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Nee
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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN.

2.

Neeltje Schoenmaker van “Toegang Wegwijzer Jeugd(Toegang)” gemeente Uden is Chris
uitgenodigd om uitleg te geven over de stand van zaken na de eerste 4 maanden
dat de Udens Wegwijzer Toegang Jeugd (zorg?) functioneert. Ze doet dit met een
Power Point presentatie, waarin voldoende gegevens en inzichten naar voren
komen om in gesprek te blijven met elkaar.
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Allen

Opening vergadering ASD door Chris. (Adviesraad Sociaal Domein
Jeugd/Onderwijs) om 20.10 uur.
Neeltje Schoenmaker wordt welkom geheten. Ze is uitgenodigd om uitleg te geven
over de huidige situatie van de ontwikkeling bij Toegang Wegwijzer Jeugd.
Het eerste uur van de avond was plenair voor alle leden van de ASD en werd er
door enkele medewerkers van de gemeente Uden, (tussen 19.00 en 20.10 uur),
(met?) een uitleg gegeven over de werkwijze en structuur van de Gemeente Uden.
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Aanvullende adviezen vanuit onze groep:
- Zorg voor juiste en afgestemde aansluiting bij de huisartsen in
samenwerking met de Toegang Wegwijzer Jeugd. De POH(Praktijk
Ondersteuning Huisartsen) uitbreiden met pedagogisch,
opvoedingsgericht, jeugdzorgpersoneel. Dit om de druk op huisartsen te
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verminderen en de grote hoeveelheid verwijzingen naar Jeugdzorg via
huisartsen beter te krijgen, te verminderen en af te stemmen. Om op deze
wijze ouders en kinderen naar een meer passende, betere en snellere vorm
van jeugdhulpverlening / begeleiding te krijgen .
In de toekomst wil de gemeente Uden 1 (één) coördinator WMO + Jeugd
aanstellen. Dit wordt door ons als ASD als positief gezien .
Na de uitleg is de conclusie die wij trekken:
Er is zicht gekomen, maar géén grip op de Jeugdzorg in Uden. De toegang
begint langzaam te functioneren. En in 2020 dient er door de gemeente
Uden meer grip op de Jeugdzorg te komen.
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René

Doornemen notulen van de vorige keer. Deze waren( direct)? op 09-10-2019
verspreid in de groep, waarna erop gereageerd is met een paar aanvullingen. Die
zijn overgenomen en nu vastgesteld. Ze kunnen naar de site van de Adviesraad
Sociaal Domein Uden(ASD).

Mailen naar
secretariaat.
Chris.

Na de presentatie is het 21.40 uur en sluiten we af.
Geen rondvraag.
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