
Kennismaken met… Participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn 

 
Vertel eens iets over het platform? 
Het Participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn (PPSD) is een club van momenteel 10 personen die 
vanuit verschillende achtergronden en beweegredenen in het platform hebben plaatsgenomen. Als 
rode draad door hun verhalen loopt de motivatie om eigen ervaringen, persoonlijk of professioneel, 
met de dienstverlening rond Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in te zetten voor kwetsbare 
inwoners van de gemeente die zich in dezelfde situatie bevinden. 
 
Hoe is het PPSD betrokken bij het Koersplan Sociaal Domein? 
Het PPSD heeft de formele opdracht om het College van burgemeester en wethouders te adviseren 
over het beleid met betrekking tot het sociaal domein. Vanuit die hoedanigheid hebben we veel 
geparticipeerd bij de totstandkoming van het Koersplan. Regelmatig voeren we gesprekken met de 
wethouder en soms met het afdelingshoofd Samenleving van de gemeente. En we halen signalen op 
uit de krant en uit de samenleving. Zo houden we de vinger aan de pols bij de uitvoering van het 
Koersplan. 
 
Wat is jullie missie? 
Onze missie is gehoord worden namens inwoners van de gemeente Uithoorn. Opkomen voor 
belanghebbenden. En hun vragen en problematieken vertalen naar adviezen en aanbevelingen voor 
het gemeentebeleid rond het Sociaal Domein. Dat gaat verder dan de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet. En verder dan alleen het Koersplan. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van 
de gemeentelijke dienstverlening. Fysiek, voor rolstoelgebruikers of slechtzienden, maar ook de 
toegankelijkheid van de informatie op de gemeentewebsite. En denk aan het declaratiebeleid. Voor 
elke euro een bonnetje moeten insturen; dat is systeemgericht denken en niet mensgericht. Daarom 
volgen we de pilot ‘Rek in de regels’ van het Koersplan met grote belangstelling. Dat gaat uit van 
vertrouwen in plaats van een boekhoudkundige opstelling. 
 
4. Welk jeukwoord in het sociaal domein moeten we direct afschaffen? 
De PPSD-leden komen met een aardig lijstje, de meeste afkomstig uit gemeentelijke beleidsstukken: 
“Mensen met een beperking”, “hokjes”, “een stukje” (bijv. een stukje informatie) en “het gebeuren”. 
Maar de ergste jeuk veroorzaakt de term “financieel rendement”. Dat geeft namelijk aan dat 
kosten(besparingen) zwaarder wegen dan welbevinden. Kortetermijnwinst dus, die verkozen wordt 
boven winst die zich over lange tijd uitbetaalt, aldus de platformleden. 
 
5. Hebben jullie een voorbeeld van een geslaagde actie of ontmoeting? 
We zijn trots op het project “AutoMaatje”, bedoeld om mensen vervoer te bieden zodat zij mobiel en 
actief blijven. We hebben het project indertijd van de plank gehaald en helpen implementeren. En 
met inmiddels bijna 400 deelnemers, zo’n 40 vrijwilligers en onlangs de 4000e rit kun je wel zeggen 
dat het nu een succes is!  
 
De namen van de PPSD-leden en hun persoonlijke verhaal zijn terug te vinden op de website 
participatieplatformuithoorn.nl. 
  

http://www.participatieplatformuithoorn.nl/

