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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. 
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ONS welzijn
De welzijnsorganisatie van  
Noordoost Brabant
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Wat doet ONS welzijn
ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De  
medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen 
een goede oplossing te vinden voor vragen en problemen in 
je dagelijks leven. We gaan uit van wat jij nodig hebt en wat 
bij jou past. We kijken waar je goed in bent, we helpen je 
jouw talent te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor 
een ander. 

De missie van ONS welzijn
Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt  
aan meer geluk voor zichzelf of anderen. Dat willen wij bereiken voor mensen  
in Noordoost Brabant. 

Vragen waarmee je bij ons terecht kunt
• Ik voel me vaak eenzaam. Kan ik met iemand praten?
• Ik wil graag vrijwilligerswerk doen. Waar kan ik terecht?
• We gaan scheiden. Hoe laten we dit zo goed mogelijk verlopen voor onze  
 kinderen?
• Onze dochter van 16 gaat met de verkeerde jongeren om. Wat kan ik doen?
• Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen nodig in huis. Hoe regel ik dat?
• Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
• De zorg voor mijn dementerende man wordt steeds zwaarder.  
 Wie kan mij helpen?
• Ik wil iets in mijn buurt organiseren. Waar begin ik?
• Ik word volgende week ontslagen uit de revalidatiekliniek. Wat nu?
• Mijn zoon speelt niet graag met andere kinderen, hij heeft vaak ruzie.  
 Is er iets aan de hand?

Onze kernwaarden
• Autonomie: jij voert zelf de regie over jouw leven. 
• Uitgaan van talenten.
• Nabij: we zijn dichtbij en toegankelijk voor iedereen en gaan uit van de  
 leefomgeving en levensvisie van mensen.
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Jouw vraag, jouw oplossing 
Samen maken we een plan en helpen je bij de uitvoering ervan. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor jouw plan. Het is jouw vraag en de oplossing moet ook 
jouw oplossing zijn, jij houdt dus de touwtjes in handen. Als het kan met hulp 
van je familie, vrienden en andere mensen in je omgeving. Waar het nodig is 
ondersteunt ONS welzijn, bijvoorbeeld door je te wijzen op een cursus of een 

activiteit of met één van onze praktische diensten. 
Het doel van het plan is altijd dat je daarna weer 
zelf verder kunt. 

Onze medewerkers staan dichtbij mensen. We 
werken in wijken en dorpen in Sociaal Teams [1] 

en Basisteams Jeugd en Gezin. Dit doen we in de 
gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden 
en Veghel. We zijn daar tevens actief met onze 
praktische diensten. Ook in de dorpen Nuland, 
Vinkel en de gemeenten Grave en Sint Oedenrode 
bieden we enkele diensten aan.

Sociaal Team
Heb je een vraag of een probleem waar je niet uitkomt? Het Sociaal Team zoekt 
samen met jou naar een oplossing. Je kunt dicht bij huis terecht met vragen of 
problemen op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën, maar ook met 
plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in de 
buurt te vergroten.

‘Mevrouw de Groot is vorig jaar weduwe geworden en heeft het 
hier erg moeilijk mee, ze kwam nauwelijks de deur meer uit. Een 
buurvrouw vroeg om hulp en iemand van het Sociaal Team ging 
bij haar langs. In een rouwgroep leert zij nu om te gaan met 
haar verlies. Ook is zij als vrijwilliger aan de slag gegaan bij een 
kookclub, waar zij nu wekelijks te vinden is.’

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Bij ONS welzijn zijn zo’n 2000  
vrijwilligers actief. Onze vrijwilligers maken iedere dag het verschil voor  
anderen. Zij houden gezelschap, ontlasten mantelzorgers, verzorgen vervoer, 
doen boodschappen, helpen bij de administratie, verzorgen jongerenwerk, 
doen klusjes, enzovoort. Samen met vrijwilligers stimuleert en ondersteunt ONS 
welzijn activiteiten in de wijken die gericht zijn op het ontdekken, ontwikkelen en 
inzetten van talenten. ONS welzijn zet vrijwilligers in binnen de eigen organisatie 
en bemiddelt vrijwilligersvacatures via Vrijwilligerspunten. 

