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Procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie

Inleiding
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. Er is behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten 
aanzien van de ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen in het kader van de 
transformatie in het sociaal domein. Daarnaast dient de kadernota een antwoord te 
geven op de invulling van de rolopvatting en samenwerking tussen inwoners, 
maatschappelijke partners en gemeente. De Veldhovense gemeenschap als geheel 
staat centraal en voor iedereen is een rol en verantwoordelijkheid weggelegd. Daarom 
is het proces van samenspraak in deze des te meer van belang.

Doel kadernota maatschappelijke participatie
De kadernota maatschappelijke participatie dient de volgende doelen:

1. Eenduidigheid bieden over ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen 
van inwoners, maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de 
transformatie sociaal domein.

2. Duidelijkheid bieden in rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, 
maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de transformatie 
sociaal domein.

3. Aangeven op welke manier de gemeente de maatschappelijke beweging van de 
transformatie kan faciliteren.

Kernboodschap
'Practice what you preach' is belangrijk voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van 
het proces. De kernwaarden van de transformatie horen terug te komen in de aanpak 
van de herijking van de kadernota: eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, 
vernieuwing, verbinding en samenwerking. Inwoners, maatschappelijke partners en 
gemeente zijn gezamenlijk aan zet en delen hun ervaringen en ideeën met elkaar. 
Vervolgens kunnen deze ideeën getrechterd worden en in een kleiner verband van 
inwoners, maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van de gemeente 
uitgewerkt worden. Van buiten naar binnen' en Van breed naar smal' zijn dan twee 
pijlers in het proces van de herijking.

Stakeholders
De Veldhovense gemeenschap als geheel staat centraal in de transformatie sociaal 
domein, voor iedereen is, bij wijze van spreken, een rol en verantwoordelijkheid 
weggelegd. Relevante stakeholders worden daarom vroegtijdig betrokken bij het 
proces van de herijking.

Stakeholders:
- Raad en college
- Afdelingen Inwonerszaken (Wmo), Mens & Omgeving (Participatie) en Regie en 

Ontwikkeling (Wmo, Participatie, Jeugd & Onderwijs, cultuur en sport)
- Generalisten - specialistenteam
- Bewonersinitiatieven, vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers
- Buurt- en wijkverenigingen, wijkplatforms
- Culturele- en sportverenigingen, kerken/kerkelijke gemeenschappen
- CJG partners
- Partners in welzijnswerk
- Partners in woonservicezones, wijkmakelaars
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- Bouwteam Noord
- Partners Veldhoven Aan Tafel en Veldhoven Vernieuwend Vitaal

Rollen, taken en verantwoordelijkheden (RTV)
Tijdens het proces van de herijking zullen betrokken partijen onderzoeken hoe ze de 
eigen en elkaars rol zien en hoe ze zich tot elkaar kunnen en willen verhouden. 
Inherent aan de herijking is dus dat rollen en verantwoordelijkheden nog niet vast 
staan. Dit laat echter onverlet dat het goed is om bij aanvang van het proces in kaart 
te brengen vanuit welke positie de verschillende deelnemers aan de herijking 
beginnen. Hoe zien zij op dit moment hun rol en wat verwachten zij van elkaar ten 
aanzien van het proces van de herijking? Hieronder volgt in willekeurige volgorde een 
lijst van stakeholders en hun mogelijke inbreng. De betrokken partijen zullen nog 
actief bevraagd worden op welke rol zij kunnen en willen vervullen en hoe zij hun 
eigen betrokkenheid in het proces zien.

Partij Rollen, Taken, Verantwoordelijkheden (RTV)
Inwoners - Nemen deel als ervaringsdeskundigen op persoonlijke 

titel
- Delen hun kennis en ervaring met betrekking tot 

burgerparticipatie, bewonersinitiatieven, mantelzorg 
en/of vrijwilligerswerk

- Leveren vanuit die ervaring een inhoudelijke bijdrage 
aan ambitie, visie, doelstellingen (maatschappelijke 
agenda)

- Nemen actief deel aan ontmoeting en uitwisseling 
met andere inwoners, maatschappelijk partners en 
gemeente

- Nemen waar nodig/mogelijk initiatief tot 
bewonersinitiatieven/vrijwilligersinitiatieven/innovatie 
ve projecten

Vertegenwoordigers 
van cliëntengroepen

- Aanvullende rol ten aanzien van 'gewone' inwoners

Gemeenteraad - De gemeenteraad van Veldhoven vervult de rol van 
'toehoorder'

Gemeente 
(Beleidsafdelingen 
Inwonerszaken, Mens 
ŭ Omgeving, Regie ŭ 
Ontwikkeling)

- Levert projectleider
" Maakt samen met stakeholder de kadernota MP
- Levert inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 

doelstellingen (maatschappelijke agenda)
- Initieert en faciliteert ontmoeting en uitwisseling 

tussen inwoners, maatschappelijke partners en 
gemeente

" Voert een dialoog met inwoners en maatschappelijk 
partners over onderlinge rolverhouding en 
samenwerking

- Initieert en faciliteert waar nodig/mogelijk 
innovatieve projecten in het sociaal domein

Generalisten -
specialistenteam
gemeente

" Signaleert ontwikkelingen in het veld en plaatst deze 
in de bredere context van de transformatie sociaal 
domein

- Levert inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 
doelstellingen (maatschappelijke agenda)

Accounthouders
gemeente

- Onderhouden contact met maatschappelijke partners 
(gesubsidieerde partijen)

