
Samenstelling Sociaal Team
De vijf Sociaal Teams in Oss bestaan uit een wijkverpleegkundige, een 
WMO-consulent van de gemeente en medewerkers van ONS welzijn  
met achtergronden in sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk,  
ouderenadvies en leven met een beperking. Voor meer informatie kijk op 
www.ons-welzijn.nl. 
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Sociaal Team in Oss
Ondersteuning dicht bij huis
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Het Sociaal Team
Heb je een vraag of een probleem waar je niet alleen uit 
komt? Het Sociaal Team zoekt samen met jou naar een  
oplossing. We zijn er voor iedereen van 18 jaar en ouder.  
Je kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het 
gebied van zorg, welzijn, relaties, wonen, werk of financiën. 
En ook met plannen om iets te leren, iets voor een ander te 
doen of de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Voorbeelden van vragen waarmee je terecht  
kunt bij het Sociaal Team: 
•  De laatste tijd zit ik niet zo lekker in mijn vel, ik slaap slecht.  

Hoe zorg ik dat het beter met mij gaat?
• Ik wil graag vrijwilligerswerk doen. Waar kan ik terecht?
•  Mijn man komt thuis uit het revalidatiecentrum.  

Hoe organiseren we de zorg thuis? 
• We hebben schulden. Wat kunnen we doen om hier uit te komen?
•  Mijn verstandelijk beperkte zoon wil op zichzelf gaan wonen.  

Hoe kan ik hem daar goed in begeleiden?
• Ik heb geen werk. Wat kan ik doen?
•  Ik wil samen met anderen werken aan meer saamhorigheid in de buurt.  

Hoe pak ik dit aan? 
•  Onze relatie loopt niet goed. Hoe kunnen we samen leren praten?
•  Ik zit thuis en krijg nauwelijks bezoek. Ik voel me eenzaam.  

Wat kan ik doen om dit te doorbreken?

Hoe werkt het  Sociaal Team?
Als je een vraag of probleem hebt, gaat een medewerker van het Sociaal Team 
met je in gesprek. Dat doen we bij je thuis of op een plek die je prettig vindt. 
Vervolgens maken we samen een plan. Samen zoeken we naar oplossingen 
die bij jou passen. Kunnen mensen in je omgeving helpen? Wat kun je zelf 
doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk 
waarbij je aan kunt sluiten? Wanneer blijkt dat je specialistische hulp of  
hulpmiddelen nodig hebt, dan helpen we bij de aanvraag daarvan.

Contact met het Sociaal Team
Heb je een vraag aan het Sociaal Team?  
Je neemt contact met ons op telefonisch via  

de gemeente: 14 0412  

Of mail info@ons-welzijn.nl.

Spreekuren
De vijf Sociaal Teams in Oss hebben diverse spreekuren in de wijken en dorpen. 
Zo kun je op vaste tijden binnenlopen bij het Sociaal Team bij jou in de buurt. 
Kijk op de website www.ons-welzijn.nl/spreekurenoss voor het complete 
overzicht.
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