op straat of op gedrag en indien nodig aanpassingen
doen of vragen.
Contactgegevens
Adres:
Paul krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen
Telefoon:
14-0118
E-mail:
gemeente@vlissingen.nl
Website:
www.vlissingen.nl
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43. Wijktafel Middengebied
Wat doet de organisatie?
De organisatie van de wijktafel Middengebied is een gezamenlijk initiatief vanuit de gemeenten en
het opbouwwerk van Stichting ROAT.
Het overleg bestaat uit een aantal eerstelijns wijkwerkers die samen met een
bewonersvertegenwoordiging de knelpunten in de wijk met elkaar bespreekt. Afhankelijk van de te
bespreken knelpunten kunnen specialisten worden ingevlogen. De wijktafel maakt gebruik van de
ervaringsdeskundigheid van sleutelfiguren uit de wijk in combinatie met de expertise vanuit de
wijkraad Middenstad. De wijktafel kent een brede samenstelling, waarbij ook ondernemers, scholen,
politie, BOA’s, moskee, jongerenwerk en belangenorganisaties uit het Middengebied worden
betrokken.
Doelstelling
De wijktafel is een tweemaandelijks overleg met alle wijkpartners uit het Middengebied met als doel
de leefbaarheid in de wijk goed te kunnen monitoren en waar nodig over te gaan tot acties. Korte
lijntjes tussen de verschillende organisaties en de bewonersvertegenwoordiging leidt tot een
integrale manier van aanpak waarbij effectief kan worden samengewerkt.

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De wijktafel is van belang om te komen tot nieuwe initiatieven die de leefbaarheid en veiligheid in
de wijk Middengebied vergroten. Initiatieven vanuit bewoners en wijkpartners kunnen elkaar
versterken, waardoor de kans op succes groter wordt. Daarnaast vindt er onderlinge afstemming
plaats zodat alle partners goed geïnformeerd worden. Wijkwerkers en bewonersorganisaties
koppelen deze informatie dan weer terug richting hun eigen achterban.
Contactgegevens
Telefoon:
0118 487000

Wijk coördinator Michelle Riemens
Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118-468158 Ted Nijssen, opbouwwerker
E-mail:
mriemens@Vlissingen.nl
Website:
www.vlissingen.nl
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44. Stichting Dunya Vlissingen
Wat doet de organisatie?
St. Dunya is in 2005 opgericht met als doel diverse activiteiten voor vrouwen van diverse culturen.
Bevorderen van participatie en emancipatie op gebied van educatie, opvoeding, scholing,
huisvesting, arbeid, gezondheidszorg, cultuur en welzijn.
De Nederlandse taallessen zijn daar ook onderdeel van, inmiddels voor vrouwen en mannen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.
We werken samen met diverse instanties zoals bijv.: Veilig thuis, Platform Eer en Vrijheid/Landelijk
Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
We hebben contacten voor jongeren die in loverboy circuit terecht zijn gekomen en opvang nodig
hebben.
Sinds de verhuizing naar de Brouwenaarstraat ontstond het idee om een balie te openen.
En werken we dus samen met de-Balie, Vlot Budgetbeheer, de Wijkraad, Iriz thuiszorg en sinds kort
ook een afdeling van Scalda.
Lestijden:

Ma
Di
Wo
Do

9.30
9.30
9.30
9.30

– 11.30u
– 11.30u
– 11.30u
– 11.30u

19.30
19.30
19.30
19.30

–
–
–
–

21.30u
21.30u
21.30u
21.30u

Doelstelling
Stichting Dunya heeft als doel mensen uit verschillende culturen samen te brengen en de deelname
aan de samenleving van deze mensen te bevorderen. In de praktijk betekent dat ondersteuning
bieden bij allerlei problemen die zich in het dagelijkse leven en werken voordoen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Het Middengebied bestaat uit veel verschillende culturen. Naast ontmoeting en educatie staat ook
Integratie in de wijk centraal. Stichting Dunya levert daar een belangrijke bijdrage aan. Uiteraard kan
men er ook terecht voor belangenbehartiging.

Contactgegevens:

Ons bezoekadres :
Email:
Telefoon:
Website:

Brouwenaarstraat 4, 4382 LK Vlissingen
info@stichtingdunya.nl
06 - 40 39 30 34
www.stichtingdunya.nl en facebook pagina
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45. De Balie
Wat doet de organisatie?
Wij werken met een groep vrijwilligers met als doel de mensen die hulp nodig hebben op weg te
helpen met diverse problemen, een luisterend oor te bieden zodat ze hun verhaal kwijt kunnen en
we ze door kunnen verwijzen naar andere instanties.
Instanties zoals bijv: Gemeente ( aanvragen Id/rijbewijs, uittreksels, Wmo aanvragen ), uitkerende
instanties ( Orionis/Uwv ), maatschappelijk werk ( Porthos ), huishoudelijke hulp/begeleiding ( Iriz
thuiszorg ), problemen in de wijk ( Stichting wijkraad Middenstad Vlissingen ) of Buurtpreventie
Vlissingen, Nederlandse les bij Stichting Dunya Vlissingen of Scalda ( Inburgering ) en budgetbeheer
bij Stichting Vlot Budgetbeheer.
We zijn 5 dagen per week geopend en iedereen kan bij ons terecht. Komen we er zelf niet uit, dan
overleggen we met andere instanties en zoeken we naar passende oplossing of doorverwijzing.
Openingstijden:

Ma
Di
Wo
Do
Vrij

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

– 16.00u
– 16.00u
– 16.00u
– 14.00u
– 16.00u

Doelstelling: Hulpverlening en dienstverlening in een vrijwillig kader.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Bewoners kunnen met hulpvragen tijdens de spreekuren terecht bij onze balie medewerksters.
Informatie, voorlichting en belangenbehartiging zijn belangrijke speerpunten in de veelzijdige
werkzaamheden vanuit de Balie.

Contactgegevens:
Ons bezoekadres :

Brouwenaarstraat 4, 4382 LK Vlissingen

Email:
Telefoon:
Website:

info@de-balie.nl
06 - 11 21 41 74
www.de-balie.nl en een Facebookpagina
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46. Stichting Vlot budgetbeheer

Wat doet de organisatie?
Onze budgetbeheerder biedt hulp bij: betalen van vaste lasten en financiële begeleiding bij het
aflossen van schulden.
Mocht u hierbij hulp nodig hebben neem dan vrijblijvend contact op met de budgetbeheerder dan zal
hij een gesprek inplannen om alles te bekijken.
Doelstelling: Budgetbeheer in een vrijwillig kader

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Wijkbewoners die moeite hebben om hun financiën op orde te houden en daardoor in de
problemen geraken kunnen een beroep doen op budgetbeheer.

Contactgegevens:
Openingstijden:

Dinsdag en/of donderdag op afspraak

Ons bezoekadres :

Brouwenaarstraat 4, 4382 LK Vlissingen

Email:
Telefoon:
Website:

info@stichtingvlotbudgetbeheer.nl
06 - 24 63 05 17
www.stichtingvlotbudgetbeheer.nl
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47. Stichting Wijkraad Middenstad Vlissingen

Wat doet de organisatie?
De vrijwilligers van de wijkraad zijn aanwezig bij de-Balie en aanspreekpunt voor de bewoners van
het Middengebied.
Ons doel is om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en onze wijkbewoners bij te staan als er
problemen zijn in de wijk.
Uw veiligheid, als u eenzaam bent en met iemand wil praten, u hulp nodig heeft bij het invullen van
formulieren, juridische zaken, kent u mensen die de Nederlandse taal willen leren, u mee wilt doen
in uw eigen omgeving door vrijwilligerswerk te gaan doen?
Loopt u dan eens binnen bij ons dan kijken we samen wat we voor u kunnen doen. Al uw vragen
worden in vertrouwen met u besproken.
Openingstijden:

Ma
Di
Wo
Do
Vrij

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

– 16.00u
– 16.00u
– 16.00u
– 14.00u
– 16.00u

Doelstelling
De wijkraad Middenstad behartigt de belangen van de wijkbewoners in het Middengebied.
Signaleert en ondersteunt initiatieven vanuit de bewoners en is gesprekspartner voor tal van andere
wijkgerichte organisaties en maakt ook deel uit van de wijktafel.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
De wijkraad is aanspreekpunt voor alle bewoners uit het Middengebied die signalen, klachten of
suggesties hebben ter bevordering van de leefbaarheid in het Middengebied. Regelmatig organiseert
de wijkraad Middenstad ook bewonersbijeenkomsten rondom een bepaalde problematiek in de
wijk.

