
 
 

 

 
 

 

                               

                               

                               
                               

 

  

 
 

  

  
  

    
 

   

  

 
     

  

Aan

 Brede Raad 010

T.a.v. de heer K. van Dijk
Per e-mail: Info@brederaad-010.nl

Judith Bokhove 
Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal 

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 

Website: www.rotterdam.nl 
E-mail: 
Inlichtingen: 
Telefoon: 

Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling 
Ons kenmerk: 21MO04602 
Uw kenmerk: BR010.21-15u 

Datum: 24 november 2021 

Betreft: Antwoord op uw Advies ‘OMG ik heb stress’!

Geachte heer Van Dijk, 

Hartelijk dank voor uw rapport “OMG: ik heb stress!’ en het advies wat u geformuleerd hebt. 
Op 24 september hebben wij samen uw advies besproken. In aanvulling op dit gesprek vertel 
ik u graag hoe wij invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen uit rapport, 

De problematiek en uitdagingen die u terecht aansnijdt in het rapport moeten worden opgepakt 
door de onderwijssector en de gemeente Rotterdam samen. Ik vind het belangrijk dat wij hierin 
samen optrekken. Alleen in die gezamenlijke aanpak kunnen wij invulling geven aan de 
oplossingsrichtingen die u in uw advies biedt. 

In het coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Rotterdam 2018-2022’ heeft het college de 
aanpak van mentale (gezondheids)problematiek van depressies, burn-out en eenzaamheid 
onder jongeren als speerpunt benoemd. Vanuit verschillende kaders geven we hier uitvoering 
aan. Met het Plan van aanpak mentale gezondheid 2021, leeftijd 12-21, krijgt mentale 
gezondheid een extra impuls. Bij de voorbereidingen van dit plan van aanpak hebben we uw 
advies betrokken. 

Hieronder licht ik meer specifiek toe wat we specifiek met uw advies hebben gedaan. 

Advies 1 
Betrek de Brede Raad 010 en Young 010 enz. bij het vormgeven van beleid. Zet 
ervaringsdeskundige jongeren in die andere jongeren helpen. 

Antwoord: 
We betrekken zoveel mogelijk de Brede Raad 010 en Young 010 bij het vorm geven van het 
(jongeren) beleid, zoals ook in het genoemde Plan van Aanpak Mentale Gezondheid jongeren. 
We organiseren ook iedere twee jaar een jongerentop en met de adviezen van de jongerentop 
gaan we aan de slag. 
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Wat betreft het inzetten van ervaringsdeskundigen: de mbo’s zetten bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundige jongeren in op verschillende thema’s, denk aan schulden en psychische 
vraagstukken, om hun studenten beter te helpen.  Dit willen we vaker doen en maakt deel uit 
van de pilot die we starten met het VO / mbo. 

Advies 2 
Stimuleer laagdrempelige projecten en activiteiten in wijken van Rotterdam 

Antwoord: 
Via de Herstelaanpak zijn meerdere laagdrempelige activiteiten georganiseerd in de wijken in 
Rotterdam, en hebben we extra aanbod ingekocht zoals @ease en Join Us. De reguliere 
activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zijn voortgezet. Wat is opgezet vanuit de 
Herstelaanpak, brengen we zoveel mogelijk onder in staand beleid. Denk hierbij aan het 
opzetten van de Jongeren Hubs. 

Advies 3 
Doorbreek het taboe op mentale problemen. 

Antwoord: 
De gemeente is in gesprek met een VO en mbo school om tot een integrale aanpak te komen 
voor mentale problematiek. Dit onderwerp maakt daar deel van de pilot. In de pilot kunnen we 
leren hoe we dit het beste kunnen organiseren en bij succes uit kunnen breiden naar andere 
VO en mbo scholen. 

Advies 4 
Geef voorlichting op scholen over stress 

Antwoord: 
Zie hierboven. Dit maakt deel uit van de integrale aanpak / pilot Mentale Gezondheid. 

