
 

 

  
 

 

PERSBERICHT 
10 februari 2023 

 

Intentie ONS welzijn en Welzijn De Meierij: 

één nieuwe sociaal werkorganisatie Meierijstad 

 

Welzijn de Meierij en ONS welzijn tekenden 7 februari 2023 een intentieverklaring tot het onderzoeken van een 

mogelijke fusie. Welzijn De Meierij en ONS welzijn zijn al jarenlang goede samenwerkingspartners in het 

welzijnswerk in Meierijstad. Sociaal werkers en vrijwilligers weten elkaar te vinden en werken prettig samen.  

Welzijn De Meijerij en ONS welzijn willen komend jaar met elkaar onderzoeken of we die samenwerking kunnen 

versterken door samen mogelijk één nieuwe organisatie te vormen, onder een nieuwe naam. In deze nieuwe 

organisatie kan zowel de dienstverlening van Welzijn De Meierij als het Veghelse deel van ONS welzijn een plek 

krijgen. De organisatie kan ondergebracht worden bij Lentl, de koepelorganisatie waar ONS welzijn samen met een 

aantal andere sociaal werk organisaties deel van uitmaakt. 

De beweegredenen om nadere samenwerking en mogelijke fusie te onderzoeken, zijn divers:  

1. We willen recht blijven doen aan onze lokale verbondenheid en de kracht van de huidige dienstverlening 

en identiteit. Immers, we kunnen ons werk alleen goed doen als onze sociaal werkers en vrijwilligers de 

dorpen, buurten, mensen, voorzieningen kennen en dichtbij zijn. 

2. We zien meerwaarde in het bundelen van onze krachten en elkaar versterken op het gebied van 

expertise, vakmanschap, innovatie, partnerschap en bedrijfsvoering.  

3. De gemeente wil in de nabije toekomst naar één sociaal werk organisatie voor Meierijstad. De gemeente 

kijkt nog hoe zij dit wil invullen, maar ONS welzijn en Welzijn De Meierij willen samen alvast een stap naar 

voren doen.  

 

Kortom, naar de toekomst toe denken we dat samengaan de beste weg is om nog meer impact te maken voor de 

inwoners van Meierijstad. 

Het komende jaar onderzoeken we of de intentie tot het vormen van één nieuwe sociaal werkorganisatie voor 

Meierijstad haalbaar is. Dit jaar gaan we inzetten op verdere samenwerking. Mocht na het onderzoek besloten 

worden te fuseren, dan streven we ernaar om dit over een jaar doorgevoerd te hebben. Indien de fusie doorgaat, 

dan worden er geen negatieve personele consequenties verwacht.  

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking het komende jaar en vertrouwen erop dat wij hiermee een mooie 

toekomst voorbereiden ten dienste van de inwoners van Meierijstad. 
 
********************************************************************************** 
Bijgevoegd: foto van de ondertekening. 

V.l.n.r.: Wilbert de Haan Westerveld (bestuurder ONS welzijn en Lentl), Trix Cloosterman (directeur-bestuurder 
Welzijn de Meierij) en Arie de Vries (bestuurder ONS welzijn en Lentl). 

********************************************************************************** 
 
Over Welzijn De Meierij 
Welzijn De Meierij is een professionele lokale organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de inwoners 
van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente Meierijstad. Wij stellen de mens centraal, 
waarbij we uitgaan van zijn of haar mogelijkheden. Door dichtbij te zijn, te verbinden en te ondernemen zijn wij in 
staat iemands sterke kanten aan te boren. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van 
samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve en vitale lokale 



 

 

samenwerking. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen. Wij versterken dorpen 
en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zo lang als nodig is. Bij Welzijn De 
Meierij werken meer dan 35 medewerkers en zo’n 400 vrijwilligers. Zie: www.welzijndemeierij.nl 

Over ONS welzijn 
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met in Meierijstad 50 medewerkers en circa 350 vrijwilligers. 
ONS welzijn is daarnaast actief in de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst en Oss. Onze teams in de wijk geven 
advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen 
oplossen. Denk aan zorgen over kinderen of om een naaste, eenzaamheid of moeite met rondkomen. Ook 
organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt te doen. Wij leggen 
verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners 
aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners. ONS welzijn is onderdeel van Lentl. Zie: www.ons-welzijn.nl 

Over Lentl 
Lentl faciliteert organisaties in het sociale domein met onder meer strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, 
bedrijfsvoering en bestuur, een strategisch partner op het gebied van sociaal werk voor opdrachtgever. Lentl 
gelooft in de kracht van mensen en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Wij staan voor een betrokken 
samenleving waarin iedereen ertoe doet, mensen naar elkaar omzien en zich verantwoordelijk voelen voor hun 
omgeving. Met sterk sociaal werk brengen we mensen en organisaties in beweging om samen te werken onder het 
motto ‘Samen sterk voor sociaal werk’. Ons werkgebied ligt verspreid van Gelderland-Zuid, Noord-Brabant tot 
Noord- en Midden-Limburg. Bij Lentl en haar aangesloten organisaties (waaronder ONS welzijn) werken zo'n 500 
medewerkers en 2000 vrijwilligers. Zie: www.lentl.nl   

********************************************************************************** 

Noot voor de redactie: voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met woordvoerder Karst 

Heurkens via 06-34000285 of k.heurkens@lentl.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ons-welzijn.nl/
http://www.lentl.nl/