Contactgegevens:
Ons bezoekadres :

Brouwenaarstraat 4, 4382 LK Vlissingen

Email:
Telefoon:
Infopagina:

info@stichtingwijkraadmiddenstadvlissingen.nl
06 - 11 21 41 74
www.stichtingwijkraadmiddenstadvlissingen.nl
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48. Voedselbank Walcheren
Wat doet de organisatie?
Voedselbank Walcheren is een organisatie die producten inzamelt bij producenten, distributeurs van
levensmiddelen (Voedselbanken.nl 2017) en particulieren. Deze producten worden wekelijks
verdeeld onder gezinnen en organisaties die voldoen aan de criteria die door de Voedselbank zijn
geformuleerd. Door het verlenen van voedselhulp, wordt ervoor gezorgd dat de betrokken gezinnen
minder dagelijkse zorgen ervaren, waardoor er meer ruimte ontstaat om aan een structurele
oplossing voor problemen te werken. Voedselhulp wordt in eerste instantie voor drie
maanden verstrekt. Dit kan verlengd worden tot maximaal drie jaar. Hiervoor moeten tijdig nieuwe
aanvragen gedaan worden en er wordt gewerkt met periodieke toetsing.
De Voedselbank Walcheren is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De
gezamenlijke voedselbanken stellen de toekennings-criteria vast, waaraan ook de Voedselbank
Walcheren zich houdt. Mensen die in aanmerking willen komen voor voedselhulp, kunnen alleen een
aanvraag indienen via een van de onderstaande hulpverlenende instanties. Alleen met deze
(zogenaamde erkende) instanties zijn door de Voedselbank Walcheren afspraken gemaakt over het
indienen van aanvragen voor voedselhulp. Aanvragen die rechtstreeks zijn ingediend of via een
andere dan een van de onderstaande instanties, worden niet in behandeling genomen.
Ondersteunende instanties zijn: Maatschappelijk Werk Walcheren, Porthos Middelburg, Porthos
Vlissingen, Vluchtelingenwerk, Emergis, Reclassering, Orionis Walcheren (Budgetbeheer), Leger des
Heils, stichting Sta op Zorg.
Doelstelling
Het leveren van een bijdragen aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van
levensmiddelen in de regio Walcheren.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Door het verlenen van voedselhulp, wordt ervoor gezorgd dat de betrokken gezinnen minder
dagelijkse zorgen ervaren. Hierdoor kan er ruimte ontstaan bij een andere hulpverlenende
organisatie om het gezin verder te helpen met andere problemen. Hier kunnen hulpverleners van
bovenstaande organisaties aan bijdragen door goed te kijken of een cliënt de hulp van de
voedselbank nodig heeft.
Contactgegevens
Adres:
Kleverskerkseweg 57
4338 PM Middelburg
Telefoon:
0118 – 627379
Website:
www.voedselbankwalcheren.nl
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49. Wooncorporatie L’escaut
Wat doet de organisatie?
L'escaut woonservice werkt aan wonen waarbij de huurders centraal
staan. De behoefte van de huurders aan goede en betaalbare woningen in
een prettige omgeving is voor L'escaut de leidraad in het ontwikkelen en innoveren van
dienstverlening. De medewerkers zijn vakmensen, betrokken bij de kwaliteit van de
woondienstverlening en ondernemend. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan woonlasten
waarbij er wordt gedacht vanuit de totale woonlasten en daarop gestuurd, zodat er uiteindelijk meer
ruimte in de portemonnee van de klanten geboden kan worden.
Wanneer er problemen zijn zoals verstoppingen, glasschade, liftstoring of reparatieverzoeken, kan er
worden gebeld naar L'escaut en wordt er zo snel mogelijk hulp geboden. L'escaut werkt in OostSouburg en Vlissingen. Ook werkt L’escaut samen met Gemeente Vlissingen, Orionis Walcheren en
de Hogeschool Zeeland op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid (L'escaut Woonservice,
2017).
Doelstelling:
Het doel van L'escaut is: ‘’goed wonen in een passende woonomgeving voor iedereen’’. Met goed
wonen wordt bedoeld een technisch gezien goede woning waarbij de prijs-kwaliteitverhouding goed
is. Met een passende woonomgeving wordt bedoeld dat iedereen zich thuis moet voelen in zijn
omgeving.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Wanneer er problemen zijn op het gebied van wonen kan er contact worden opgenomen met
L'escaut en hulp ingeschakeld worden. Dit is van belang voor alle ketenpartners omdat deze
problemen bij cliënten hierdoor opgelost kunnen worden. Ook kan L'escaut, klanten door verwijzen
naar een andere instantie wanneer dit nodig is.
Contactgegevens
Adres:
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen
Telefoon:
0118-422300
E-mail:
info@lescaut.nl
Website:
www.lescaut.nl
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50. Vrijwilligerspunt Vlissingen
Wat doet de organisatie?
Vrijwilligerspunt Vlissingen is een organisatie met veel kennis
over vrijwilligerswerk (Vrijwilligerspunt Vlissingen, 2017).
Binnen deze organisatie worden diverse aspecten geregeld, zo zijn zij een aanspreekpunt voor vele
vrijwilligersorganisaties, brengen zij adviezen uit en daarnaast fungeren zij als uitzendbureau voor
vrijwilligers.
Het Vrijwilligerspunt bemiddelt bij het zoeken naar een geschikte vrijwilligersvacature. De organisatie
werkt met een eigen vacaturebank voor Vlissingen, maar helpt (potentiële) vrijwilligers tevens in
persoonlijke gesprekken die op afspraak plaatsvinden. Hierbij kan ingespeeld worden op een
specifieke vraag van de vrijwilligers. Hiervoor maken zij gebruik van sociale makelaars, die door hun
goede kennis over het werkveld en hun netwerk, spoedig een match kunnen maken tussen vraag en
aanbod. Daarnaast houdt de organisatie in de gaten hoe de samenwerking verloopt tussen partijen.
Tevens is het Vrijwilligerspunt Vlissingen een kenniscentrum die kennis met betrekking tot
vrijwilligers zowel verzamelen als delen. Hierover geven zij advies en daarnaast worden er door de
organisatie ook bijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld begeleiding, subsidies, contracten en
financiën.
Daarnaast wil de organisatie de buitenwereld bewust maken van de waarde van vrijwilligerswerk. Zij
proberen mensen hier enthousiast voor te maken en willen daarnaast hun waardering uiten naar
vrijwilligers.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het Vrijwilligerspunt kan ondersteuning bieden voor vrijwilligers om hen op de juiste plek te plaatsen
binnen het middengebied, tevens bij een specifieke vraag. Daarnaast heeft de organisatie ook
diverse vacatures waarbij gezocht wordt naar vrijwilligers binnen het middengebied, deze vacatures
zijn constant in ontwikkeling. Wanneer een vrijwilliger binnen het middengebied op zoek is naar een
nieuwe uitdaging, kan het steunpunt helpen bij het vinden van deze nieuwe uitdaging.
Ook adviseren zij (potentiële) vrijwilligers over hoe het is om als vrijwilliger werkzaam te zijn, maar
daarnaast kunnen zij tevens organisaties adviseren hoe zij met vrijwilligers kunnen werken. Zo
kunnen zij organisaties adviseren in het maken van een goede vacaturetekst of bij het afbakenen van
taken voor de vrijwilliger.
Contactgegevens
Adres:
Paul Krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen
Telefoon:
0118-441961
E-mail:
vrijwilligerspunt@vlissingen.nl
Website:
http://vacaturebank.vrijwilligerspuntvlissingen.nl/welkom-bij-het-vrijwilligerspunt-vlissingen
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51. Orionis Walcheren
Wat doet de organisatie?
Orionis Walcheren is een maatschappelijk betrokken organisatie met een
drive voor de doelgroep (Orionis Walcheren, 2017). De organisatie is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving,
schuldhulpverlening en minimabeleid op Walcheren. Bij de organisatie staat de mens centraal en
wordt er nauw samengewerkt met derden.
Waar de organisatie mogelijkheden ziet, zetten zij in op innovatie en leggen zij verbindingen om de
dienstverlening aan de klant keer op keer te kunnen verbeteren. Er wordt gestreefd naar kwaliteit
van dienstverlening en de organisatie is ook trots op de producten die zij leveren. Orionis begeleidt
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk en biedt waar nodig
(tijdelijke) inkomenssteun en/of schuldhulpverlening.
Jongerenloket
Het Jongerenloket is speciaal voor jongeren tussen de 16 en 27 zonder werk of school. Zij kunnen
hier terecht voor vragen en hulp over onderwijs, werk en inkomen. De jongere dient persoonlijk
langs te komen met een legitimatiebewijs en een cv. Een medewerker van het Jongerenteam van
Orionis bekijkt samen met de jongere welk traject voor hem/haar passend is. Hierbij heeft de jongere
drie mogelijkheden: het volgen van een opleiding, aan het werk gaan en wanneer dit nog niet
