
BELANGENBEHARTIGING EN SERVICEVERLENING AAN DE FRIESE 
SENIOREN

EN UW VERENIGING

Samenwerken en iets bereiken voor de ouderen in onze provincie



SAMENWERKEN
 OSiF is een samenwerkingsverband van een 

aantal onafhankelijke, regionale 
seniorenverenigingen

 OSiF biedt service en informeert op een breed 
terrein van het maatschappelijk welzijn van de 
senioren in Fryslân

 OSiF behartigd de belangen van de Friese 
senioren 

 OSiF vertegenwoordigd bij instanties op sociaal-
maatschappelijk terrein 



 SERVICE EN INFORMATIE VAN OSIF 

 Zorg – Bewegen – Fitte ouderen
 Eenzaamheid
 Gezondheid – voeding 
 Automatisering en robotisering
 Wonen – in de ruimste zin van het begrip
 Regelgeving – WMO gemeenten – huishoudelijke hulp
 Notariaat – testament en wilsverklaringen
 Mishandeling ouderen 
 Brandveiligheid
 Politiek en ouderen
 Zorgbelang  - cursussen – zorgpanel – ambulance hulp
 Vervoer – taxi en bus en trein vervoer
 De zorgverzekeraar
 De belastingdienst
 Kortingen voor ouderen
 Informatiemap



SERVICE EN INFORMATIE VAN OSIF

OSiF verleent service aan de aangesloten verenigingen         
      en hun leden
 Overleg met zorginstellingen
 Samenwerking met andere organisaties
 Aantrekkelijke kortingen voor senioren bij de 

zorgverzekeringen, bedrijven en instellingen
 Gerichte informatie over contacten bij de provinciale en 

gemeentelijke overheid, bij notariële- en juridische zaken
 Ondersteuning van de verenigingen en hun leden met 

een digitaal aanbod op de gezamenlijke website 
www.osif.frl 

http://www.osif.frl/


BELANGENBEHARTIGING

 Brede belangenbehartiging Provinciaal            
                                              

 FSO (met KBO/PCOB)
 Provinciaal bestuur en politiek
 Landelijke FASv en NVOG
 Zorgbelang



ZELFSTANDIG

 Aangesloten verenigingen zijn en blijven 
zelfstandig

 Besturen van verenigingen beslissen zelfstandig
 Samenwerking in OSiF is noodzakelijk voor de 

toekomst
 Samen staan we sterk als seniorenverenigingen 



DE ACHT VAN DE OSIF
1. Belang van samenwerking en advisering
2. Beschikbaar stellen van informatie organisatie en 

instellingen
3. Invloed op de besluitvorming bij provinciaal bestuur
4. Samenwerking met andere organisaties en instellingen
5. Belangenbehartiging van de Friese senioren
6. Onafhankelijke verenigingen – zelf beslissen
7. Vertegenwoordiging landelijk FASv en NVOG
8. Website voor alle verenigingen



AANSLUITING BIJ OSIF

1. Onafhankelijke vereniging
2. Meepraten en besturen
3. Vrijwilligers besturen de organisatie

Neem contact op via info@osif.frl

mailto:info@osif.frl
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