
 

Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies. 

Contact: info@ppsduithoorn.nl 
www.participatieplatformuithoorn.nl 

 

 

JAARVERSLAG  2021 PPSD 

 

 

ALGEMEEN 

2021 was een bewogen jaar. De coronapandemie heeft ook veel effect gehad bij het 

Participatieplatform Sociaal Domein (PPSD). Het platform bestaat uit leden met een hart 

voor het sociaal domein en over al het algemeen wordt er gedacht in oplossingen. Er is veel 

digitaal overleg geweest en tussen de lockdowns door zoveel mogelijk face to face op de 

voorgeschreven wijze. 

Er zijn personele wisselingen geweest, 2 nieuwe leden, leden die aan het einde van hun 

termijn zaten, helaas het vertrek van de voorzitter en penningmeester. Gelukkig heeft het 

platform dat intern kunnen oplossen. 

De wisseling van de wethouder is soepel verlopen evenals de aanstelling van een nieuwe 

contactambtenaar namens de gemeente.  

In september is er een zogenaamde heisessie geweest tussen de wethouder, hoofd 

samenleving, vertegenwoordigers van de gemeente en de leden van het platform. De 

werkafspraken en contacten zijn weer vernieuwd en bijgewerkt. 

Ook in dit jaar namen we met enthousiasme deel aan de dit keer digitaal georganiseerde 

vrijwilligersmarkt in september. 

 

ONDERWERPEN 

In werkgroepen, vergaderingen en andere bijeenkomsten werd aandacht besteed aan: 

• Hoe verdeel ik het werk 

• Sportnota 

• WMO-vervoer 

• Jeugdzorg 

• Huisvesting 

• Tonk regeling 

• Vrijwilligersmarkt 

• Sportcafé 
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• Bewonerscommissie 

• Participatiewet 

• Koersplan 

• Re-integratie 

• Beschermd wonen, maatschappelijke opvang 

• Trapliften 

• Inzicht WMO 

• Thuis en daklozen 

• Ervaringen bij huurderverenigingen 

• Werksessie Lokaal Preventieakkoord Gezondheid Uithoorn 

• Toenemend wantrouwen 

• Langer thuis 

• Kennisplatform sociaal domein 

• Transformatie in het sociaal domein 

• Participatie 

• Preventieakkoord 

• Mental Health First Aid 4x 
 

 

 
 
CONTACTEN/GASTEN 
 

• Kennismaking met wethouder Dhr. José de Robles en Zelda Meerdink, beleidsadviseur 
Welzijn, 

• Nathalie van Schagen, armoederegiseur, Daphne Woerden allround beleidsadviseur en 
Laura Muller vakspecialist administraties team participatiewet 

• Eelco Tinga, hoofd afdeling samenleving 

• Judith Ottenheym, strategisch beleidsadviseur 
 

 

FORMELE ADVIEZEN 

• Sportnota 2020-2028 

• WMO-vervoer 

• Re-integratie nota 

• Nieuwe verordening en nadere regels jeugdzorg 

• Aanbesteding trapliften 

• Aanbesteding re-integratiediensten 

• SMA 

• Beschermd wonen en daklozen 
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

Deelgenomen werd aan de volgende symposia, cursussen e.d.: 

• Hoe verdeel ik het werk 

• VGO en veiligheid 

• Kennisplatform, kwetsbaarheid bij ouderen 

• Ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk Rosendal 

• Webinar de kracht van netwerken 

• Webinar werkplaatsen sociaal domein 

• Eerste hup bij psychische klachten 

• Sportcafé 

• Ervaringen bij huurderverenigingen 

• Werksessie Lokaal Preventieakkoord Gezondheid Uithoorn 

• Langer Thuis 

• Training nieuwe leden 

• Werkafsluiting kennisplatform sociaal domein 

• Voorbereiden vrijwilligersmarkt 

• Transformatie in het sociaal domein 

• Participatie 

• Aftrap preventieakkoord 

• Heidag 

• Mental Health First Aid 4x 

• Sparren over beschermd wonen, maatschappelijke opvang 

• Inzicht in de Wmo 2015 

• Toenemend wantrouwen 

• Webinar werkenloosheid 

• Congres Ervaringsdeskundigheid 

• Wijkoverleg 
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SAMENVATTING 

2021 was een bijzonder jaar, door corona konden veel fysieke afspraken niet doorgaan. Er 

was wisseling van voorzitterschap en penningmeesterschap. Twee nieuwe leden hebben zich 

aangesloten en wij hebben actief nagedacht hoe wij nieuwe leden kunnen werven. Daarbij 

hopen wij dat er in de toekomst een betere afspiegeling van de samenleving komt.  Ondanks 

dat het een wisselend jaar was hebben wij de contacten met de wethouders en 

beleidsambtenaren kunnen verstevigen en veel werk kunnen verzetten. Kennisvergroting 

wordt een speerpunt voor 2022 en wij zien het volgende jaar vol goede moed tegemoet. 

 

Maart 2022 

 

Carolien van Lit 

Secretaris PPSD en Daniëlle Oomkens 
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