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 Meer aandacht en zeggenschap voor mensen met lichte handicap is ook waar BUS om vraagt. 
Sinds de invoering van de Participatiewet waarbij met grote regelmaat werd verkondigd dat iedereen mee moest kunnen 

doen blijkt dat in de praktijk deze slogan niet voor iedereen is opgegaan.  
Veel mensen blijven aan de zijkant staan omdat voor hen niet de mogelijkheden zijn of worden gecreëerd om mee te 

kunnen doen. Onze eerste gedachten gaan uit naar de mensen met een lichte handicap. Ook zij maken in hun dagelijks 

leven deel uit van de samenleving. Zij ondervinden de nodige hinder en belemmeringen om daadwerkelijk mee te 

kunnen doen en daarmee worden zij als mens veelal langs de zijlijn in plaats van midden in onze samenleving. Met de 

invoering van de Participatiewet is onvoldoende rekenschap gehouden met mensen die zonder een extra steuntje in de 

rug er niet in zullen slagen om op hun wijze volwaardig te kunnen participeren. 
Veelal ontbreekt hun stem in advies- en overlegorganen. Daar waar zij als mens tegen aanlopen wordt zelden onder de 

aandacht gebracht en dat is dan ook een van de oorzaken dat hun belangen en wensen  onvoldoende ter tafel komen. 

Een samenleving tot stand brengen waarin alleen mensen volop kunnen meedoen en de vruchten kunnen plukken van 

wat wordt en is gerealiseerd is geen samenleving zoals bedoeld in de Participatie Wet.  
Het is van belang dat mensen met een licht verstandelijke beperking meer kunnen participeren in politiek en betrokken 

gaan worden in uitvoeringsbeleid. Uit onderzoek is komen vast te staan dat mensen met een lichte beperking t.o.v. 

andere inwoners onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op voor hen belangrijke zaken in het dagelijks leven. 

Datzelfde geldt ook voor de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Er wordt veel te weinig naar hun wensen en 

ideeën geluisterd en als er “geluisterd” wordt, wordt met wat zij inbrengen te weinig gedaan. In de praktijk blijkt dat zij 

veel te weinig rechten hebben om daadwerkelijk het politiek proces te beïnvloeden.  
Participatie vraagt om meer dan het blijven benoemen. Participatie betekend ook, het leveren van extra inspanningen 

door de lokale politiek. Extra inspanningen kunnen worden gerealiseerd als men lokaal de handen ineenslaan op de 

eerste plaats door hen zelf, de inwoners, welzijnsorganisaties en instellingen. Van de lokale ambtelijke organisatie, leden 

van de gemeenteraad en bestuurders van de gemeente moet meer prioriteit worden gesteld voor de belangen van de 

mensen met een lichte beperking zodat ook zij er toe doen en kunnen participeren. 
Geef de mensen met een lichte beperking een stem en een podium. Luister naar hun ervaringen en informeer naar hun 

ervaringskennis dan wordt er een begin gemaakt om de menselijke maat tot stand te brengen. 
In de praktijk blijkt dat succes gepaard gaat met het hanteren van de juiste benaderingswijze zoals, het hanteren van een 

uitnodigende basishouding en eenvoudig begrijpbaar taalgebruik. Wat ook kan bijdrage tot het verbeteren van kansen 

voor mensen met een lichte beperking waardoor men wel kan meedoen in de samenleving is, de mensen uit de 

doelgroep serieus te nemen, als lokale bestuurders met hen in gesprek te gaan en daarmee als gemeente een gezicht te 

geven en drempels te verlagen. Ook van belang moet zijn, dat de wensen en de aandachtspunten, welke mensen met een 

lichte beperking aan de orde hebben gesteld, worden opgenomen in een lange termijn agenda en deze agenda met 

regelmaat wordt besproken met de mensen met een lichte beperking. 
Door deze weg in te gaan slaan, door het samen te gaan doen, is de kans heel groot dat het een traject wordt dat gaat 

slagen en daar is iedereen in de samenleving meegeholpen. 
Vele gemeenten moeten nog vóór de inwerkingstreding van de Omgevingswet het participatiebeleid vaststellen. 
Vele gemeenten zijn met de Omgevingswet al intensief aan de slag gegaan maar geluiden uit het veld laten horen dat 

men worstelt met deze Wet. Participatie behoort in de Omgevingswet een sleutelrol te krijgen. Juist nu is het moment 

daar dat in de Omgevingswet passages worden opgenomen betreft inzet van instrumenten en processen om mensen met 

een lichte beperking kansen te bieden om ieder op zijn/haar niveau te kunnen laten participeren.  
Mensen zijn geïnteresseerd voor participatie als er iets voor hen te “halen” valt. In beginsel hebben de gemeente de wil 

om alle inwoners te betrekken maar dat is niet realistisch. Temper de ambities en tracht te achterhalen wat inwoners 

drijft. Laat als gemeente zien dat vanuit de beste bedoelingen te werk wordt gegaan om participatie te stimuleren. Laat 

als gemeente je eigen ambitie los en maak ruimte om de wensen van de inwoners aan te horen 
en belangrijk genoeg te laten zijn om dat mee te nemen in het te ontwikkelen en te voeren beleid in de Omgevingswet. 
          HANDEN INEEN – SAMEN STERK 
                                                     IEDEREEN DOET MEE – SAMEN OP WEG. 
Laat dit de sleutel zijn om een samenleving tot stand te brengen waarin iedereen mee kan participeren, zichzelf mag en 

kan zijn en zijn talenten kan laten zien en ter beschikking stellen voor de samenleving waarin met dagelijks leeft. 
 

De Koepelorganisatie Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) draagt graag een steen bij om dit tot stand te 

brengen. Dat doen we niet alleen daar hebben wij ook de burgers en organisaties bij nodig. Doet u mee, meldt u aan. 
Aanmelden via: info@debus.nl  Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.              
 

Opgemaakt: 09.02.2022, Bestuur BUS. 
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