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Adviesnota raad
Vaststellen visie op maatschappelijk participatie in Veldhoven
Samenvatting

Op 13 december 2016 heeft uw raad het procesvoorstel samenspraak herijking 
kadernota maatschappelijke participatie vastgesteld. Een herijking is nodig omdat de 
bestaande kadernota is opgesteld in de periode voor de transities sociaal domein. 
Daarnaast is er behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten aanzien van de 
maatschappelijke agenda van de gemeente Veldhoven in het sociaal domein. Er dient 
duidelijkheid gegeven te worden over de rollen van en de samenwerking tussen 
inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. Het hebben van een actueel lokaal 
gezondheidsbeleid is een wettelijk vereiste. De uitgangspunten met betrekking tot het 
gezondheidsbeleid zijn daarom geïntegreerd in de visie.

Op basis van een samenspraaktraject is een visie op maatschappelijke participatie 
ontwikkeld die wij uw raad ter vaststelling voorleggen.

Beslispunten

1. Vaststellen van de visie op maatschappelijke participatie 'Velhoven Vooruit!' 
inclusief uitgangspunten gezondheidsbeleid.

Inleiding

De transities in het sociaal domein hebben geleid tot het op gang komen van een 
transformatieproces. Bij de transitie ging het om overheveling van taken. Het ging 
daarbij onder andere om verandering van de regels, wetten en financiële 
verhoudingen. Bij de transformatie gaat het echter om het anders inrichten van de 
taken om de beoogde effecten van de transitie te realiseren. Het transformatieproces 
is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de 
stelselwijziging: ander gedrag van professionals en burgers, andere werkwijzen en 
vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen inwoners, professionals, instellingen 
en gemeenten.

Een herijking van de Kadernota Maatschappelijke Participatie is nodig omdat de 
bestaande kadernota is opgesteld in de periode voor de transities sociaal domein. Er is 
behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten aanzien van de maatschappelijke 
agenda van de gemeente Veldhoven. Het transformatieproces is nog volop gaande en 
heeft vragen opgeroepen met betrekking tot de rollen van en samenwerking tussen 
inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. Wie doet wat en hoe wordt de 
samenwerking in de praktijk vormgegeven? Dit is vastgelegd in de visie Veldhoven 
Vooruit!'.

De visie Veldhoven Vooruit!' is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke 
partners en de gemeente tot stand gekomen. Hiertoe zijn in mei en juni 3 
bijeenkomsten gehouden om op een innovatieve manier input te vergaren. De
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opgehaalde input is verwerkt tot de voorliggende visie op maatschappelijke 
participatie. Door de betrokken partijen is de wens geuit de visie kort en beeldend te 
houden. Het is daarom geen uitgeschreven tekst, maar een innovatieve en bondige 
duiding van de uitkomst van het samenspraakproces.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Participatiewet 
4 Jeugdwet 
4 Wmo
4 Wet Publieke gezondheid

Beoogd effect

Het vaststellen van een visie als kader voor de maatschappelijke agenda van de 
gemeente Veldhoven en het bieden van een toetsingskader voor initiatieven die 
worden ontplooid in het sociaal domein.

Argumenten

1.1. De visie biedt eenduidigheid over ambitie, visie en maatschappelijke 
doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein.
Vooropgesteld dient te worden dat de visie 'Velhoven Vooruit!' niet het eindpunt maar 
juist een startpunt is. De kern van de ambitie die in de visie besloten ligt is om continu 
in beweging te blijven. Het transformatieproces heeft geen vast begin- en eindpunt; 
het is een kwestie van continu met inwoners en maatschappelijke partners in gesprek 
gaan om te bezien wat de beste manier is om iedereen in Veldhoven naar vermogen 
mee te laten doen. In een tijd waarin eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfregie 
centraal staan laat Veldhoven zien dat we samen sterk staan.

De inhoud van de visie komt van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en 
onze eigen ambtelijke organisatie. We hebben ter afbakening van het centrale 
onderwerp 'maatschappelijke participatie' elf thema's benoemd waarover we met 
elkaar in gesprek zijn gegaan, namelijk:
1. Wonen
2. Werken en dagbesteding
3. Ontmoeten
4. Ontspannen
5. Leren en ontwikkelen
6. Verplaatsen/vervoer
7. Zorgen/ondersteuning/mantelzorg
8. Inkomen/financiën
9. Gezondheid
10. Veiligheid
11. Duurzaamheid

1.2. Gezondheid is dermate met het gehele sociaal domein verweven dat het expliciet 
als onderdeel van de maatschappelijke agenda benoemd dient te worden.
Naast het brede sociaal domein maakt ook het lokaal gezondheidsbeleid onderdeel uit 
van maatschappelijke participatie. Gezondheid is een centrale waarde in het leven. Als 
je gezond en gelukkig bent kun je meedoen. Iedereen wil gezond zijn, in de wijk, op 
het werk, gezond opgroeien en oud worden. Daarom is het gezondheidsbeleid 
betrokken in het proces en is het een uitgangspunt geworden bij de ontwikkeling van 
de visie.

Als basis voor de visie is gebruik gemaakt van het concept ^os^eve gezondheid'. De 
onder 1.1 benoemde thema's hebben we naast de pijlers van het concept positieve
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gezondheid gelegd (zie visiedocument 'Veldhoven Vooruit!'). De praktische aanpak om 
positieve gezondheid vorm te geven, wordt in een uitvoeringsprogramma in 
samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost verder uitgewerkt. Een leidraad hiervoor 
vormt onder andere de lokale volksgezondheids-toekomsterkenning (VTV) waarin de 
speerpunten voor de komende jaren zijn opgenomen.

