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Jaren 80: Min. Brinkman van WVC: zorgzame samenleving. Mag niks kosten, veel 
werd verwacht van het goede van de mens. 

Begin jaren 90: vice-premier en min. v Financiën Kok gaf de naam 
participatiesamenleving. “Saamhorigheid moest weer opnieuw worden 
georganiseerd”. Veel heil werd toen verwacht van marktwerking en keuzevrijheid.

Tussen 2002 en 2010: premier Balkenende: gedeelde waarden en normen. Hij 
bedacht de term “Participatiemaatschappij”. Mensen moeten meer een beroep 
doen op elkaar dan op de voorzieningen.

In 2007 kwam de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een WMO-raad 
werd verplicht. WMO-Adviesraad Vught werd opgericht.

Regering Rutte II: nog meer bezuinigingen. Gemeenten krijgen alle bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO 2015 én de Jeugdwet én 
de Participatiewet. De lokale politiek moest de participatiesamenleving dichterbij 
brengen. Adviesraad Sociaal Domein Vught volgt WMO adviesraad op.



Visie 2017: ‘Iedereen kan meedoen’

Vught heeft brede kijk op terreinen Sociaal Domein



Iedereen kan meedoen

uitgangspunten

samenwerking

Zo dichtbij en zo gewoon mogelijk preventie Leefwereld is vertrekpunt

Eigen regie en autonomie



Met motto “iedereen kan meedoen” wordt de (individuele) 
burger opgeroepen zelf de regie te nemen en actief mee te 
doen aan de samenleving. Maar waaraan moet je dan 
meedoen en wat is dat dan voor samenleving? 

Opvatting ASD Vught nav deze visie

Veel mensen (kunnen) niet meedoen, voelen zich niet 
opgenomen in ‘de’ Vughtse samenleving vanwege o.a.
• belemmeringen in de fysieke en digitale toegankelijkheid
• het onvermogen om de weg te vinden in de steeds 

complexere samenleving



In de visie van de gemeente missen we de erkenning van 
het vorenstaande en de wens om een samenleving op te 
bouwen waarin mensen meer naar elkaar omzien. 

Opvatting ASD Vught

Mensen zijn primair zinzoekende wezens die bestaan in 
relatie tot de ander(en)

‘Iedereen’ heeft verschillende maatschappelijke rollen en 
die krijgen betekenis in relatie tot en interactie met de 
nabije omgeving

Als dat wordt onderkend, dan zou de gemeente ook aan de 
condities moeten werken waaronder dat ‘omzien naar 
elkaar’ wordt gestimuleerd



Het zoeken van een balans tussen een meer collectivistische
of een meer individualistische samenleving.

Het streven van een overgang van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving 

Overwegingen die meespelen

America first !!



Naar welk soort samenleving willen we in Vught naar toe? B

Welk soort samenleving hebben we nu in Vught? A

Prangende vragen

Wat is er nodig om van A naar B te komen? 

Is de participatiesamenleving een uitvoerbare (politieke) droom?



Dit brengt ons op de volgende visie

Een directe relatie wordt hiermee gelegd tussen de sociale 
en de fysieke infrastructuur.  



Missie geeft richting aan

Ook ASD Vught stelt vast dat er grenzen zijn aan de 
participatiesamenleving en aan de doorgeslagen 
individualisering



Een checklist met aandachtspunten voor het beoordelen 
van gemeentelijk beleid is voorhanden

Toetsingskader

Naar aanleiding van onze missie en visie kunnen gewenste 
veranderingen/aanvullingen worden aangebracht

Het vorenstaande kan worden omgezet in een vast format
voor onze adviezen



Kunnen jullie instemmen met de omschreven 
missie en visie?

Kunnen jullie instemmen met de 3 voorgestelde
ongevraagde adviezen?

is het bestaande toetsingskader nog in 
overeenstemming?




