
Het beleid voor het sociaal domein richt zich op drie hoofddoelen:  
 
1. Bevorderen van maatschappelijke participatie 
Maatschappelijke participatie is de deelname van inwoners aan sociale, educatieve, sportieve of 
culturele activiteiten. Participeren kan zowel op een passieve manier (bijvoorbeeld lid zijn van een 
organisatie, een concert bezoeken) als actief (bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk of sporten 
bij een vereniging). Het is belangrijk dat jeugdigen prettig en gezond kunnen opgroeien en zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, 
economische en culturele leven. Verder moet participeren mogelijk zijn: informatie, diensten, 
activiteiten en accommodaties moeten toegankelijk zijn voor alle deelnemers en bezoekers. Samen 
met andere organisaties draagt de gemeente zorg voor de aanwezigheid van de voorzieningen die 
voor participatie noodzakelijk zijn. 
 
Niet iedereen kan op eigen kracht meedoen. De gemeente Goirle vindt het van belang dat inwoners, 
indien nodig, ondersteund worden in hun bijdrage aan de samenleving, zodat zij in staat zijn om 
maatschappelijk te participeren. Uitgangspunt hierbij is dat voor deze ondersteuning zoveel als 
mogelijk een oplossing gezocht wordt in de samenleving zelf. Hierbij spelen familie, vrienden, sociale 
verbanden (de buurt, het werk, de geloofsgemeenschap) en organisaties (verenigingen, scholen) een 
belangrijke rol. De gemeente heeft de taak om vanuit haar rol goede initiatieven te steunen en 
inwoners te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
 
2. Vergroten van de zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Iemand kan eigen 
problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven ofwel: weet zichzelf te redden. Zelfredzame 
mensen weten zich staande te houden in sociale situaties en kunnen zichzelf goed verzorgen. Voor 
volwassenen behoren tot het zelf verzorgen onder andere het zelf koken, wassen, aankleden of 
boodschappen doen. Zelfredzaamheid heeft drie kanten: een lichamelijke, een sociale en een 
financiële kant. Alle drie zijn van belang om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren en 
dragen bij aan een positief gevoel van welbevinden. Dit hoofddoel omvat ook het zich ontwikkelen 
van mensen. Door scholing, vorming, opleiding en werk kunnen mensen zich ontplooien en het beste 
uit zichzelf halen. 
 
3. Versterken van de kracht van de samenleving 
De kracht van de samenleving kan ook aangeduid worden als de ‘civil society’: de vrijwillige 
samenwerkende gemeenschap van inwoners. Als het gaat om kinderen, dan speelt- naast ouders 
/verzorgers - de hele gemeenschap een rol bij het opgroeien en het opvoeden. De samenleving is 
continu in beweging. Zo is er momenteel een grote instroom van vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning en is er de komende decennia sprake van vergrijzing en ontgroening. Ook 
veranderend overheidsbeleid en nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet die - naar verwachting - 
in 2019 in werking treedt en de transities die we net hebben gehad, zorgen voor beweging. 
 
Om de maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst te kunnen oplossen, moet de 
samenleving voldoende veerkracht hebben. Een gezonde civil society is dé basis voor een 
veerkrachtige lokale samenleving, waarin zoveel mogelijk inwoners − en het liefst allemaal − 
meedoen. Vrijwillige inzet is de hefboom om te komen tot een gezonde civil society. De gemeente 
Goirle kan en wil niet meer alleen de oplosser zijn van problemen, maar gaat uit van de 
(organisatie)kracht van de samenleving, die in haar gemeenschap aanwezig is. Deze organisatiekracht 
kan worden vergroot door mensen te stimuleren hun ontwikkelde talenten ten behoeve van de 
samenleving in te zetten. De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om talenten te 
kunnen ontwikkelen, ontplooien en versterken. 


