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Brede Raad 010 roept formateurs nieuw college van B&W op tot menselijk 
maatwerk 

Verfijn de decentralisaties in het sociaal domein door menselijk maatwerk, integrale samenwerking 
en ruimte voor de professional. De Brede Raad 010 hoopt dat de formateur(s) van het nieuwe college 
van B&W het verder op orde brengen van het sociaal domein hoog op de agenda zetten.  

Verantwoordelijkheid 

Sinds 2015 zijn de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet, naast het armoedebeleid en de schulddienstverlening de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarmee heeft de Rotterdamse politiek een grote verantwoordelijkheid 
voor hoe het met Rotterdammers gaat. In diezelfde tijd ratificeerde Nederland het VN Verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking. Ratificatie verplicht de overheid iedereen, met of zonder beperking, een gelijkwaardige 
uitgangspositie te bieden. 

Stand van zaken 

In het algemeen is de gemeente Rotterdam erin geslaagd de decentralisaties uit te voeren. Dat wil zeggen, de 
meeste uitkeringsgerechtigden krijgen de uitkering die hen toekomt. De meeste mensen met een beperking kunnen 
gebruik maken van de (hulp)middelen die zij nodig hebben. De meeste jongeren ontvangen de ondersteuning 
waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. De meeste mensen met schulden doen met hulp van de gemeente hun best 
met een regeling schuldenvrij te geraken. 

Nog niet alle Rotterdammers 

Voor een deel van de Rotterdammers hebben de decentralisaties (nog) niet het gewenste effect. De Brede Raad 010 
verwoordt de stem van de Rotterdammers die met het beleid in het sociaal domein te maken krijgen. Hun verhalen 
vormen de basis van de adviezen die de Brede Raad 010 aan het college van B&W geeft. De verhalen die 
Rotterdammers de Brede Raad 010 vertellen, verwoorden duidelijk hoe het beleid voor het sociaal domein ook voor 
hen uitkomst kan bieden.  

Vertrouwen 

Meestal komt het in de verhalen aan op vertrouwen. Vertrouwen in burgers die eerlijk zijn over wat zij nodig 
hebben. En vertrouwen in ambtenaren en sociaal professionals die deskundig genoeg zijn om menselijk maatwerk 
toe te passen.  

Kansen nieuw gemeentebestuur 

Dat brengt de Brede Raad 010 tot de volgende aanbevelingen voor de Rotterdamse politiek: 

• Meer menselijk maatwerk: zorg dat Rotterdammers krijgen wat ze nodig hebben. Zo kort als mogelijk, zo 
lang als nodig. Door professionals in het sociaal domein de ruimte te geven, komt menselijk maatwerk 
dichterbij. Beslis als gemeente over het ‘wat’ en laat het ‘hoe’ over aan de professionals. 

• Integrale samenwerking: zorg dat niet alleen gemeentelijke afdelingen, maar ook aanbieders in het sociaal 
domein met elkaar en met de gemeente samenwerken. Neem als gemeente de regie als 
aanbestedingsregels die samenwerking in de weg staan. 

• Wijkgericht: decentraliseer ook gebiedsmatig. Organiseer maatschappelijke dienstverlening in de wijken, 
onder meer door die op één locatie in de wijk te huisvesten. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit in een 
huis van de wijk, een gezondheidscentrum of een plint van een verzorgingstehuis zijn.  

Natuurlijk valt er veel meer te zeggen over hoe we het sociaal domein in Rotterdam de komende jaren verder 
kunnen verfijnen. Wij bieden onze ideeën hierover aan de formateurs van het nieuw te vormen van B&W aan. Zij zijn 
te lezen op: https://brederaad-010.nl/nieuws/verbeterpunten-voor-het-nieuwe-college/.  

De kern: vanuit vertrouwen  

De kern van een sociaal Rotterdam zit hem in meer menselijk maatwerk en integrale, wijkgerichte samenwerking. En 
dat alles op basis van onderling vertrouwen. De Brede Raad 010 hoopt dat politiek Rotterdam dit tot de kern van de 
coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 maakt. 
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