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ZEEUWS VERLIES 
T: 06 2503 2498 
E: info@zeeuwsverlies.nl 
KvK 22055538 

 

ZEEUWS VERLIES BELEIDSPLAN 2022 

 

Na 2 jaren die gekenmerkt werden door de beperkingen en soms ook nieuwe inzichten door de corona- 

pandemie hopen we in 2022 weer voortvarend aan het werk te kunnen gaan. Onze kerntaak is en blijft 

het aanbieden van huisbezoeken “Steun bij Rouw” aan iedereen in de provincie Zeeland die een groot 

verlies heeft meegemaakt of nog gaat meemaken.  Onze doelgroep is divers. Dat is ook terug te zien 

in de projecten. 

De administratieve verplichtingen vanuit de overheid of KvK zorgen voor meer werk als het gaat om 

AVG (bescherming persoonsgegevens) en UBO. Voor kleine stichtingen als de onze is dat extra 

belastend.  

Onze doelstelling: “aan iedereen die een groot verlies meemaakt  informatie, advies en steun bij rouw 

te geven” .  

Onze missie: “Rouw is geen ziekte”, je hoeft die dus niet te behandelen. Het is een  verdrietig maar 

normaal onderdeel van het leven van mensen. Krijgt rouw geen of te weinig aandacht dan kun je er 

wel ziek van worden.   

In ons jaarverslag 2021 hebben wij al een aantal onderdelen aangegeven die in 2022 zullen worden 

uitgevoerd. 

Voor de lotgenotengroepen partnerverlies wordt 2022 een cruciaal jaar waarin duidelijk wordt of er 

op Walcheren deze mogelijkheid blijft.  

Website 

We worden goed gevonden via “Google”. Wij vinden het belangrijk om actuele informatie aan te 

bieden. De website is zeer actueel en biedt naast informatie over rouw en verlies overzicht van 

activiteiten in onze provincie en tips voor podcasts, boeken, films, lezingen e.d. De informatie wordt 

regelmatig aangepast. 

Onze doelgroep/bezoekers van de website is qua leeftijd vrij constant. De meeste bezoekers zijn tussen 

25 en 60 jaar. De website wordt professioneel onderhouden en van inhoud voorzien. 

Facebook 

Facebook wordt zeer goed bezocht. Er zijn dagen dat we meer dan 14.000 mensen bereiken. Met name 

mensen die troost zoeken in een mooi gedicht, een foto, een tekening. Ook op Facebook informeren 

we mensen over activiteiten en verwijzen wij naar de website. De bezoekers op onze Facebookpagina 

komen uit heel Nederland en verder in de wereld. Wij voorzien hiermee in een vraag en gaan  door 

met het huidige aanbod. 
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Nieuwsbrieven 

Naast een interne nieuwsbrief bieden we 4 x per jaar een algemene nieuwsbrief aan voor mensen die 

zich hiervoor hebben aangemeld. Ons doel is om het aantal lezers van deze algemene nieuwsbrief te 

vergroten met minimaal 10%, met name onder professionals in de 1e lijn. 

Vrijwillig medewerkers, trainingen 

Het aantal vrijwillig medewerkers bij de start van 2022, 30 mensen m/v,  is voldoende om alle 

aanvragen en projecten uit te voeren. Regelmatig bieden zich mensen aan om ons te komen helpen. 

Veelal professionals die ons werk willen steunen. Zij doen dit kosteloos.  Voor onderling contact en 

trainingsdoeleinden wordt er 4 x per jaar een bijeenkomst georganiseerd. 

Wij beschikken niet over een eigen ruimte dus worden  ruimte en faciliteiten  ingehuurd. 

 

Projecten en activiteiten 

Lief Kindje 

Voor 2022 willen wij de aandacht voor dit project op peil houden via verloskundigenpraktijken en 

ziekenhuizen. De lotgenotenwandeling zal in het najaar worden aangeboden. Er  wordt ook op de 

professionele markt aanbod voor deze ouders ontwikkeld. Afhankelijk van het aantal aanvragen voor 

huisbezoek en belangstelling voor de wandeling besluiten we of dit project stopt in 2023.  

Steun bij Rouw huisbezoeken 

Het aantal huisbezoeken stijgt. Wie dit aanvraagt krijgt de mogelijkheid om 10 huisbezoeken te 

ontvangen. (minder mag natuurlijk). Uit evaluatie blijkt dat dit aanbod voorziet in een grote noodzaak.  

Mensen vinden ons zelf goed via de website of worden verwezen door huisartsen, praktijkonder-

steuners en andere professionals.  Naast informatie op de website zijn er in 2021 speciale digitale 

folders ontwikkeld die ook in een printversie door hulpverleners kunnen worden meegegeven. In 2022 

willen we deze contacten actueel houden en waar mogelijk uitbreiden bijvoorbeeld met Thuiszorg 

medewerkers.  