Vrijwilliger worden bij ONS welzijn?
ONS welzijn heeft een zeer uiteenlopend aanbod aan vacatures voor  
vrijwilligers. Wil je iets betekenen voor een ander? Deel dan jouw talent met 
anderen. Een uur van je tijd kan het verschil maken! Meer weten over de  
mogelijkheden? Kijk op onze website www.ons-welzijn.nl.

‘Jaap moest rondkomen van een 
bijstandsuitkering. Na langere tijd ziek 
te zijn geweest, raakte hij het overzicht 
over zijn geldzaken kwijt waardoor 
huisuitzetting dreigde. Met hulp van 
zijn broer en ONS welzijn kreeg hij zijn 
financiën weer op een rijtje. Hij weet 
nu ook hoe hij dit zo kan houden.’

[1] In Oss, Veghel en Bernheze spreken we van Sociaal Teams. In de gemeente Uden over Basisteams, 
in Boekel heet het team Dorpsteam Boekel en in Landerd zijn we actief in Dorpsnetwerken.

Folder_algemeen-v4.indd   4-5 04-11-16   14:46



Onze cursussen en activiteiten
Iedereen kan meedoen. Dat is het uitgangspunt voor de cursussen en  
activiteiten van ONS welzijn. Veel activiteiten worden georganiseerd door  
medewijkbewoners en vinden in de wijk plaats. Ook biedt ONS welzijn een  
aantal preventieve cursussen aan. We hebben een divers aanbod op het  
gebied van bewegen, zelfstandigheid en lotgenotencontact. Kijk voor het  
complete overzicht op onze website.

Onze praktische diensten
ONS welzijn vindt het van groot belang dat mensen zo zelfstandig mogelijk 
kunnen wonen in hun eigen huis en eigen omgeving. Soms is daar een  
helpende hand bij nodig, bijvoorbeeld als mensen ouder worden. Wij bieden 
met inzet en persoonlijke aandacht van vrijwilligers een breed pakket aan 
praktische diensten. Denk aan maaltijdservice aan huis, samen boodschappen 
doen of er op uit gaan, een klussendienst of sociale alarmering. Sommige  
diensten zijn gratis, voor andere wordt een (beperkte) bijdrage gevraagd.  
Meer informatie over deze diensten leest u op onze website:   
www.ons-welzijn.nl.

Basisteam Jeugd en Gezin
Heb je als kind of ouder bijvoorbeeld een vraag over opvoeden of scheiden? 
Of heb je een vraag over de ontwikkeling van je kind? Het Basisteam Jeugd en 
Gezin adviseert en helpt kinderen, jongeren en hun ouders. 

‘Ruben is 9 jaar en heeft een vorm van 
autisme waardoor hij en zijn moeder 
tegen allerlei problemen aanliepen. Een 
medewerker uit het Basisteam Jeugd en 
Gezin bezocht hen thuis om mee te kijken 
en hen te adviseren. Moeder snapt nu wat 
zich afspeelt in het hoofd van haar zoon en 
kan daardoor beter met hem omgaan. Na 
een gesprek met de leerkracht van Ruben 
gaat het op school ook steeds beter.’

‘Inez is 15 jaar, ze spijbelt vaak en is onhandelbaar, haar 
ouders wisten zich geen raad meer. Een medewerker uit het 
Basisteam Jeugd en Gezin is met Inez, haar ouders en mensen 
uit hun nabije omgeving in gesprek gegaan. Dit leverde mooie 
oplossingen op. Bijvoorbeeld een bijbaantje in een lunchroom 
die aansluit op haar horeca opleiding, waarvoor ze nu veel 
meer motivatie heeft. Eén dag per week gaat ze naar haar 
lievelingstante. Dat zorgt voor meer rust in het gezin.’
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