mogelijk is, bekijken ze of er tijdelijke ondersteuning met een uitkering mogelijk is.
Doelstelling
Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier
mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, zetten ze in op Participatie, zoals
vrijwilligerswerk en waar nodig bieden ze (tijdelijk) inkomenssteun/schuldhulpverlening
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Orionis ondersteunt mensen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen en meer zelfredzaam te
worden. De organisatie handelt proactief en beweegt mensen om actief te zijn in het veranderen van
hun situatie en/of te participeren in de samenleving. Zij kunnen hier dus ook de bewoners van het
Middengebied in ondersteunen. Mensen die te maken hebben met schulden kunnen ook terecht bij
Orionis. De organisatie is toegankelijk, legt verbindingen en werkt samen met andere partijen, zodat
mensen goed geholpen kunnen worden. Er is dus ook mogelijkheid tot samenwerking met andere
organisaties.
Contactgegevens
Adres:
Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Telefoon:
0118-432700
E-mail:
info@orioniswalcheren.nl
Website:
www.orioniswalcheren.nl
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52. PCOB Vlissingen
Wat doet de organisatie?
PCOB is een vereniging die wil bijdragen aan een stevige positie van ouderen in
onze samenleving (PCOB, 2017). De visie van de vereniging is vanuit Christelijksociaal oogpunt geschreven en stelt dat senioren waarde en kwaliteit toevoegen aan de samenleving,
hoe kwetsbaar zij ook zijn. Ouderen zijn volgens PCOB in staat om levenswijsheid, ervaring,
deskundigheid en activiteiten in te zetten om zo die waarde en kwaliteit toe te voegen. In de
gangbare werkwijze van de organisatie wordt er gezocht naar het zelf oplossend vermogen van het
individu, de groep, kleine kring of samenleving wordt versterkt.
Er vindt een landelijke en plaatselijke samenwerking plaats met KBO, een andere seniorenorganisatie
die werkt op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.
Doelstelling
Het geestelijke en materiële belangen van de ouder inwoners van Vlissingen in meest uitgebreide zin
te behartigen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Binnen de Vlissingse afdeling van de organisatie worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd
met betrekking tot ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Daarnaast kunnen ouderen terecht bij
de organisatie als het gaat om zorg, huisvesting, veiligheid en mobiliteit. Ouderen uit het
Middengebied kunnen hier terecht.
Contactgegevens
Adres:
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon:
030 – 3400600 (landelijk telefoonnummer)
E-mail:
jekoppej@zeelandnet.nl (Afdeling Vlissingen)
Website:
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/vlissingen
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53. WMO Adviesraad Vlissingen
Wat doet de organisatie?
Om de burgerparticipatie bij de invoering van de Wmo in Vlissingen vorm te geven, is er een lange
weg afgelegd waarin veel overleg met belangenorganisaties, zorgverleners en de gemeente heeft
plaatsgevonden (Gemeente Vlissingen, 2017).
Al dit werk heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het college van B&W en
de Wmo-adviesraad, waarbij de Adviesraad geheel onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies
met betrekking tot Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kan uitbrengen aan het college.
De WMO bevordert de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente (WMO Adviesraad Vlissingen, 2017). Deze wet zet zich in voor het
ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of chronische,
psychische of psychosociale problemen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
Doelstelling
Het vertegenwoordigen van de burgers t.a.v. de gemeente en het adviseren van de gemeente
Vlissingen op gebied van de Wmo.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Als Wmo-adviesraad vertegenwoordigen wij de burgers van de gemeente Vlissingen, waaronder de
burgers van het Middengebied. Leden met verschillende achtergronden zetten zich in, om de
gemeente Vlissingen op alle terreinen van de Wmo te adviseren en om signalen uit de samenleving
bij het College onder de aandacht te brengen. Op deze manier kan de Wmo-adviesraad invloed
uitoefenen op de wijze waarop eenieder volwaardig aan onze samenleving mee kan doen.
Contactgegevens
Adres:
Postbus 5015
4380 Vlissingen
E-mail:
wmoadviesraad@vlissingen.nl
Website:
https://www.vlissingen.nl/inwoner/zorg-welzijn-en-wmo/ondersteuning/wmo-adviesraad/
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54. Wijkcentrum Het Palet
Wat doet de organisatie?
In het Wijkcentrum Het palet zijn alleen vrijwilligers actief. Er worden achttien
activiteiten in de week georganiseerd en daarnaast nog twee extra in de maand.
Het gebouw van het palet wordt ook door andere verenigingen gebruik: de Sjoelvereniging LZMS,
Huurdervereniging van L’escaut en de Weight Watchers zijn actief in het Palet. Daarnaast wordt er
met regelmaat gebruik gemaakt van de vergaderruimten door VVE’s, diverse verenigingen en
organisaties. De ruimten worden ook ter beschikking gesteld voor activiteiten in het Middengebied
en overige wijken in de gemeente Vlissingen (Het Palet, 2017).
De koffiehoek van het Repair Café is open wanneer er activiteiten plaatsvinden. Als er spullen zijn die
gerepareerd moeten worden kunnen deze worden afgegeven bij een vrijwilliger van Het Palet. Er
worden onder andere schemerlampen, koffiezetapparaten en fietsen gerepareerd. Vrijwilligers
houden zich onder andere bezig met reparties van elektronica en verhelpen van hard- en
softwareproblemen. Het Palet is ook actief in het Middengebied, er worden kleine klusjes in en om
het huis van oudere en hulpbehoevende mensen gedaan. Daarnaast wordt er hulp aangeboden bij
het inschrijven van bewoners die wensen of moeten verhuizen naar een sociale huurwoning via Zuid
West wonen.
De laatste woensdag van de maand vindt het maanddiner plaats, de kosten per persoon bedragen
€6,00. Daarnaast heeft Het Palet een jaar programma, hierin zijn alle activiteiten en de kosten per
maand en per keer vermeld. Meer informatie hierover is op de site te vinden.
Doelstelling
Door middel van vrijwilligers, activiteiten en dienstverlening zorgen samenhorigheid.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De bewoners van het Middengebied kunnen gebruik maken van de activiteiten die Het Palet
aanbiedt. Er worden contacten gehouden met ouderen, zodat zij niet vereenzamen. Daarnaast is
wijkcentrum Het Palet een fijne plek om samen te komen met medebewoners. Organisaties kunnen
de vergaderruimte afhuren en onder andere activiteiten organiseren in het gebouw van Het Palet.
Contactgegevens
Adres:
Willem Roelofszlaan 2
4382 TD Vlissingen
Telefoon:
0118-411273
E-mail:
hetpalet@zeelandnet.nl
Website:
www.wijkcentrum-het-palet.jouwweb.nl
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55. Sociale Cliëntenraad Walcheren
Wat doet de organisatie?
De Sociale Cliëntenraad Walcheren is voor alle inwoners van Walcheren
die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het
armoedebeleid van de Walcherse gemeenten. Cliënten van Orionis
Walcheren met een uitkering of voorziening vanuit de participatiewet,
de LOAW, de LOAZ, de BBZ, Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) of ANWers (sociale cliëntenraad
Walcheren, 2017).
SCW biedt onder ander hulp, informatie en advies over: armoedebeleid Middelburg, Veer Vlissingen,
bejegening, behandeling, dienstverlening, bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, minimaregelingen,
toeslagen, gemeentelijke zorgverzekering, indienen van klacht en bezwaar, individuele
inkomenstoeslag en studietoeslag, inkomstenvrijlating, jeugdsport- en cultuurfonds,
kindgebondenbudget, kosten kinderen, rechten/plichten uitkering, schuldhulpverlening en
praktische hulp bij aanvragen en formulieren invullen.
Doelstelling
Opkomen voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag
inkomen en hulp, informatie en advies bieden.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De Sociale Cliëntenraad Walcheren kan hulp, informatie en advies bieden aan de inwoners en de
organisaties uit het Middengebied van Vlissingen.
Contactgegevens:
Adres:
Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen
Telefoonnummer:
0118- 614299
E-mail:
s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Website:
www.socialeclientenraadwalcheren.nl

