
 

 

 

Sociaal Team Oss Noord-West biedt ondersteuning dicht bij huis 
 
Heeft u een vraag of een probleem dat u niet alleen kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen 
met u naar een oplossing. U kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van 
zorg, welzijn, wonen of financiën, maar ook met uw plannen om iets te leren, iets voor een ander te 
doen of de leefbaarheid in uw buurt te vergroten. 
 
Hoe werkt ons Sociaal Team? 
In de gemeente Oss werken vijf Sociaal Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. Ons Sociaal Team 
is er voor Oss Noord-West  en Lith en haar voormalige kernen. In een Sociaal Team werken mensen 
met diverse professionele achtergronden zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, 
ouderenadvies en leven met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent 
maken deel uit van het team.  
 
Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk wordt. Dat doen we bij u thuis of op 
een andere plek die u prettig vindt. Vervolgens maken we samen een plan. Er wordt meegedacht in 
praktische oplossingen, die bij u passen. Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? 
Welke mensen in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Zijn er vrijwilligers of 
activiteiten in de wijk waarbij u aan kunt sluiten? Wanneer uiteindelijk blijkt dat u professionele hulp 
of hulpmiddelen nodig heeft, dan helpen we u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een 
langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon.  
 
Het Sociaal Team werkt samen met onder andere de Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, 
woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente. Ook werken we graag 
samen met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven, want ons werk sluit aan op vragen en 
ideeën van mensen uit de buurt. 
 
Het Sociaal Team is onderdeel van ONS welzijn. ONS welzijn is per 1 januari 2016 de organisatie voor 
welzijn in de regio Noordoost Brabant. ONS welzijn is ontstaan uit een fusie tussen Aanzet, RIGOM, 
Vivaan en een deel van MEE Noordoost Brabant.  
 
Voorbeelden van vragen die u ons kunt stellen 

- Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat? 
- Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan? 
- Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.  
- In het park ligt steeds meer rommel. Kunnen jullie me helpen om dit samen met 

buurtbewoners aan te pakken? 
- De zorg voor mijn dementerende man wordt steeds zwaarder. Wie kan mij helpen? 
- Ik zit thuis en weet niet wat er te doen is. Ook zou ik graag iets voor iemand anders 

betekenen. Wie kan mij de weg wijzen? 

  
 
 
 
 
 



Contact 
 
Het Sociaal Team is te bereiken via het algemene nummer van ONS welzijn: 088-3742525 of per 
email via info@ons-welzijn.nl. 
 
Het team bestaat uit Martijn van Kreij, Els Wingens, Peter van der Poort, Gülnur Koç, Doortje 
Langenhuijsen, Patricia van der Loop, Dyonne van den Berg en Martijn Smits. Niet op de foto: Sjanny 
Bongers, Mayke van der Pas en Ilse Garraud. 
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