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Geacht College,
Graag voldoen wij aan uw verzoek om advies betreffende de ouderenadviseur. Wij
hebben daarover ook het voorstel aan de raad ontvangen en een heldere
beantwoording van vragen onzerzijds door mevrouw Iris Kiers.
Wij waarderen het dat u met de taak ouderenadviseur structureel aandacht wilt
besteden aan (de positie van) ouderen. Tevens ook waardering dat u mensen in de
bijstand wilt trainen bij de stichting sociale team om zo de kans te bieden een plek in
de arbeidsmarkt te verkrijgen. Echter, wij zijn van mening dat de ouderenadviseur, een
meer coördinerende, organiserende en coachende rol heeft. Wij zien de
preventiemedewerker meer in een uitvoerende en tijdelijke rol.
Wij achten het van belang dat de ouderenadviseur voldoende kennis, kwaliteiten en
adviesvaardigheid heeft en dat die ook gedurende langere tijd geborgd
zijn. Continuïteit is belangrijk.
In onze optiek is de ouderenadviseur in het voorliggende veld werkzaam. En in dat
veld is juist de welzijnsorganisatie Andes actief. We zien raakvlakken met de
omgeving, jongere mensen, mantelzorg en de combicoach ouderen. De oudere in de
samenleving is geen op zichzelf staand geval. Hij of zij heeft een netwerk of er kan
mogelijk een netwerk gecreëerd worden. Buurt en dorpsactiviteiten spelen hierin een
belangrijke rol, ons inziens.
Naar ons idee komt de ouderenadviseur (rol) het best tot zijn recht als hij of zij
laagdrempelig beschikbaar is. Dat vergemakkelijkt het leggen van contact en
vatbaarheid voor advisering.
De stichting sociale teams is indicatiesteller en heeft mede door die taak een meer
bepalende, afstandelijke relatie naar ouderen en andere hulpvragenden.
Tot slot blijkt in het ons toegestuurde voorstel aan de raad ook de financiële
component een relevante rol te spelen. Iemand bij stichting sociale teams zou immers
minder geld kosten ( €45.000,= tegen € 72.000,=). Uiteraard speelt geld een rol, maar
het kan ook anders.

Ons advies
• Stel eisen aan de kennis, kwaliteit en adviesvaardigheid van de
ouderenadviseur en regel dat deze kennis en kwaliteiten voor langere tijd
geborgd zijn.
• Omdat wij deze functie eerder passend vinden bij de welzijnsorganisatie Andes
dan bij de stichting sociale teams is ons advies de welzijnsorganisatie Andes te
vragen op welke wijze zij invulling zou kunnen geven aan het
ouderenadviseursschap, desgewenst voor hetzelfde bedrag als u kwijt zou zijn
bij de stichting sociale teams.
Graag ontvangen wij uw antwoord op ons advies.
Namens de adviesraad sociaal domein met vriendelijke groet,
Martien Reidsma
Voorzitter adviesraad sociaal domein
Borger-Odoorn