63

56. Splinter
Wat doet de organisatie?
Splinter komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een
minimuminkomen in de Provincie Zeeland. Splinter stimuleert gemeenten en
organisaties/instellingen om actief beleid te voeren en maatregelen, producten en/of diensten te
ontwikkelen en beschikbaar te stellen en om zo goed mogelijk onderling samen te werken bij het
bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.
Splinter met het Zeeuws Pact, een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen
en jongeren kunnen meedoen. Door middel van het Zeeuws Pact worden er voor kinderen en
jongeren genoeg voorzieningen getroffen. Er worden voor speelplekken gezorgd, gratis activiteiten in
de wijk georganiseerd zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.
Hierdoor kunnen kinderen en jongeren uit minimagezinnen meedoen bij een sportvereniging of een
toneelclub.
Het kind pakket is een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen gericht op kinderen die
geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Het kind pakket kenmerkt zich vooral
doordat producten en/of diensten in natura worden verstrekt. Het is eenvoudig toegankelijk voor
zowel ouders als kinderen.
Doelstelling
Bestrijding en erkenning van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Splinter kan ervoor zorgen dat kinderen en jongeren uit minimagezinnen mee kunnen doen bij onder
andere een sportvereniging of een toneelclub. Daarnaast kan door middel van het kind pakket
producten en/of diensten in natura verstrekt worden.
Contactgegevens:
Contactformulier:
http://www.splinterzeeland.nl/contact/
E-mail:
contact@splinterzeeland.nl
Website:
http://www.splinterzeeland.nl/gemeenten/vlissingen/
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57. ANBO Vlissingen
Wat doet de organisatie?
ANBO is een kennis- en adviescentrum meet veel informatie over
de onderwerpen inkomen, gezondheid en wonen. Er wordt gericht
op senioren, maar ANBO staat ook open voor andere generaties. ANBO is dus een
belangenbehartiger die voor gedeelde belangen staat. Met kennis en kunde adviseren ze politici en
beleidsmakers. Er wordt bijvoorbeeld gericht op de veranderingen in de zorg, langer zelfstandig thuis
wonen en het nieuwe pensioenstelsel. Tevens participeert ANBO ook in de pensioenfondsen. ANBO
neemt deel aan een flink aantal overlegorganen op de terreinen inkomen, gezondheid en wonen.
Denk aan het maatschappelijk overleg banken, overleg met De Nederlandsche Bank, verschillende
ministeries en met brancheorganisaties (ANBO, 2017).
Doelstelling
Het zo goed mogelijk hulp/ advies leveren op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Andere organisaties kunnen senioren voor advies/ hulp naar het ANBO doorverwijzen. Ook kunnen
de burgers van het Middengebied zelf naar het ANBO gaan wanneer nodig.
Contactgegevens:
Telefoonnummer:
0348-466690 (Regio Zuidwest)
E-mail:
info@anbo.nl
Website:
www.anbo.nl
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58. Walchers Platform voor de Minima
Wat doet de organisatie?
Het Walchers Platform voor de Minima geeft advies aan en overlegt met de Walcherse gemeenten
inzake het minimabeleid. Er wordt overlegd met aangesloten organisaties en signaleren knelpunten.
Waar nodig wordt er ondersteuning geboden bij het invullen van formulieren voor onder andere
aanvragen kwijtschelding gemeentelijke/waterschapsbelastingen, aanvragen toeslagen
declaratiefonds, bijzondere bijstand, sportfonds en andere uitkeringsaanvragen. Er wordt hiervoor
tweemaal per week een sociaal spreekuur gehouden (Vincent van Goghlaan 241a te Vlissingen). Het
Walchers Platform voor de Minima is mede-vertegenwoordiger in de Wmo-adviesraad Vlissingen en
wordt gedragen door mensen die zich op vrijwillige basis inzetten (Vrijwilligerspunt Vlissingen, 2017).
Doelstelling
Hulp bieden aan kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben in een steeds complexere
samenleving.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Wanneer nodig, kunnen andere instanties een cliënt doorverwijzen naar deze vrijwilligersorganisatie
zodat de problemen met de formulieren/instanties worden opgelost. Hierdoor kan de cliënt weer
geholpen worden met andere zaken. Deze organisatie is dus van belang in het zo goed mogelijk
helpen van cliënten in het op orde stellen van hun leven.
Contactgegevens:
Inlichtingen: mw M Nastaly
Vincent van Goghlaan 241-A, 4382 SW Vlissingen
wpmzeeland@gmail.com
Telefoonnummer:
0118-414471
E-mail:
wpmzeeland@gmail.com
Spreekuren:
Dinsdag en donderdag van
10 tot 12 uur of per e-mail wpmzeeland@gmail.com
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59. In- en uitloophuis Vlissingen
Wat doet de organisatie?
Het in- en uitloophuis in Vlissingen biedt hulp bij sociale problemen in samenwerking met het
Walchers platform voor de Minima (WPM). Er wordt hulp geboden bij het invullen van formulieren,
bij problemen met een uitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag, bij wonen, bij kwijtscheldingen van
gemeentelijke belasting en waterschap, bij problemen bij WIA of WAO door een gecertificeerde
medewerker, bijdragen aan maaltijdvoorziening van gemeenten voor ouderen en zieken, bij aangifte
van belastingen en verder alle problemen op sociaal gebied (In en uitloophuis Vlissingen, 2017).
Doelstelling
Het helpen van de minima, helpen bij sociale problemen en functioneren als ontmoetingsplaats.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Wanneer nodig, kunnen andere instanties een cliënt doorverwijzen naar deze vrijwilligersorganisatie
zodat de problemen met de formulieren/instanties worden opgelost. Hierdoor kan de cliënt weer
geholpen worden met andere zaken. Deze organisatie is dus van belang in het zo goed mogelijk
helpen van cliënten in het op orde stellen van hun leven.
Contactgegevens:
Adres:
Vincent van Goghlaan 241a
4382 SW Vlissingen
Telefoonnummer:
0118-41447
E-mail:
Inenuitloophuis@gmail.com
Website:
www.facebook.com/inenuitloophuis
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60. Volktuintjescomplex Middengebied
Wat doet de organisatie?
In de omgeving van de Bloemenlaan tref je in een afgesloten gedeelte een groot aantal volkstuintjes
aan. De grond van deze volkstuintjes is in eigendom van woningcorporatie L ‘Escaut. Huurders van
deze woningcorporatie kunnen een volkstuintje in bruikleen krijgen, waarop zij groenten kunnen
verbouwen. De volkstuinders hebben wel de zorgplicht dat hun tuintje en de afrastering daarvan in
een nette staat verkeert. Voor educatieve doelen kunnen ook scholen in aanmerking komen om een
volkstuintje samen met de kinderen te exploiteren, mits de school kans ziet om regelmatig
onderhoud te plegen. De volkstuinders komen regelmatig bijeen om lopende zaken te bespreken.
Doelstelling
Naast de opbrengst van eigen gekweekte groente, voorziet het complex ook in een
ontmoetingsfunctie voor de buurt. Een ideale locatie om de sociale samenhang in de wijk te
versterken.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Door het gratis in bruikleen verstrekken van het volkstuintje kunnen ook de minima uit het
Middengebied voortaan beschikken over een stukje grond om voedsel te verbouwen. De opbrengst
kan een bijdrage leveren om de zelfredzaamheid van de minima te versterken. Door de aanwezigheid
van deze unieke voorziening midden in de woonwijk kan het buurtgevoel worden versterkt.
Eventueel zouden er nog extra activiteiten voor de kinderen uit de buurt daarbij kunnen worden
aangehaakt.
Contactgegevens:
Wijkbeheerder L’Escaut Middengebied
Telefoon:
0118-422300
Contactpersoon volkstuintjesgroep: Astrid Rijsdijk
E-mail: astrid00775@hotmail.com
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61. Odense Huis Walcheren
Wat doet de organisatie?
Odensehuis Walcheren is een warm inloophuis voor mensen met beginnende geheugenproblemen.
Ook hun mantelzorgers zijn van harte welkom. De coördinator en vrijwilligers zijn er om u van harte
te ondersteunen, want hier mag u uzelf zijn en bepaalt u zelf of u aan onze activiteiten deelneemt.
Doelstelling
In een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten en ondersteunen, samen activiteiten doen en plezier
met elkaar hebben.
Naast rustig met elkaar een kopje koffie drinken, worden er de nodige activiteiten opgezet. Zo
houden we regelmatig creatieve middagen, worden er presentaties gehouden over leuke
onderwerpen, gaan we samen musiceren of zingen, een museum of voorstelling bezoeken, etc.
Alles met als doel om even je zinnen te verzetten.
Verder vinden we het belangrijk om tussen de middag met elkaar te lunchen en wordt er ook
gemiddeld 1x per maand een warme maaltijd gekookt.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bij het Odensehuis kun je op een plezierige, ongedwongen manier werkervaring opdoen in het
ondersteunen van je medemens. Mocht je wekelijks zo’n 8 uur vrijwilligerswerk kunnen doen, dan is
het zelfs mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de gemeente. Voor meer
informatie daarover kun je terecht bij Orionis en/of de gemeente.