Liefde in een doos 

We gaan, meer dan in 2021 mogelijk was, actief op zoek  (met medewerking van medewerkers ADRZ 

oncologie en palliatieve teams) naar gezinnen voor wie wij wat kunnen betekenen wanneer een van 

de jonge ouders ongeneeslijk ziek is. Deze ouders zijn vooral bezig met hun (levensverlengende) 

behandeling en minder met het voorbereiden op het afscheid. We bieden steun aan huis bij het maken 

van herinneringen. Zie website voor meer informatie. Contacten met onderwijs (intern begeleiders) 

worden voortgezet om project meer bekendheid te geven. Er komt een tweede druk van het boekje. 

Aanbod van een fotoshoot blijft ook in 2022 onderdeel van het aanbod. 

Kerstwensboom 

Dit project wordt in 2022 aangeboden in de decembermaand na Sinterklaas. Kaartjes kunnen worden 

opgehangen in de boom bij GroenRijk, Mortiere Middelburg en gesprekken voor wie dat wil met onze 

vrijwillig medewerkers. Thema: “Wie zet jij in het licht of wie mis jij met Kerst”.  Samenwerking met 

basisschoolkinderen en praten over gemis op jonge leeftijd is heel belangrijk en wordt voortgezet. 
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Lotgenotengroepen 

Lotgenotencontact is heel belangrijk om herkenning te vinden bij overlijden van bijvoorbeeld een 

partner. In 2022 bieden we een voorjaarsgroep aan op Walcheren. We onderzoeken of deze activiteit 

kan worden overgenomen door een organisatie op het terrein van zorg en welzijn. Samenwerking kan 

ook een optie zijn. De huidige twee  begeleiders hebben aangegeven dit jaar te stoppen. Lukt het niet 

dan zal er geen aanbod lotgenotencontact meer zijn, hetgeen we zeer betreuren. Wij hebben als niet 

gesubsidieerde stichting jarenlang dit aanbod verzorgd. Bezuinigingen op gemeentelijk niveau op 

Walcheren zijn de reden dat dit soort activiteiten binnen het sociaal domein geen prioriteit krijgt. Dit 

in tegenstelling tot de landelijke aandacht voor het thema van Sire “Praat over de dood, niet er over- 

heen”.  

Samenwerking met derden 

Wij willen vernieuwend bezig zijn als het gaat om steun bij rouw. Bij alles wat we organiseren en 

aanbieden is het uitgangspunt dat we activiteiten willen initiëren en ontwikkelen. Zodra er een 

organisatie is die e.e.a. (gesubsidieerd) kan overnemen zijn wij klaar en gaan verder met ontwikkelen 

van nieuw  en vernieuwend aanbod. Samenwerking wordt breed gezocht (met geestelijk verzorgers, 

uitvaartondernemers, onderwijs en gezondheidszorg e.a.).  

Financiën 

Zeeuws Verlies krijgt geen subsidie of vergoeding voor haar werk. De inkomsten komen uit 

huisbezoeken, lotgenoten groepen, het organiseren van lezingen en symposia, sponsoren en donaties. 

Sponsoren (zie website) in natura en met geld zijn heel belangrijk. We zijn zo blij met alle hulp die ons 

zo gegeven wordt. 

Sinds 2022 hebben wij een donatiemogelijkheid via de website.  

Iedereen die bij Zeeuws Verlies actief is krijgt hiervoor niet betaald. Wel zijn vrijwillig medewerkers 

verzekerd, ontvangen zij vergoeding van hun onkosten.  

 

 

Tenslotte 

Op de markt van rouw en verlies komen steeds meer (professionele) aanbieders. 

Ook het aantal opleidingsmogelijkheden stijgt, ook in Zeeland. Al die professionals willen aan het werk, 

ook in onze provincie. Wij hebben in dat hele veld een eigen aanbod en plaats sinds 2003. Vaak wordt 

verondersteld dat aanbod op de vrijwillige markt minder goed zou zijn dan de hulp van een 

professional. Echter iedereen bij Zeeuws Verlies werkt op een professioneel niveau.  

We vinden het in ieder geval belangrijk dat er keus is voor mensen. Ons aanbod kenmerkt zich door 

laagdrempeligheid, afwezigheid van wachtlijsten, financiële laagdrempeligheid en veel tijd die we 

kunnen geven aan mensen die een steuntje nodig hebben in een moeilijke tijd.  

We verwachten het komende jaar nog veel te maken te krijgen met de naweeën van de coronatijd, 

waarin afstand geboden was. Nabijheid is nodig en mensen hebben heel veel gemist wat dat betreft. 

We zien 2022 met vertrouwen tegemoet.  


