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Geachte mevrouw Masselink, beste leden van de Brede Raad 010, 

Recent heeft de Brede Raad 01 0 advies gegeven over de concepttekst van het Meerjarig 

Beleidskader Participatiewet 2019-2022 'Mensenwerk'. Hiervoor wil ik u hartelijk danken. In 

deze brief geef ik graag een inhoudelijke reactie op de gegeven adviezen en geef ik antwoord 

op de twee vragen die u heeft gesteld. 

Aanleiding 

Iedereen heeft talenten om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij en niemand vindt 

het leuk om aan de kant te staan. In deze stad heeft dan ook iedereen eerlijke kansen op 

werk. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen menswaardig kan rondkomen en weer 

kan meedoen in onze samenleving. Het beleidskader beschrijft het gemeentelijke beleid voor 

de uitvoering van de Participatiewet 2019-2022. 

Een van de ambities uit het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' is om het aantal 

Rotterdammers met een bijstandsuitkering te laten dalen van 37.700 {begin 2018) naar 30.000 

aan het einde van deze collegeperiode. We willen niet alleen dat meer Rotterdammers een 

baan vinden, maar ook dat zij met deze baan duurzaam aan de slag zijn. Meer Rotterdammers 

moeten op deze manier profiteren van de economische groei. Meedoen in onze samenleving 

is veelal gericht op werk. Het hebben van werk is in de ogen van de gemeente Rotterdam niet 

alleen belangrijk voor iemands inkomen, maar het hebben van werk heeft ook een grote 

maatschappelijke waarde. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing van 

Rotterdammers, het onderhouden van sociale contacten en het toenemen van zelfvertrouwen, 

eigenwaarde, gezondheid en zelfstandigheid. 

Mensen die via werk vooruit willen komen in hun leven, maar daar net even wat meer hulp bij 

nodig hebben, ondersteunt de gemeente met arbeidsontwikkeling en re-integratie. 

Tegelijkertijd stimuleren we hen om zoveel als mogelijk zelfstandig stappen te zetten. De rol 

van de gemeente verandert van een controlerende naar een participerende rol, met meer 

aandacht voor de mens achter de werkzoekende. Iedere Rotterdammer heeft recht op eerlijk 

en vriendelijk contact. We zetten daarom vol in op het verbeteren van de bejegening en 

dienstverlening aan Rotterdammers. Dit vraagt ook iets van onze organisatie. Het hebben van 

een uitkering is niet vrijblijvend: wie een uitkering ontvangt, doet naar vermogen mee. Als 