Contactgegevens:
Adres
: Stichting Odensehuis Walcheren, Pablo Picassoplein 86, 4382 KB VLISSINGEN.
Contactpersoon: Joke Küppers (coördinator)
Telefoonnr.
: 0118 – 85 34 78
Mobiel nr.
: 06 – 81 09 24 18
E-mail
: info@odensehuiswalcheren.nl
Website
: https://odensehuiswalcheren.nl
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62. Zorgstroom
Wat doet de organisatie?
Zorgstroom biedt vele vormen van zorg aan (Zorgstroom, 2017). Zoals
zelfstandig wonen, leven met zorg en ondersteuning van dichtbij. Hierbij is
ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Zorgstroom biedt zorg over heel Walcheren en is altijd in
de buurt door de vele vestigingen. De zorg wordt 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg. Deze
zorg wordt aangeboden door wijkteam, zorg- en verpleegcentra, zorghotels en hospices. Er wordt
zorg geboden voor de zorgvrager, maar ook voor de mantelzorger.
Doelstelling
Waar je ook komt op Walcheren, Zorgstroom is altijd in de buurt. Denk daarbij aan de wijkteams van
de thuiszorg, onze locaties met wonen en zorg dichtbij, de zorghotels, onze locaties waar je woont
net als thuis en onze hospices. Met ‘in de buurt' bedoelen we ook dichtbij u. De deskundige hulp die
wordt verleend, wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw dagelijkse, persoonlijke situatie, in
samenwerking met de mensen om u heen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Zorgstroom biedt zorg aan alle inwoners van Walcheren, zo ook de inwoners van het Middengebied.
Mensen die hulpbehoevend zijn kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van thuiszorg en huishoudelijke
hulp die door Zorgstroom wordt verleend. De diëtiste van Zorgstroom kan advies geven over
gezonde voeding.
Contactgegevens
Adres:
Breestraat 15
4331 TS Middelburg
Telefoon:
0118- 684000
E-mail:
info@zorgstroom.nl
Website:
https://www.zorgstroom.nl/
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63. Zorgstroom, wijkverpleegkundigen Bloemenbuurt en
Boulevard
Wat doet de organisatie?
De wijkverpleegkundigen van het team Bloemenbuurt en het team Boulevard werken nauw samen.
Wanneer het ene team niet bereikbaar is, neemt het andere team waar. De wijkverpleegkundigen
zijn verantwoordelijk voor de zorg bij cliënten thuis in de buurten Bloemenbuurt en Boulevard. De
wijkverpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt van de cliënten en kunnen waar nodig
doorverwijzen naar specialisten. Tevens begeleiden en adviseren ze bij de zelfzorg van de cliënten en
nemen de wijkverpleegkundigen de taken over waar de cliënten zelf niet (meer) toe in staat zijn.
Vaak is dit vanwege ziekte, handicap of stoornis. Bovendien hebben de wijkverpleegkundigen
coachende en coördinerende taken, zoals het analyseren van de behoefte aan zorg, het inspelen op
ontwikkelingen in de wijk en het aansturen van andere verpleegkundigen (Zorgstroom, 2017).
Doelstelling
Het doel van de wijkverpleegkundigen is een zo goed mogelijke zorg voor de cliënten waarbij er op
de behoeften gelet wordt van de cliënten en eventuele toekomstige cliënten.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Het belang van de wijkverpleegkundigen voor andere organisaties en het Middengebied is dat de
wijkverpleegkundigen de cliënten en voormalige cliënten goed kennen en weten waar zij behoefte
aan hebben. Hierdoor kunnen de wijkverpleegkundigen, de cliënten doorverwijzen waar nodig en
belangrijke informatie verstrekken. Ook kunnen de wijkverpleegkundigen hierdoor preventief
handelen door contact op te nemen met een andere organisatie waar nodig.
Contactgegevens
Adres team Bloemenbuurt
G. Flincklaan 51
4383 WB Vlissingen
E-mail: teambloemenbuurt@zorgstroom.nl
Telefoon: 0118-746309
Adres team Boulevard
Leliënlaan 1
4382 PB Vlissingen
E-mail: teamboulevard@zorgstroom.nl
Telefoon: 0118-746305
Website:
https://www.zorgstroom.nl/
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64. FAS-project - Stichting het Witte Bos
Wat doet de organisatie?
Het Witte Bos is een organisatie die projecten initieert op het snijvlak van
kunst, maatschappij en journalistiek (Stichting het Witte Bos, 2017). In een
project staat persoonlijk perspectief centraal en het bestaat uit diverse
activiteiten die elkaar aanvullen en versterken. Het Witte Bos werkt samen met diverse
partners, namelijk maatschappelijke organisaties, de overheid of instellingen, om zo een
onderwerp te laten landen waar dit nodig is en hiermee te zorgen dat een project impact en
effect heeft.
Het FAS-project begon met het idee om een boek te schrijven over het Foetaal Alcohol Syndroom
(FAS) en was het eerste project van de stichting (Stichting het Witte Bos, 2017). Dit is uitgegroeid tot
een enorm project. Met dit project wil de stichting een bijdrage leveren in de herkenning,
begeleiding en preventie van dit Syndroom. Een voorbeeld van een projectonderdeel is het
maatjestraject voor kinderen met FAS.
Doelstelling
Het op de kaart zetten van onderbelichte maatschappelijke kwesties op een persoonlijke en
menselijke manier.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Momenteel zijn er drie studenten actief in Vlissingen die voor twee jongens met FAS een maatje zijn.
Wellicht zijn er mogelijkheden om dit uit te breiden en dit maatjestraject in het Middengebied verder
op te zetten voor kinderen met FAS.
Contactgegevens
Adres:
Schippersgracht 1-3
1011 TR Amsterdam
Telefoon:
020-2212960
E-mail:
info@wittebos.nl
Website:
www.wittebos.nl
www.fasproject.nl
www.mijnanderethuis.nl
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65. Huisartsenpraktijk M. Hamelink
Wat doet de organisatie?
Naast de huisarts zijn er nog twee gediplomeerde assistentes op de
praktijk aanwezig. Voor de volgende taken kan de patiënt bij de
assistentes terecht: zelfzorgadvies, hechtingen verwijderen, advies bij medicijngebruik, oren
uitspuiten, wondverzorging, injecties, bloeddruk meten, gehoortest, hartfilmpje (ecg), urinecontrole,
stikstofbehandeling, uitstrijkje t.b.v. bevolkingsonderzoek en reizigersadvies. De
praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) helpt om een beter beeld van de klachten te
krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De
praktijkondersteuner somahtiek (chronische aandoeningen) doet controles voor mensen met
diabetes, hart- en vaatziekten, COPD en kan begeleiden bij het stoppen met roken
(Huisartsenpraktijk Hamelink, 2017) .
Huisartsenpraktijk Hamelink is gecertificeerd voor reizigersadvisering en scheepsvaartkeuringen.
Vanuit principiële overwegingen wordt er geen euthanasie uitgevoerd. Echter is het wel mogelijk om
hier een gesprek over aan te gaan.
Doelstelling
De juiste zorg/informatie verstrekken aan de patiënten van huisartsenpraktijk M Hamelink
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied informatie verstrekken over het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk
M. Hamelink.
Contactgegevens
Adres:
Singel 154
4382 LR Vlissingen
Telefoon:
0118-412950
Website:
http://www.docvadis.nl/hamelink/index.html
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66. Huisartsenpraktijk Bronzwaer
Wat doet de organisatie?
Na het maken van een afspraak bij Huisartsenpraktijk Bronzwaer kan de patiënt bij de
praktijk terecht met zijn/haar gezondheidsproblemen.
Doelstelling
De juiste zorg/informatie verstrekken aan de patiënten van huisartsenpraktijk Bronzwaer.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied informatie verstrekken over het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk
Bronzwaer
Contactgegevens
Adres:
Singel 13
4382 LL Vlissingen
Telefoon:
0118-412525
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67. Huisartsenpraktijk De Getijden
Wat doet de organisatie?
Huisartsenpraktijk De Getijden is de praktijk van dhr. Van Russen Groen en mevr.
Roebroeck. Naast de huisarts zijn er nog twee gediplomeerde assistentes op de
praktijk aanwezig. De doktersassistentes beantwoorden de telefoon, leggen
afspraken voor het spreekuur vast, zorgen voor herhalingsrecepten, onderzoeken
en verzorgen de financiële administratie. Voor de volgende onderzoeken en
medische handelingen kan de patiënt bij de assistentes terecht: bloeddrukmeting, onderzoek bloed
op glucose, elektrocardiogram (hartfilmpje), longfunctie test, maken van uitstrijkje, injecties, oren
uitspuiten, wratten behandelen met vloeibare stikstof, verbinden van wonden en verwijderen van
hechtingen. Voor psychische klachten kan de patiënt terecht bij de sociaalpsychiatrische
verpleegkundige. De huisarts verwijst de patiënt door naar de verpleegkundigen. De
praktijkondersteuner somathiek houdt zich bezig met de behandeling van patiënten met Diabetes,
COPD, preventie van hart en vaatziekten, screening op dementie (MMSE), doppleronderzoek en
longfunctieonderzoek, begeleiding bij het stoppen met roken is ook mogelijk. Voor reisadvies op
maat kan de patiënt terecht bij Huisartsenpraktijk De Getijden (dhr. Van Russen Groen en mevr.
Roebroeck, 2017).
Doelstelling
De juiste zorg/informatie verstrekken aan de patiënten van huisartsenpraktijk van Russen GroenRoebroeck.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied informatie verstrekken over het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk
De Getijden
Contactgegevens
Adres:
Koudekerkseweg 86
4382 ED Vlissingen
Telefoon:
0118-412225

