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4 januari 2021 19.30 uur; Kantelhuis.
Gerrie v.d. Rijt; Antoinette Verhagen; Roos Roefs; Jessica Janssen; Pieter Vonk.
Pieter Vonk
IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
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Welkom

Pieter heet iedereen welkom. We wensen elkaar alle goeds voor
2021.
Kennismaking/voorstellen Omdat er 2 nieuwe (aspirant) leden in ons midden zijn, hebben we
ons aan elkaar voorgesteld. De nieuwe leden zijn Jessica en Roos.
Jessica is ervaringsdeskundige en werkt in het FACT-team Uden en
bij de Herstel Academie. Roos is werkzaam als psycholoog bij een
gespecialiseerde GGZ-instelling (Premium Healthcare Interventie)
in Eindhoven.
Chapeau onderzoek
Pieter heeft een tevredenheids-onderzoekje gedaan bij
buurtbewoners van Chapeau, een opvanghuis voor mensen met
schizofrenie. Dit omdat bij de komst ervan enkele jaren geleden,
er veel weerstand kwam vanuit buurtbewoners. Met het
onderzoek is getoetst of de angst/onrust achteraf gezien terecht
is. Bij navraag bij enkele buurtbewoners in de directe omgeving
van Chapeau, bleek dat er, zonder uitzondering, geen enkele
overlast werd ervaren. Ook bij navraag bij medewerkers van
Chapeau bleek dat er de afgelopen jaren geen enkele klacht is
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binnengekomen. Afgaande op deze bevindingen blijkt de
angst/onrust achteraf niet nodig te zijn geweest.
Pieter geeft een korte samenvatting van de presentatie van de
gemeente omtrent netwerk van algemene voorzieningen (14 dec.
2020); de bedoeling van het netwerk is: voortijdig en
laagdrempelig signaleren van lichte zorg- en
ondersteuningsvragen en deze preventief, collectief samen met en
dicht bij de bewoners oplossen. Deze pilot loopt in Odiliapeel, de
wijken Bogerd-Vijfhuis en Raam-Melle. In de wijken zijn al
wijkondersteuners aangesteld, wijkteams zijn gestart en
klankbordgroepen samengesteld.
Pieter had de indruk, dat het geen wollig verhaal is maar een plan
met concrete aanpak. Als dit in de praktijk goed gaat werken,
wordt het plan ook in meerdere wijken ingezet.
Pieter zal aan de leden van de themagroep de presentatie
doorsturen.
Als Maashorst een feit wordt zal er een nieuwe ASD Maashorst
moeten worden samengesteld. De vraag is hoe gaan wij ASD Uden
fuseren met ASD Landerd. ASD -Uden heeft themagroepen de
ASD-Landerd is een stuk kleiner en heeft geen thema groepen.
Voorstel van de wethouders en bestuur ASD Uden en Landerd was
om het middels coaching te doen. Er wordt nog uitgezocht wie dat
gaat doen en wat voor prijskaartje eraan hangt.
Ieder in onze vergadering vindt coaching een prima stap, maar laat
daar wel een eindigheid in zitten (afbakening in tijdspad van
coaching) en bewaak de kosten zo goed mogelijk.
Gerrie had een vraag: wat gaan we nu concreet doen?
Antwoord Pieter: wat nu concreet gaat gebeuren is de fusie van
de ASD’s. Wanneer ons besturen, de wethouders en de evt. coach
de kaders aangeven kunnen wij daar invulling aan geven en omdat
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de mening van ieder van ons van belang is, is de vraag aan alle
leden, hier over na te denken. Dit onderwerp zal dus zeker
terugkomen.
Pieter dankt ieder voor hun bijdrage en spreekt de hoop uit dat
Jessica en Roos bij de club blijven.
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