- Maken budgetafspraken met maatschappelijke

2 Z 4



Veldhoven
partners

- Leveren inhoudelijke bijdrage aan ambitie, visie, 
doelstellingen (maatschappelijke agenda)

Partners in de sociale 
basisstructuur

- Nemen deel als professionals en vertegenwoordigers 
van maatschappelijk partners in de sociale 
basisstructuur

- Delen hun kennis en ervaring met betrekking tot de 
transformatie van Zorg, Welzijn en Werk

- Leveren vanuit die ervaring hun inhoudelijke bijdrage 
aan ambitie, visie, doelstellingen (maatschappelijke 
agenda)

- Nemen actief deel aan ontmoeting en uitwisseling 
met andere maatschappelijke partners, inwoners en 
gemeente

" Voeren waar nodig/mogelijk innovatieve projecten in 
de sociale basisstructuur uit

- Maken daarbij waar mogelijk deel van de 
experimenteerruimte budgetafspraken

Kaderstelling en rol van de raad
Een belangrijke stakeholder is de gemeenteraad. Conform het advies van de 
Rekenkamercommissie wordt de raad actiever betrokken bij de transformatie in het 
sociaal domein. Het is aan de raad om de kaders voor het samenspraakproces vast te 
stellen, net als het proces zelf vast te stellen. Ook wil het college middels de herijking 
van de nota maatschappelijke participatie tegemoet komen aan de toezegging aan de 
raad van een 'plan transformatie' (zoals opgenomen in de programmabegroting 2016).

De raad stelt de volgende kaders:

Procedurele kaders
(1) Doorlooptijd van het traject conform procesvoorstel;
(2) Het sociaal domein als afbakening van beleidsvelden;
(3) Financiën dienen binnen de begroting blijven;
(4) Opstellen communicatieplan.

Procesmatige kaders
(1) Betrokken stakeholders conform procesvoorstel;
(2) Stakeholders bij aanvang van traject wijzen op verantwoordelijkheid m.b.t. 
terugkoppeling naar achterban;
(3) Tussentijdse terugkoppeling van de resultaten ten aanzien van de 10 thema's, 
voorafgaand aan de start van de werkgroepen.

Inhoudelijke kaders
De raad neemt hierin een terughoudende rol aan. De stakeholders zelf zullen immers 
met elkaar over de inhoudelijke thema's in gesprek moeten gaan. De leidende 
principes van de huidige kadernota bieden volgens de raad voldoende houvast om dit 
gesprek te voeren. Op één overkoepelend thema was de raad het op voorhand met 
elkaar eens: het belang om het individu te benaderen in samenhang met zijn/haar 
omgeving.

Enkele raadsfracties hebben nog aanvullende suggesties gedaan ten aanzien van de 
inhoudelijke kaders. Het gaat hierbij onder andere om:

- Ondersteuning en hulp gericht op zorg;
- Mantelzorg en respijtzorg;
- Bovenwijks versus in de buurt;
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- Ondersteuning en hulp gericht op betaald werk;
- Vraaggericht en maatwerk (met duidelijke grenzen);
- Resultaatgericht;
- Aandacht voor monitoring en controle;
- Burgers aan het roer bij burgerparticipatie;
- Ruimte voor gedifferentieerde aanpak.

Aangezien deze onderwerpen deel sterk inhoudelijk zijn of bij uitvoering behoren 
worden deze niet unaniem als inhoudelijk kader meegegeven.

Ten aanzien van de rolinvulling wenst de raad de rol van 'toehoorder' te vervullen 
gedurende het samenspraaktraject.

Stappen en planning proces samenspraak
Hieronder volgt een overzicht van de processtappen en de beoogde planning. 
Inmiddels is er het proces binnen de gemeente gestart met het ophalen van beelden 
over ambities, visies, rolopvattingen en verhoudingen met inwoners en 
maatschappelijke partners.

Stap/Actie Planning
Oordeelsvormende raadsvergadering procesvoorstel samenspraak 22 november

2016
'Koffietafelgesprek Transformatie': reeks gesprekken waarbij 
binnen de gemeente in kleine, gemixte samenstelling men met 
elkaar in gesprek gaat over de transformatie: wat betekent dat 
voor rollen, taken, verantwoordelijkheden, verhouding met 
inwoners en maatschappelijk partners?

November - 
december 2016

Besluitvormende raadsvergadering procesvoorstel samenspraak 13 december
2016

hondje Veldhoven': gesprekken op locatie met maatschappelijke 
partners en bestaande gremia. Doel: verkennen ideeën over 
ambitie/visie/doelstellingen; stimuleren van betrokkenheid en 
verantwoordelij kheid

Januari 2017

Samenstellen klankbordgroep, met betrokken stakeholders die 
kritisch meedenken en meeschrijven met de kadernota 
maatschappelijke participatie

Januari 2017

'Avond van de Veldhovenaar' : bijeenkomst op locatie waarbij 
betrokken stakeholders samen invulling geven aan ambitie, visie 
en doelstellingen van de transformatie. Resultaat: 10 thema's 
voor de maatschappelijke agenda van Veldhoven

Donderdag 17 
februari (datum 
als optie)

Werkgroepen vormen op basis van 10 thema's, mix van 
stakeholders. Werkgroepen gaan i.h.k.v. versterken 
basisstructuur/transformatie aan de slag met de thema's

Doorlopend vanaf 
februari/maart
2017

Schrijven kadernota, nadere afstemming met stakeholders Februari 2017
Beeldvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

14 maart 2017

Oordeelsvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

9 mei 2017

Besluitvormende raadsvergadering kadernota maatschappelijke 
participatie

30 mei 2017
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