Website:
http://www.huisartslelienlaan.nl/
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68. Huisartsenpost (HAP)
Wat doet de organisatie?
De Huisartsenpost biedt spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht en
weekendend, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen arts. De app “Moet
ik naar de dokter?” is een medische app waarmee de patiënt door middel van eenvoudige vragen in
een heldere taal zelf kan beoordelen of en wanneer en contact moet worden opgezocht met een
huisarts of een huisartsenpost. Het is van belang dat er eerst gebeld wordt naar de huisartsenpost.
Doelstelling
De juist zorg verstrekken aan de patiënten van de huisartsenpost.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De bewoners informatie verstrekken wanneer zij naar de huisartsenpost kunnen gaan.
Contactgegevens
Adres:
Koudekerkseweg 86
4382 ED Vlissingen
Telefoon:
0900- 1985
Website:
https://www.zhco.nl/huisartsenpost/
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69. WVO zorg
Wat doet de organisatie?
WVO zorg biedt verschillende soorten zorg aan huis: thuiszorg, revalideren aan huis, maaltijdservice,
huishoudelijke hulp, alarmering en dagopvang. Op het gebied van wonen zijn er: woonzorgcentra,
zorgcentra, verpleeghuizen, revalidatie, wijkpension, hospice en appartementen Scheldekwartier.
Meer informatie hierover is op de site te vinden.
 Het Tuinhuis: is een ontmoetingsplek, speciaal voor mensen met beginnende dementie en
hun mantelzorger. Er kan mee geholpen worden in Het Tuinhuis maar je kan er ook komen
om te genieten van de rust en de natuur. Er zijn mogelijkheden om te wandelen, spelletjes te
spelen, te tuinieren, puzzelen, lezen of creatief bezig te zijn. Daarnaast kan er ook geluncht
worden. Er zijn voldoende mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen.
 Wijkverpleegkundigen: van WVO Zorg werken in kleine wijkteams. Hierdoor ziet de cliënt
vaak dezelfde gezichten, die de persoonlijke situatie kent. De gespecialiseerde thuiszorg
verrichten medische handelingen zoals het toedienen van sondevoeding of pijnbestrijding, in
overleg met de huisarts of specialist.
 Theo van Doesburg centrum: telt 48 appartementen die gebouwd zijn rondom een
overdekte binnentuin voorzien van een groot terras. Ieder appartement bestaat uit een
woonkamer met open keuken, slaapkamer, ruime badkamer, hobby-of logeerkamer en een
ruimte hal. Daarnaast heeft het appartement een tuin of een balkon. In het complex is een
recreatiezaal en een bibliotheek aanwezig. De bewoners kunnen gebruik maken van de
thuiszorg van WVO zorg, alarmeringssysteem Telehulp en gebruik maken van de
maaltijdservice en eten in de recreatiezaal.
Doelstelling
Verbonden blijven met de mensen die je dierbaar zijn en de wereld om je heen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De bewoners van het Middengebied kunnen gebruik maken van de verschillende zorgen aan thuis.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden op het gebied van wonen wanneer iemand bijvoorbeeld niet
meer volledig zelfstandig kan wonen. Voor verschillende activiteiten kunnen de bewoners uit het
Middengebied ook te recht bij WVO zorg.
Contactgegevens
Adres:
Postbus 360
4380 AJ Vlissingen
Telefoon:
0118-448448
E-mail:
info@wvozorg.nl
Website:
www.wvozorg.nl
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70. Iriz Thuiszorg:

