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groep: Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap
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Pieter Vonk (voorzitter), Gerrie van der Rijt-van Sinten (lid), Joke Lentjes-Arts (lid) en
Donja van ONSWel zijn (gast)

Joke Lentjes

NR. BESLUIT KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

Opening

2.

Verslag vorige vergadering

3.

Deelneming Werkgroep
Woonvisie

De voorzitter heet een ieder van harte welkom . De agenda wordt
vastgesteld zoals hieronder is vermeld.
Deelneming aan een werkgroep voor woonvisie, daar is in de themagroep
weinig animo voor. Wij realiseren ons dat het van belang kan zijn maar
gezien de tijd die daar weer mee gemoeid is, laten we het aan ons voorbij
gaan. Misschien is het mogelijk om aan te sluiten bij de werkgroep om
evt. van gedachten te wisselen. We blijven uiteraard graag op de hoogte.
Gerrie van der Rijt wil zich graag bij aansluiten. Ze woont in het centrum
en is bekend met de ongemakken van straatinrichtingen, toegankelijkheid
etc. Het is voor onze thema groep een meerwaarde dat Gerrie zich hier
voor wil inzetten.

4.

Communicatie, PR
groepje? Zijn er mensen
die kunnen helpen met
communicatiemiddelen om

WIE DOET
WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Het zou inderdaad goed zijn als er meer bekendheid zou zijn richting de
ASD Uden in zijn algemeenheid en onze themagroep in het bijzonder.
Mmet de juiste communicatiemiddelen zou dat zeker beter kunnen. Onze
website zou verbeterd kunnen worden en we zouden met meer bekendheid
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ons bekendheid te geven.
4.

Evaluatie ASD afgelopen
jaar (Theo v.d. Boogaart)

5.

Evaluatie invoering
WvGGZ met Juanita v.d.
Hoek, beleidsmedewerker
gemeente Uden
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Bezoek Donja van
ONSWelzijn
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Volgende vergadering

in de Zorgketens waarschijnlijk zichtbaarder kunnen worden. Het is lastig
om hierin de juiste weg te vinden. Wordt vervolgd.
Omdat de ASD nu ruim een jaar in deze vorm bestaat, is het bestuur van
mening dat via een evaluatie bekeken wordt op punten en hoe het
functioneren van de ASD kan worden verbeterd. Hiervoor is de hulp van
de heer van den Boogaart (oud-voorzitter van de voormalige WMO-raad)
ingeroepen. Onze themagroep is daarom uitgenodigd voor een
evaluatiegesprek op 4 maart in het Kantelhuis met de heer van den
Boogaart. Hier kunnen wel ook onze bevindingen op tafel leggen.
Vragen: wat is er, en wat zouden we nog nodig hebben. Maar ook: worden
we gehoord, heeft het nut, bereiken we iets?
Hiervan verslag bij de volgende bijeenkomst.
Het was volgens Juanita allemaal niet zo moeilijk. Het is allemaal in
werking en volgens haar loopt het goed. Verder kwam er eigenlijk weinig
nieuws naar buiten.
Juanita was/is verontwaardigd over het artikel in de krant: Centrum van
Uden krijgt dit jaar een satelliet van het Osse Verdihuis. Ze was niet op de
hoogte van dit op te richten kleinschalige Verdihuis voor 14 personen. Met
als doel mensen op te vangen in eigen regio. Raar is het wel dat
belanghebbende partijen zoals Gemeente en GGZ niet zijn meegenomen
in deze ontwikkeling, we blijven het volgen
Ze wilde even de sfeer proeven en misschien dat ze zich wil aansluiten bij
onze themagroep. Met haar specialisatie in maatschappelijke werk een
welkome aanvulling.
Dus Donja van harte welkom.
Volgende vergadering is 6 april 2020, kamer 2.52.
Agenda punten tijdig doorgeven en Pieter zal ervoor zorgen dat Donja het
verslag van deze vergadering krijgt.
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