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Reactie op advies ouderenadviseur 

Beste meneer Reidsma, 

Enige tijd geleden hebben wij uw raad benaderd voor een advies over de invulling van de 
ouderenadviseur. U heeft op zeer korte termijn kunnen reageren. Wij danken u hiervoor hartelijk. 

Wij hebben uw advies met belangstelling gelezen. U brengt in dit advies twee hoofdpunten naar 
voren: de kwaliteit en continuïteit van de ouderenadviseur, en de positionering van de 
ouderenadviseur. In deze brief geven wij u onze reactie op beide hoofdpunten. 

Kwaliteit en continuïteit ouderenadviseur 
U spreekt uw waardering uit voor het structureel aandacht willen besteden aan (de positie) van 
ouderen en voor de intentie om mensen in de bijstand te trainen en zo de kans te bieden op een 
plek op de arbeidsmarkt. Wij lezen ook dat u twijfels heeft bij de rol van de preventiemedewerker 
als ouderenadviseur. U bent van mening dat de preventiemedewerker een uitvoerende en tijdelijke 
rol vervult en de ouderenadviseur vraagt om een meer coördinerende, organiserende en coachende 
rol. 

De preventiemedewerker ouderen, gespecialiseerd in ouderen, is beschikbaar voor vragen in het 
kader van preventie om ondersteuningsvragen van ouderen zo goed mogelijk te ondervangen. Het 
gaat hierbij niet alleen om gezondheid maar ook om bestrijding van eenzaamheid en verminderde 
mobiliteit naast veelal weinig digitale vaardigheden. Laten we mogelijke financiële problemen ook 
niet vergeten, waardoor meedoen in de samenleving voor veelouderen problematisch kan zijn. 

De preventiemedewerker ouderen is beschikbaar voor kortdurende niet complexe ondersteuning 
als blijkt dat inwoners hiervoor over geen of een onvoldoende netwerk beschikken. Deze rol is 
inderdaad veelal uitvoerend en coachend. De preventiemedewerker ouderen maakt deel uit van een 
preventieteam, de coördinatie is geborgd bij een sociaal werker, die ook teamcoördinator is, die de 
preventiemedewerkers ondersteunt, van scholing voorziet en begeleidt. 

Wij zijn van mening dat de preventiemedewerker ouderen over voldoende kennis, kwaliteit en 
adviesvaardigheid beschikt om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen en waar nodig de 
doorverwijzing te doen naar bijvoorbeeld een vrijwilliger van Andes, de combicoach 
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senioren/sociaal domein of mantelzorg (ondersteuning). Continuïteit is gewaarborgd doordat de 
preventiemedewerker ouderen geen tijdelijke functie behelst. 

Positionering ouderenadviseur 
Het tweede hoofdpunt uit uw brief betreft de positionering van de ouderenadviseur. Volgens uw 
raad is de ouderenadviseur in het voorliggend veld werkzaam en is Andes juist daar actief. U vraagt 
zich af waarom de ouderenadviseur niet ondergebracht kan worden bij Andes. 

De preventiemedewerker ouderen wordt ingezet op veelal individuele hulpvragen van ouderen in 
Borger-Odoorn. De preventiemedewerker ouderen kan ingezet worden door sociaalwerkers maar 
is ook preventief aanwezig in de buurt. In situaties waar normaliter door een sociaalwerker 
doorverwezen wordt naar geïndiceerde hulp wordt nu de preventiemedewerker ouderen ingezet en 
gekeken wat er voorliggend georganiseerd kan worden. De preventiemedewerker ouderen heeft 
een ondersteunende, coachende en adviserende rol en kan vanuit haar expertise doorverwijzen naar 
passende hulp/ondersteuning. Naast Andes heeft ook SSTBO de belangrijke verbinding met het 
voorliggend veld en werkt preventief. De preventiemedewerker is laagdrempelig, onafhankelijk en 
dichtbij. 

Uw advies om Andes te vragen op welke wijze zij invulling zou kunnen geven aan het 
ouderenadviseursschap nemen wij niet over. Er is gekozen om invulling te geven aan de rol 
ouderenadviseur in de vorm van een preventiemedewerker. De preventiemedewerker is een pilot 
die de SSTBO is gestart, deze pilot zal in zijn geheel geëvalueerd worden waaruit o.a. kan blijken 
dat de preventiemedewerkers bij Andes gepositioneerd moeten worden. Om toch ook goed 
rekening te houden met uw advies zullen we naast de evaluatie van de pilot preventiemedewerkers 
ook de rol van de ouderenadviseur (preventiemedewerker ouderen) evalueren. Dit doen we onder 
andere door dit onderdeel mee te nemen in de cliëntervaringsonderzoeken. 

Tot slot 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die stellen aan onze medewerker, 
mevrouw 1. Kiers. Dit is mogelijk per mail naar i.kiers@borger-odoorn.nl of telefonisch 14-0591. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. D.C. Rensen tnt. J. Seton 
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