Wat doet de organisatie?
Iriz biedt zorg in heel Zeeland. Met name in het middengebied bieden we een actief aandeel in de
zorgverlening bij mensen thuis.
Iriz luistert, Iriz heeft respect, Iriz heeft oog voor mensen.
De wens en behoefte van cliënten zijn uitgangspunten voor al ons handelen. De zorgverleners
hebben tijd voor persoonlijke aandacht en vragen van de mensen.
Hiernaast stimuleert Iriz thuiszorg de zorgverleners hun verantwoordelijkheden te nemen en biedt zij
ondersteuning en scholing waar nodig en gewenst.
Doelstelling:
De hulpverlening is er op gericht om samen met u uw situatie te veranderen. De nadruk ligt daarbij
op ondersteuning en begeleiding, soms samen met huisgenoten en/of andere hulpverleners of
instellingen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Iriz thuiszorg is zeer goed op de hoogte van de sociale kaart van het middengebied. Daardoor kunnen
wij snel en accuraat inzetten bij hulpvragen. Dit doen wij altijd in overleg met andere organisaties die
ook bij de hulpvraag betrokken zijn.
Iriz thuiszorg heeft zijn kantoor midden in het Middengebied en is daardoor makkelijk bereikbaar.
Wat Iriz naast begeleiding ook biedt is: wijkverpleging, huishoudelijke zorg en 24-uurszorg.

Contactgegevens:
Adres:
Brouwenaarstraat 4
4382 LK Vlissingen
Contactpersoon:
Maatschappelijke werker/Zorg coördinator; Gina Scheermeijer
Administratief medewerker BG; Carla de Bruine
Bel: Kantoor: 0113-232529 of mobiel: 06-51041354
Mail: info@iriz.org
Website: www.iriz.org
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71. Fysiotherapie Tendens
Wat doet de organisatie?
De praktijk is kleinschalig van opzet en heeft meerdere specialistische
diensten waarbij betrokkenheid, persoonlijke aandacht en flexibiliteit centraal staan. Fysiotherapie
Tendens biedt de volgende behandelingen aan: fysiotherapie, oedeemtherapie, mobiliseren á la
Mulligan, bindweefselmassage, revalidatie na een operatie, oncologische revalidatie,
bekkenbodemtherapie, oefentherapie, klassieke massage, revalidatie na een beroerte, medisch
tapen en therapeutische elastische kousen (steunkousen) aanmeten (fysiotherapie Tendens, 2017).
Op de site van Fysiotherapie Tendens worden de behandelingen uitgelegd.
Doelstelling
Met een persoonlijke, flexibele en betrokken benadering de patiënt behandelen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied kunnen gebruik maken van de behandelmogelijkheden fysiotherapie
Tendens aanbiedt. Daarnaast kunnen andere organisaties de bewoners uit het Middengebied
doorverwijzen naar Tendens.
Contactgegevens
Adres:
Hogeweg 82
4382 RJ Vlissingen
Telefoon:
06-12916473
E-mail:
info@fysiotendens.nl
Website:
www.fysiotendens.nl
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72. Fysiotherapie en Revalidatie PMC in Balans
Wat doet de organisatie?
De gezondheid raakt uit balans wanneer activiteiten het lichaam (plaatselijk) overbelasten en het
lichaam dit niet meer kan compenseren. Een gevolg hiervan kan zijn dat er fysieke klachten
ontwikkeld worden. Aan het eind van het behandeltraject krijgt de cliënt een tevredenheidsenquète
om in te vullen, zodat in Balans de dienstverlening daarop beter kunnen afstemmen (In Balans,
2017).
In balans is een veelzijdige, moderne uitgeruste praktijk. De persoonlijke benadering van de cliënt
staat centraal en wordt gekenmerkt door grote diversiteit van behandelmogelijkheden. Samen met
de cliënt wordt er een behandeling gekozen die het beste bij de cliënt past. In Balans biedt de
volgende behandelingen: In balans komen: fysio-, manueel-, sportfysio-, kinderfysio-,
psychosomatisch fysio-, oedeem-, bekken-, oncologiefysio- en geriatrie fysiotherapie.
In balans komen therapie overig: echografie, acupunctuur, ergotherapie, oefentherapie
mensendieck, huidtherapie en OCA. In balans blijven: orthoXpert, revalidatie, medisch fitness,
fysiofitness, sport- en ontspanningsmassage, zwanger fit, beweegprogramma en pilates.
Doelstelling
Kennis vertalen naar concrete innovatieve en betere dienstverlening om zodoende bij te dragen aan
de kwaliteit van het leven van individuen. Er wordt hierin samengewerkt met andere disciplines in de
zorg en in de maatschappij om zo te komen tot de beste practice dienstverlening voor de cliënt, dicht
bij huis, zowel lokaal als regionaal.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied kunnen gebruik maken van de behandelmogelijkheden die in Balans
aanbiedt. Daarnaast kunnen andere organisaties de bewoners uit het Middengebied doorverwijzen
naar in Balans.
Contactgegevens
Adres:
Vredehoflaan 370
4382 CJ Vlissingen
Mercuriusweg 13
4382 NC Vlissingen
Telefoon:
0118-461897
E-mail:
info@pmcinbalans.nl
Website:
www.pmcinbalans.nl
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73. Fysiotherapie van Woelderenlaan
Wat doet de organisatie?
Fysiotherapie van Woelderenlaan is gespecialiseerd in:
adem- en ontspanningstherapie, kinesiotaping, osteopathie, looptraining bij perifeer arterieel
vaatlijden, dry needling, bekkenfysio-, geriatrische fysio-, lymfoedeem-, manuele-, medische
trainings- en sportfysiotherapie. Daarnaast worden er ook groepsbehandelingen aangeboden:
algemeen, beweeggroep rugklachten, COPD, CVA (beroerte), diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM),
medische fitness, multiple sclerose (MS), Parkinson en oncologie.
Doelstelling
Kennis vertalen naar concrete innovatieve en betere dienstverlening om zodoende bij te dragen aan
de kwaliteit van het leven van individuen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied kunnen gebruik maken van de behandelmogelijkheden die
fysiotherapie van Woelderenlaan aanbiedt. Daarnaast kunnen andere organisaties de bewoners uit
het Middengebied doorverwijzen naar van Woelderenlaan.
Contactgegevens
Adres:
Burgemeester van Woelderenlaan 10
4382 CM Vlissingen
Telefoon:
0118-479040
E-mail:
fysio@woelderen.nl
Website:
www.woelderen.nl
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74. Fysiotherapie van Rozengracht
Wat doet de organisatie?
Fysiotherapie Rozengracht is een praktijk voor fysiotherapie,
manuele therapie, oedeemfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oncologiefysiotherapie,
ademhalingstherapie en Sportrevalidatie.
De praktijk heeft verschillende specialisme: dry needling, lymfedrainage en oedeemfysiotherapie
manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportrevalidatie, medische trainingstherapie,
hypermobiliteitssyndroom, ademhalings- en ontspanningstherapie, oncologiefysiotherapie en het
sportspreekuur. Meer informatie over het specialisme is op de site van Rozengracht te vinden. Er
worden ook beweegprogramma’s aangeboden. Hieronder valt oncologische revalidatie, coronaire
hartziekten, diabetes mellitus type 2, hartfalen, Parkinson en claudicatio intermittens en behandeling
door de fysiotherapie.
Doelstelling
Fysiotherapie Rozengracht wil een praktijk zijn waarin medewerkers in een goede collegiale sfeer de
beste kwalitatieve zorg kunnen leveren, en dat ook patiënten dit als zodanig ervaren. Door
samenwerking binnen de praktijk kan ook hoogwaardige zorg geleverd worden bij meervoudige
problematiek. Gestreefd wordt daar waar mogelijk deel te nemen aan multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Bewoners uit het Middengebied kunnen gebruik maken van de behandelmogelijkheden,
specialismen en beweegprogramma’s van fysiotherapie van Rozengracht. Daarnaast kunnen andere
organisaties de bewoners uit het Middengebied doorverwijzen naar Rozengracht.
Contactgegevens
Adres:
Rozengracht 6
4382 PA Vlissingen
Telefoon:
0118-417 071
E-mail:
info@fysiorozengracht.nl
Website:
www.fysiorozengracht.nl
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75. EHBO-vereniging
Wat doet de organisatie?
De EHBO-vereniging biedt verschillende informatie/cursussen: eerste hulpdiploma,
EHBOcursus, herhalingscursus, uitleg over 112 gebruik en het protocol prikincident.
Binnen de EHBO-vereniging zijn er vrijwilligers preventief en actief aanwezig bij diverse
evenementen (EHBO vereniging Vlissingen, 2017).
Doelstelling
Ervoor zorgen dat meer mensen hun kennis over eerste hulp kunnen uitvoeren in de praktijk.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Ervoor zorgen dat de bewoners uit het Middengebied meer informatie hebben over eerste
hulpverlenen. Daarnaast kunnen zij tegen betaling de cursus volgen en ervoor zorgen dat zij hun
kennis kunnen toe passen in de praktijk.
Contactgegevens
Telefoon:
0118-472 303
E-mail:
secretaris@ehboverenigingvlissingen.nl
Website:
www.ehboverenigingvlissingen.nl

