Samenvatting reacties vragenlijst Corona (2)

VRAAG

5.
Jeugdwet

ASD Eersel

6.
Participatiewet

7.
ASD vergaderingen /
overleg

NAAM
José
Backbier

Ad
Bastiaanse

Alle punten uit de
inclusieagenda, het
WHO-verhaal, Jeugdwet
zijn belangrijk


Nog te weinig bekend over
kwetsbaarheid jeugdigen i.h.k. van
besmetting





Coby
Beerens



Hebben we de jeugd en kwetsbare
jeugd in beeld ?




Jiska
Bongers

Peter
Bunnik





Samenwerken gemeente,
welzijnsinstellingen, scholen /
clubs / verenigingen



Bevorderen samenwerking en
integrale aanpak
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8.
Suggesties /
Opmerkingen

Weinig zicht op wat ASD daar mee kan
doen
Veel faillissementen vraagt om soepel
toepassen regels
Hulp voor ZZP-ers



Is er nog werk voor mensen die een
beroep doen op deze wet
Draagvlak hiervoor blijven creëren



Kansen voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt
Inzetten op re-integratie ter voorkoming
langdurige werkloosheid
Aandacht voor nieuwe groepen a.g.v.
toenemende werkloosheid
Aandacht voor verslechtering positie
huidige doelgroepen










Lange pauze ASD
onwenselijk
Genoeg ruimte in bijv.
raadszaal
Gemeente moet merken
dat we gebrand zijn op
goede informatie over
de actuele problematiek
en de sociale gevolgen
Helft fysiek aanwezig en
andere helft via
beeldbellen; volgende
bijeenkomst andersom
Kleine projectgroepen
Video bellen

Grotere zaal voor
mogelijkheid 1.5 meter
bijeenkomst
Met kleinere
thematische groepen
werken
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Leon
Caers

Riny
Castelijns




Lieke
Cools
Annemieke
v.d. Dussen

ASD Eersel




Onveilige thuissituaties in beeld
brengen
Goede voorwaarden scheppen
(Ijslandse methode?)

Werkloosheid
Maatregelen die stressverhogend
werken



Videobellen /
vergaderen via Zoom,
MS team





Participatie niet verengen tot Kempenplus
maar veel breder
inzetten0;woninbouwcorporaties,
winkeliers, verenigingen hierbij betrekken
om daar invulling aan te geven inclusief
toegankelijkheid
Werkgelegenheid en baanzekerheid staan
onder druk
Bedrijven zijn bezig het hoofd boven
water te houden.
Participatie is dan geen prioriteit

Als het kan de eerstvolgende bijeenkomst
fysiek 1,5 m.
Daarna kleinere
commissies




Verkleinen kloof tussen arm en rijk
Herintreden en re-integratie



Elkaar fysiek ontmoeten
in een grote ruimte




On-line vergaderen
Grote vergaderruimte bij
gemeente claimen
Vergaderen op afstand
Gebruik maken van de
digitale mogelijkheden
van de gemeente
In de tuin bij een van de
leden bij goed weer
Over onze rol van
gedachten wisselen in
gezamenlijkheid




Tamara
Maas
Ed
Rhebergen
Jan
Sanderse



Hoe bereiken we de jeugd




Mensen met een beperking i.s.m. PMB
Overleg met PMB wat we samen kunnen
doen







Toinette
Van Unen
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Kan de gemeente
een actievere rol
spelen?
Ideeën moeten
haalbaar en
praktisch
uitvoerbaar zijn.
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ASD Eersel


Mien
Vermeulen

Jos
Schuijbroek
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Verwaarlozing
Veiligheid
Gelijke kansen en mogelijkheden




Krapte door nieuwe instroom werklozen
Wat blijft er gereserveerd voor huidige
doelgroepen




Veranderende arbeidsmarkt
Scholing




Grote zaal zoeken waar
allen tegelijkertijd kunne
vergaderen
Video vergaderen
Ruimte met
mogelijkheid voor 1,5
meter afstand


Aansluiten bij
landelijke en
regionale
initiatieven
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