Samenvatting reacties vragenlijst Corona (2)
VRAAG

LEDEN
José
Backbier
Ad
Bastiaanse

Coby
Beerens

ASD Eersel

1.
Welke vraagstukken /
Thema’s

2.
Welke groepen /
Effecten

3.
Onze rol

4.
WMO

Crisis heeft 3 fasen:
 Nu: onzekerheid, gemis aan
sociale contacten, stress,
onduidelijk, onzeker perspectief
 Eerste gevolgen: reflectie en
nieuwe inzichten: besef van
waardevolle contacten,
relativering van alledaagse drukte,
nieuwe oriëntatie op
verantwoordelijkheden
 Straks: heroriëntatie op de
toekomst, nieuwe
verantwoordelijkheden voor
overheden, gemeente en ASD,
besef van kwetsbaarheid van de
mensheid, ASD wezenlijk
onderdeel van sociale
infrastructuur ter bescherming
Eerselse samenleving
 Hoe gaat de gemeente om met
gat in begroting ?
 Extra middelen nodig om
kwetsbare mensen weer op de rit
te zetten.





Inventariseren en
monitoren a.d.h.van
persoonlijk ervaringen en
contacten via PMB,
zorgorganisaties, Eersel
voor Elkaar
Vervolgens concrete
maatregelen die we
kunnen initiëren,
ondersteunen,
aanmoedigen



Onderwerpen steeds weer
bespreekbaar maken bij
B&W en ambternaren.
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Mensen met beperkte of
geen sociale contacten
Zorgafhankelijke mensen
Mantelzorgers
Mensen in beschermde
woon/ huisvesting
Eenzame mensen en
alleenstaanden

Grote gevolgen voor
ondernemers en
doelgroepen binnen PMB
Inclusie?
Nog kansen voor mensen
met beperking?
Vrijheid voor mensen die
1,5 m. niet begrijpen?







Gemeente aanmoedigen om
mensen en organisaties te
ondersteunen op de
volgende gebieden:
o Psychisch
o Fysiek
o Logistiek
o Financieel
o Sociaal
o Woning gerelateerd
In kaart brengen hoe we dit
inventariseren

Middelen oormerken voor
Wmo
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Jiska
Bongers

Peter
Bunnik

Leon
Caers
















Riny
Castelijns
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ASD Eersel

Zorg thuiswonende ouderen
Toestroom aanvragen WMO
Toenemende werkloosheid
Toenemende
schuldenproblematiek
Kinderen in kwetsbare siruaties
Eenzaamheid
Grote tekorten gemeente en
verdeling schaarse middelen in
het sociale domein




Internationalisering afgeremd
Strategische goederen in eigen
land produceren
Welvaart inleveren voor meer
welzijn
Thuiswerken wordt gewoon
Geen / minder massale
evenementen
Minder woon-werkverkeer, Co2
en files
Gevoelens van onzekerheid,
onveiligheid en kwetsbaarheid.
Hoe kan de gemeente houvast
bieden aan de mensen die dat
nodig hebben?
Grotere financiële problemen.
Nog meer prioriteiten stellen.
Inclusie intensiveren.

Mantelzorgers
Mensen met lage inkomens







Monitoren
ondersteuningsaanbod
gemeente en
zorginstellingen
Contact met kwetsbare
groepen
Monitoren en adviseren
van de maatregelen die
genomen moeten worden
Op de hoogte zijn wat er
speelt in de kernen /
dorpen





Mantelzorgers
Kwetsbare ouderen
Samenwerk gemeente /
zorginstellingen



Afschaffen van het
abonnementstarief /zorg
naar draagkracht
Aandacht voor mantelzorgers
Inzetten op innovatie ter
ontlasting professionals en
mantelzorgers

Kwetsbare ouderen
Jongeren die minder
perspectief hebben







Flexibele arbeidskrachten
Kwetsbare groepen
Hulp-en zorgbehoevenden



Met ASD-leden,
wethouders en
beleidsambtenaren
gevolgen van de corona
crisis op een rij zetten en
beleid daarop aanpassen





Alle mensen die niet
‘zelfredzaam’ zijn.
Bedrijfsleven ZZp en MKB



Nog alerter op actuele
gang van zaken
Regelmatig evalueren, ook
met andere organisaties
Inclusie intensiveren



















Eenzaamheid
Mantelzorgers
Digitalisering
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Liek
Cools
Annemieke
v.d. Dussen

Tamar
Maas
Ed
Rhebergen

Jan
Sanderse

Project ouden school Vessem







Betaalbaarheid van de zorg
Wie worden dupe van
bezuinigingen
Houden we ons domein sociaal





Eenzaamheid
Hulpeloosheid
Armoede






Vereenzaming /sociaal isolement
Tweedeling arm / rijk zal
toenemen
Arbeidsparticipatie komt onder
druk
Niet het nieuwe normaal maar het
tijdelijke abnormaal
Gevaar van een psychische
pandemie
Financiële problemen
Leerachterstanden
Psychische problemen door angst
en vereenzaming


Toinette
Van Unen




Mien
Verneulen
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ASD Eersel





Jongeren vanaf 16 jaar die
de economie moeten gaan
dragen
Ouderen met een
zorgbehoefte







Ouderen / mensen met een
beperking, kinderen in
onveilige thuissituatie
Mkb






Mensen met een beperking
Ouderen
Mensen zonder werk
Middenstand, horeca





Mensen die hun baan of
bedrijf kwijt zijn
Kinderen die niet thuis door
hun ouders mentaal en
materiaal ondersteund
kunnen worden












Inzetten op
vertegenwoordigen van
zwakke doelgroepen

Ondersteunen van
ouderen en mensen met
een beperking
Bij gemeente zinvolle
regelgeving en
onzinregelgeving
aankaarten
Gemeente oproepen tot
coulant handelen bij
aanvraag hulp en
schuldsanering

Goed inventariseren van
de problemen die er nu
komen
Is er voldoende en
adequate hulp
Duidelijk maken waar
mensen terecht kunne



Thuiswonende ouderen met
een laag inkomen
Mensen met
gezondheidsklachten en
jonge gezinnen





Ouderen en mensen die aan
huis gebonden zijn





Ouderen, voldoende
middelen om een
menswaardig leven te
kunnen leiden
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ASD Eersel


Jos Schuijbroek
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Eenzaamheid
Werkgelegenheid
Recreatie



Alleenstaanden of ouderen
zonder netwerk
Vooral ouderen




Onderzoek en brainstorm
over resultaten
Signaleren bij gemeente
en dialoog aangaan
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