83

76. Moskee Vlissingen
Wat doet de organisatie?
Stichting Touba Moskee organiseert diverse activiteiten voor
jong en oud zoals. De uitgeoefende activiteiten zijn: elke dag
vijf gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap, Arabisch en religieuze lessen en
bijeenkomsten, organiseren van religieuzen lezingen, jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh),
sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Doelstelling
 Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van
moslims.
 Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims.
 Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de
huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten.
 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Deelnemen aan de activiteiten die stichting Touba Moskee aanbiedt. De mensen van de Moskee
kennen elkaar goed, waardoor er problematiek gesignaleerd kan worden en er contact opgenomen
kan worden met de organisatie die daarbij kan helpen.
Contactgegevens
Adres:
Schuitvaartstraat 14
4383 BW Vlissingen
E-mail:
https://www.moskeevlissingen.nl/contact/
Website:
www.moskeevlissingen.nl
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77. OLV van de Heilige Rozenkrans Kerk
Wat doet de organisatie?
Deze kerk is onderdeel van het H. Mariaparochie Walcheren. Dit is een
kerkgenootschap door heel Walcheren. Het bestuur van deze kerk bestaat
naar kerkelijk recht, onder leiding van de pastoor: Paul de Maat. Deze kerk
is toegankelijk voor degene die hier behoefte aan hebben. Vanuit deze kerk
wordt vrijwilligerswerk gesteund en gedaan voor: in bestuur en parochievergadering, de bemensing
van de secretariaten, boekhouding, ondersteuning van de vieringen, catechese en geloofsvorming,
het runnen van de toeristenkerken, in de communicatie en schoonmaak en onderhoud
(RKWalcheren, 2015).
Doelstelling:
Het creëren van een fijne sfeer om het geloof uit te oefenen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Deze kerk is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat er vrijwilligers nodig
zijn voor de kerk, wat prettig is voor de kerk maar ook voor mensen die nog vrijwilligers zoeken. Ook
kennen de mensen van de kerk elkaar goed, waardoor er problematiek vroegtijdig gesignaleerd kan
worden en er contact opgenomen kan worden met de organisatie die daarbij kan helpen.
Contactgegevens:
Adres:
Singel 106
4382 LC Vlissingen
Telefoonnummer:
0118-412247
Website:
www.rkwalcheren.nl
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78. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Wat doet de organisatie?
Deze kerk is een van de ongeveer 270 kerkelijke gemeenten,
gemeenschappen van Christenen, verspreid over Nederland binnen het
kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Elke zondag zijn
er twee erediensten, waarbij elkaar en God ontmoet wordt in de kerk.
Daar wordt gebeden, gelezen uit de bijbel, gezongen en eerbiedig geluisterd naar de preek. Iedereen
is welkom in deze kerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vlissingen, 2017).
Doelstelling:
Het creëren van een fijne sfeer om het geloof uit te oefenen.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties:
Deze kerk is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat er vrijwilligers nodig
zijn voor de kerk, wat prettig is voor de kerk maar ook voor mensen die nog vrijwilligers zoeken. Ook
kennen de mensen van de kerk elkaar goed, waardoor er problematiek vroegtijdig gesignaleerd kan
worden en er contact opgenomen kan worden met de organisatie die daarbij kan helpen.
Contactgegevens:
Adres:
De Lannoystraat 2
4381 VT Vlissingen
Telefoonnummer:
0118-417012
E-mail:
info@vlissingen.gkv.nl
Website:
www.vlissingen.gkv.nl
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79. Caritas H. Maria Parochie
Wat doet de organisatie?
Caritas staat voor Zorg, Strijd en Solidariteit. Zorg: Caritas levert maatwerk op vragen
van de mensen. Strijd: Caritas reageert kritisch op de ontwikkelingen in onze omgeving.
Solidariteit: Caritas is dienend, heeft een open oor voor noden van de mensen en
verdiept zich in de oorzaak. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de parochie en beschikbare
middelen.
Caritas collecteert maandelijks voor diverse en maatschappelijke projecten. Voorbeelden hiervan zijn
kerstpakketten. Ook is Caritas betrokken bij plaatselijke activiteiten, zowel in bestuurlijke als
uitvoerende zin. Tevens ondersteunt Caritas de Wereldwinkel Vlissingen en zamelt levensmiddelen in
voor de jaarlijkse actie t.b.v. de arme bevolking van Roemenië. Daarbij ondersteunt Caritas,
Amnesty International (RKWalcheren, 2015)
Doelstelling
Maatwerk leveren voor mensen in de samenleving.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
Caritas H. Maria Parochie kan van belang zijn voor het Middengebied en andere organisaties omdat
deze organisatie zich bezighoudt met plaatselijk vrijwilligers werk waardoor Caritas een breed
netwerk heeft en hiermee kan doorverwijzen naar de juiste instantie maar ook informatie kan
verstrekken over cliënten. Ook is het voor cliënten en buurtbewoners een fijne organisatie.
Contactgegevens:
Adres:
Singel 106
4382 LC Vlissingen
Telefoonnummer:
0118-412247
Website:
http://www.rkwalcheren.nl/parochie/caritas/
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80. Raad van Kerken
Wat doet de organisatie?
De Raad van Kerken is een gemeenschap in Nederland met 18 christelijke kerken en organisaties. Er
wordt landelijk gewerkt. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische
beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met
overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. Veel van het werk van de
Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken
van de Raad en daarbuiten participeren. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale
Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vormgeven (Raad van Kerken Nederland,
2017).
Doelstelling
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: de oecumenische dialoog, waarbij
het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, als van de lidkerken met kerken en
geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn en de gezamenlijke dienst van de kerken aan
de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de
samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht
voor de ontmoeting met mensen van andere religies.
Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties
De Raad van Kerken is van belang voor het Middengebied omdat er vanuit deze Raad gelet wordt op
het welzijn van de mensen in de samenleving. Ook kunnen mensen vanuit het Christelijke geloof zich
aansluiten bij deze Raad en kennis maken met andere religies.
Contactgegevens:
Adres:
Van Borsselestraat 2
4386 AP Vlissingen
Telefoonnummer:
033- 4633844
E-mail:
rvk@raadvankerken.nl
Website:
www.raadvankerken.nl
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