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Pas op de plaats voor Ons Welzijn 
 
Helaas hebben wij de afgelopen periode zeer verontrustende verhalen gehoord over Ons Welzijn 
van de vrijwilligers en de medewerkers die zich niet meer herkennen in de organisatie als het gaat om 
ouderenzorg. 
Taken die vrijwilligers en medewerkers hadden, worden overgedragen naar professionele organisaties, 
organisaties die geen relatie hebben met vrijwilligers uit Oss. 
Ons Welzijn heeft aan de vrijwilligers en docenten aangegeven dat ze de kerntaken anders willen gaan 
inzetten en dat ze met hen willen kijken hoe ze dit gaan doen. 
We kunnen nu praten over wat is overdragen, wat is afstoten wat is delegeren enz. 
Maar wij willen graag hebben over  feiten en inhoud van  onze bevindingen. 
In de subsidieovereenkomst staat : ik citeer 
“De gemeente afspraken maakt met de doelen en resultaten die ons welzijn in dit kader dient te  
realiseren en de wijze waarop door Ons Welzijn hieraan invulling wordt gegeven,”. 
 
Onze vraag is, hebben wij als Raad de verandering van kerntaken die nu doorgevoerd gaat worden  
besproken en vinden wij dat er een structurele verandering moet plaats vinden. 
In beantwoording van onze art 41 vragen geeft u aan dat u als gemeente vindt dat de activiteiten in de  
huidige vorm niet meer passen bij de kerntaak van ons welzijn. 
Dat is een duidelijke stelling . Maar ook een stelling waar de vrijwilligers docenten en de deelnemers erg  
verbaasd en teleurgesteld over zijn. Juist daarover is de onduidelijkheid en onrust ontstaan. 
 
Ik blijf het herhalen we hadden in Oss, met complimenten aan het voormalige RIGOM ,een prima  
organisatie rondom zorg voor onze ouderen. 
Er waren ouderenadviseurs die senioren ondersteunen bij taken die zij zelf niet meer kunnen: 
- zoals belasting invullen, hulp bij financiële vragen, inzicht in bankzaken. 
- maaltijd service het bezorgen van maaltijden bij senioren en tegelijkertijd een moment om achter de 

voordeur te signaleren 
- alarmsignalering met tegelijkertijd tijdens de instructie en controle een ontmoetingsmoment 
- bewegen voor ouderen een druk bezocht programmaonderdeel van Ons Welzijn  
Dit is een greep uit de hulpverlening/ondersteuning vanuit Ons Welzijn. 
Deze vorm van ondersteuning had tevens de functie van signalering, contact moment bij eenzaamheid  
evt. doorverwijzing. 
Vrijwilligers hebben zich altijd bij Ons Welzijn zeer betrokken gevoeld Er was tijd en aandacht voor de  
vrijwilliger. Ze voelden zich serieus genomen en waren daardoor zeer betrokken bij de ouderen. 
Dat gevoel is helaas helemaal aan het verdwijnen. Ik noem even kort een paar feiten. 
- De alarmering gaat over naar een professionele organisatie dus de vrijwilligers stoppen en zijn op dit 

onderdeel overbodig 
- De maaltijdservice is overgegaan naar een professionele organisatie dus signalering kan via een briefje 

maar terugkoppeling zoals er voorheen was, is er niet 
- Bewegen voor ouderen, Ons Welzijn geeft als reden op: wij investeren niet in stenen. Maar waar moet 

bewegen voor ouderen dan plaats vinden? Buiten op straat. 
- Daarnaast verlangt ons welzijn van de medewerkers die dit onderdeel verzorgen dat zij zelf de hele 

organisatie overnemen. Zij waren al zzp er nu moeten ze zelf ruimte huren, deelnemers werven, 
administratie bijhouden enz. 

Deze activiteiten hebben nog een erg belangrijk ander doel. Door met elkaar iets te doen is er een taak 
als het gaat om signalering t.a.v. vereenzaming, zorg voor elkaar en preventie. 

Op het moment dat er professionele organisaties komen gaat dit aspect verloren. 
Als gemeente hebben wij de taken van vereenzaming en preventie t.a.v. ouderen hoog in het vaandel.  



Kortom de zorg voor onze ouderen uit Oss staat onder druk. 
Vrijwilligers en medewerkers op deze onderdelen geven aan dat zij zich nergens meer bij betrokken  
voelen, In uw antwoorden op onze artikel 41 vragen geeft u aan dat Ons Welzijn een andere opdracht  
heeft gekregen dan de fusiepartners voorheen.De vraag aan Ons Welzijn was om laagdrempelige hulp te  
bieden aan inwoners in onze kernen, geeft u aan. 
Tevens moesten zij transformeren van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte  
organisatie. En vooral inwoners te ondersteunen om hun eigen netwerk en eigen kracht in te zetten. 
Dat roept bij ons vragen op. 
Wij willen ons ouderen beleid niet op deze manier laten verdwijnen. 
Wij willen de vrijwilligers die jarenlang voor de ouderen in Oss zorgen niet laten vallen. 
Wij denken dat wij als gemeente de grip op ons welzijn kwijt zijn geraakt. 
Wij maken ons zorgen omdat deze verandering te snel en te rigoureus voor alle betrokkenen gaat. 
Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen over de consequenties van de veranderingen. 
Wat gaat er verdwijnen? 
Wat gaat er veranderen en wat heeft dat voor consequenties voor de ouderen zowel inhoudelijk maar  
zeker ook financieel. 
De seniorenraad , KBO , ASVO, maakt zich over de verandering ook zorgen en met name het aspect  
financiën, voor veel ouderen kan verhoging van bijdrage aan de o.a. bewegingslessen betekenen dat ze  
dan moeten stoppen wat de KBO ook duidelijk heeft aangegeven. 
Ook komt vanuit deze raad het signaal :”er is nogal wat onduidelijkheid over ons welzijn, en met name  
wat ze zij niet meer doen”. 
Wij delen graag hier onze zorgen en vinden dat we als volksvertegenwoordiger  zorg moeten dragen  
over  het voorkomen van eenzaamheid van ouderen, een taak hebben in preventie t.a.v. ouderen, maar  
ook te luisteren naar de signalen die we horen en de zorgen die er leven. 
Dat vraagt om een pas op de plaats en om nieuwe afspraken . 