Advies 5 
Organiseer online-offline campagne aan jongeren en hun ouders over thema’s zoals 
pesten 

Antwoord: 
We hebben het aanbod van de gemeente voor jongeren online bekend gemaakt, zie hiervoor 
de website van de gemeente Rotterdam. Rotterdam. Sterker door jongeren. | Rotterdam.nl. 
Hierin zijn de meest relevante thema’s opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de 
psychische gezondheid. Verder heeft de gemeente gecommuniceerd over het aanbod op 
psychische gezondheid online en offline via sociale media, nieuwsbrieven enzovoorts. We zien 
daarom geen aanleiding om nog een aanvullende campagne op te zetten. 

Advies 6 
Organiseer aanspreekpunten in de wijken/scholen enz. waar jongeren terecht kunnen 
met vragen over psychische gezondheid. 

Antwoord: 

https://Rotterdam.nl
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We doen dit op verschillende manieren. 
Het jongerenwerk in de wijken heeft een belangrijke functie in het signaleren en oppakken van 
deze problematiek. Het jongerenwerk is op diverse plekken in de wijken zichtbaar aanwezig, 
zoekt actief de jongeren op en gaat met hen in gesprek. Verder zijn op verschillende plekken 
in Rotterdam Jongerenontmoetingsplekken opgezet (Jongeren Hubs). Jongeren kunnen bij het 
jongerenwerk en de Jongeren Hubs terecht met hun vragen. 
Wat betreft de signalerende functie van andere organisaties: we verwachten dat alle mensen 
die vanuit hun professioneel oogpunt in contact staan met kinderen / jongeren oog hebben 
voor mogelijke problematiek van jongeren en daar het gesprek over aangaan. 
In het onderwijs vervullen de schoolmaatschappelijk werkers voornamelijk deze functie. 
Een intensivering en experiment wordt (zoals hierboven genoemd) ingezet vanuit het plan van 
aanpak Mentale Gezondheid op een school voor VO en mbo. 

Advies 7 
Koop meer schoolmaatschappelijk werk in. 

Antwoord: 
Schoolmaatschappelijk werk is een gezamenlijke financiering van de schoolbesturen en de 
gemeente. Op dit moment draagt de gemeente maximaal bij aan deze financiering. De 
scholen hebben de mogelijkheid om uit de tijdelijke extra middelen van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) extra schoolmaatschappelijk werk in te zetten. Voor het primair 
onderwijs is reeds een akkoord gesloten over de intensivering van SMW, voor het voortgezet 
onderwijs moeten deze gesprekken nog gevoerd worden. We nemen dit mee. 

Advies 8 
Verbeter de gespreksvoering en technieken en bejegening van docenten om beter te 
signaleren. 

Antwoord: 
Zie antwoord bij advies 3. Dit maakt deel uit van de integrale aanpak / pilot, uit het plan van 
aanpak Mentale Gezondheid. 

Advies 9 
Pak de wachtlijstproblematiek aan 

Antwoord: 
De gemeente Rotterdam investeert op meerdere manieren in het verminderen van de 
wachtlijsten. Onderdeel van de aanpak tot het terugdringen van de wachtlijsten is om de Basis 
GGZ uit te breiden. Verder zijn er andere maatregelen getroffen zoals het uitbreiden van de 
Praktijk Ondersteuning Huisarts (POH) Jeugd en Gezin in de huisartsenpraktijk, het uitbreiden 
van jongerencoaches in de wijken en het screenen van de wachtlijsten van specialistische 
hulp om na te gaan of de jeugdigen ook in de Basis GGZ geholpen kunnen worden. 
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Zoals u kunt lezen in mijn antwoord zijn we volop bezig met het ondersteunen van jongeren 
met mentale problematiek. Uw adviezen zijn verwerkt in onze aanpak. Ik wil de Brede Raad 
010 bedanken voor het onderzoek onder jongeren en professionals en uw bijdrage aan ons 
mentale gezondheidsbeleid. 

Met vriendelijke groet, 

Judith Bokhove 
Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal 


