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Geachte mevrouw Masselink, beste Brede Raad 010,
Recentelijk heeft u het Brede Raad 010-advies over de passende dienstverlening van gemeente
Rotterdam, specifiek van het cluster Werk en Inkomen (hierna W&I) aan mij toegestuurd.
Allereerst wil ik u hiervoor danken. Niet alleen geeft het gemeente Rotterdam inzicht in de manier
waarop de dienstverlening van het cluster W&I wordt ervaren, ook geeft het ons inzicht in
mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.
Deze brief is als volgt opgebouwd: allereerst geef ik u graag meer inzicht in de manier waarop
binnen gemeente Rotterdam is nagedacht over een verbeterde dienstverlening. Vervolgens
resumeer 'ik graag de door u gegeven adviezen, gevolgd door een inhoudelijke toelichting op
onderdelen uit een belangrijk dienstverleningsprogramma: het uitvoeringsplan. Tot slot licht ik
per onderdeel toe hoe ik verwacht hiermee de gewenste verbetering van de dienstverlening te
bereiken en hoe ik binnen het uitvoeringsplan rekening houd met de adviezen van de Brede
Raad 010.
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Vooraf
Veel van wat in het Brede Raad 010-advies wordt beschreven is niet alleen herkenbaar voor
mij, maar ook voor W&I. Al geruime tijd wordt nagedacht over de manier waarop de
dienstverlening verbeterd kan worden. Hiervoor zijn in 2017 nieuwe uitgangspunten beschreven
in 'Het verhaal van Werk en Inkomen'. De visie waarop deze uitgangspunten gebaseerd zijn,
blijft ook in de komende periode onveranderd: We zien toekomst in Rotterdammers door ze te
begeleiden naar werk, vanuit de stabiele basis van een uitkering en ondersteuning.
De nieuw geformuleerde uitgangspunten in 'Het verhaal van Werk en Inkomen' zijn:
• We kiezen op basis van maatschappelijk impact
• We bieden inkomenszekerheid en zien dit als de basis voor werk en participatie
• We leggen de focus op ontwikkeling en zelfsturing
• We gaan voor in inclusieve arbeidsmarkt
• We bieden passende dienstverlening
• We werken samen met onze partners bij onze maatschappelijke opgave

