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Informatie, advies, ondersteuning
en bemiddeling

50% Cyaan •

Ouderenadviseur
Ouder worden brengt veranderingen met zich mee op het
gebied van gezondheid, sociale leefsituatie en inkomen.
De ouderenadviseur kan u informeren en desgewenst
ondersteunen bij het maken van eigen keuzes die het best
bij uw situatie passen. Veel zal in eigen kring kunnen worden
opgelost. Als het nodig of wenselijk is dan bieden diverse
organisaties activiteiten, diensten of voorzieningen aan.
De ouderenadviseur wijst u hierin de weg.

Wie kan terecht bij de
ouderenadviseur?
• Ouderen
• Instellingen en organisaties
• Mantelzorgers (familie, kennissen,
buren die zorg verlenen)

Voorbeelden van vragen waar u mee terecht kunt bij
de ouderenadviseur:
“Ik wil naar een woning waar hulp is en waar ik me veilig voel; hoe moet
ik dit aanpakken?”
“Mijn moeder kan haar rekeningen niet meer betalen; ik weet er geen
raad mee.”
“Ik wil meedoen met activiteiten, maar waar kan ik hiervoor het beste terecht?”
”Mijn man is overleden en nu heb ik geen vervoer meer.”
“Ik kom er niet meer uit met al die papieren; kunt u helpen?”
“Na mijn operatie heb ik hulp nodig omdat ik alleen woon; waar moet ik
hiervoor zijn?”
“Ik voel me verschrikkelijk alleen; kunt u eens komen praten?”
“Kan ik mensen ontmoeten die ook een familielid met dementie hebben?”
“Ik wil voor en met ouderen vrijwilligerswerk doen en wil graag advies wat
het beste bij mij past.”

Bel de ouderenadviseur:
telefoon (088) 374 25 25. Of mail naar: info@ons-welzijn.nl

Waarvoor kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur?
• Informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.
• Ondersteuning bij het maken van
keuzes en het krijgen van de juiste hulp
• Bemiddeling naar instanties en organisaties
• Signaleren van behoeften en problemen in de samenleving

Over ONS welzijn
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen,
opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan
beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken
en inzetten voor hun omgeving. Ieder mens doet mee en telt mee.
ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden
en Veghel. Daarnaast voeren we diensten uit in Nuland, Vinkel, Grave en
Sint Oedenrode.

ONS welzijn
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