1.3. Initiatieven in het sociale domein kunnen getoetst aan de kaders van 
maatschappelijke participatie.
Op basis van het voorgaande hebben wij 6 kernwaarden van maatschappelijke 
participatie benoemd. Deze zogenaamde '6 V's' scheppen een begrijpelijk en praktisch 
kader om initiatieven in het sociaal domein te kunnen toetsen aan de visie. De 6 V's 
van Veldhoven zijn:
1. Verbonden; we kennen elkaar en helpen elkaar.
2. Vertrouwd; we kunnen ons zelf zijn en worden serieus genomen.
3. Vlakbij; we kennen de weg naar voorzieningen in de buurt.
4. Vindingrijk; we gebruiken de slimste hulpmiddelen.
5. Voorkomen; we treden preventief op.
6. Vooruit; we pakken samen door.

Aan de hand van deze 6 V's is een zogenaamde 'Inspiratiebox' opgesteld. Deze biedt 
een methodiek om de maatschappelijke beweging naar een participatiemaatschappij 
te faciliteren, te stimuleren, te wegen en te verbeteren. Door middel van de 
Inspiratiebox' kan een initiatief of werkwijze in het sociaal domein getoetst worden 
aan de bijdrage die deze levert aan maatschappelijke participatie. Een initiatief dat 
minder scoort kan direct zien waaraan meer aandacht geschonken kan worden, of 
welke ontwikkelingsrichting wenselijk is. De ^nspiratiebox' fungeert zo als leidraad en 
hulpmiddel ten behoeve van de maatschappelijke agenda.

1.4. De visie biedt duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden 
Zoals aangegeven vergt de transformatie ander gedrag, andere werkwijzen en andere 
manieren van samenwerking van de betrokken partijen. Gedurende dit proces bleek er 
dan ook behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid omtrent de rollen, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente.
In onderstaande infographic is getracht de rollen en rolopvattingen zoals besproken 
gedurende de bijeenkomsten te visualiseren:

faciliteren

stimuleren

initiatief nemen

durf te vragen

betrokkenheid en elkaar helpen

res u Ita at b oeken

Wij zullen als gemeente faciliteren dat maatschappelijke initiatieven die goed scoren in 
de 'Inspiratiebox' tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De maatschappelijke beweging die wordt beoogd is een proces dat je kunt 
regisseren maar niet kunt afdwingen of versnellen.
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De samenleving is niet maakbaar. Onze rol als regiegemeente is faciliterend en niet 
dwingend. De dynamiek van Veldhoven bepaalt de snelheid en vorm van de 
transformatie.

1.2 De vorm van deze visie is geen beleidsstuk zoals uw raad gewend is.
Normaal gesproken wordt er een uitgebreid en uitgeschreven beleidsstuk opgesteld. 
Echter, deze visie heeft een andere vorm die uw raad niet gewend is. In een 
uitgebreid samenspraakproces is naar voren gekomen dat de deelnemers een korte en 
beeldende visie wensen. Daarom is voor deze innovatieve en bondige vorm gekozen.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

De stakeholders (onder andere inwoners, maatschappelijke partners, buurt- en 
wijkverenigingen, wijkplatforms, Veldhoven aan Tafel en Veldhoven Vernieuwend 
Vitaal) zijn vroegtijdig betrokken bij dit proces. De opbrengst is tijdens het proces op 
diverse momenten en via verschillende kanalen aan de betrokkenen en aan alle 
Veldhovenaren teruggekoppeld. Daarnaast is de voorgestelde visie besproken in de 
brede participatieraad 'Veldhoven aan Tafel' en de klankbordgroep Veldhoven 
Vernieuwend Vitaal. Beide hebben een positief advies uitgebracht.

De visie is dynamisch, waardoor het van belang is in gesprek te blijven over de 
maatschappelijke agenda met de betrokken stakeholders. Er wordt een afzonderlijke 
website gemaakt over deze visie, die gelinkt wordt aan de gemeentelijke website. De 
website speelt een belangrijke rol, maar ook via social mediakanalen en wijkbladen 
blijven we elkaar informeren en inspireren. Daarnaast wordt na vaststelling door uw 
raad het proces en de visie als best practice regionaal en landelijk zoals bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeente en Binnenlands Bestuur onder de aandacht 
gebracht.

Uitvoering | planning

Nadat uw raad de visie heeft vastgesteld wordt de werkwijze breed uitgedragen. Dit 
gaat ervoor zorgen dat Veldhoven concreet met deze werkwijze aan de slag gaat, 
zodat we voortdurend met elkaar in gesprek zijn en continu in beweging zijn. Dit met 
het uiteindelijke doel om beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen vanuit de 
Veldhovense samenleving.

Bijlagen

Bijlage 1: Visie Maatschappelijke Participatie "Veldhoven Vooruit"

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 19 december 2017.

De portefeuillehouder geeft aan voornemens te zijn geen gevolg te geven aan de 
motie die na de toezegging van de wethouder is aangehouden tijdens de 
Begrotingsbehandeling in 2016 met betrekking tot een extern onderzoek in het Sociaal 
Domein.
De portefeuillehouder geeft aan deze beknopte en overkoepelende visie te hebben 
opgemaakt op verzoek van de partners uit het samenspraaktraject.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de 
stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter A.M. Demmers-Van der Geest
secretaris burgemeester
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