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1. Voortbouwen  
 
De Brede Raad 010 heeft 2021 ervaren als een druk jaar waarin waardevolle adviezen zijn uitgebracht. 
Daarnaast een kleine greep uit hoe we hebben voortgebouwd op wat we in gang hebben gezet. 
 

Stem van Rotterdam 

Het digitale klankbord De Stem van Rotterdam is van 50 naar bijna 500 deelnemers gegroeid en we 
hebben het aantal activiteiten voor de deelnemers uitgebreid. De uitkomsten van de activiteiten zijn 
gebruikt voor publicitaire doeleinden en ter onderbouwing van onze adviezen.  
 

Nieuwe leden 

Door zes nieuwe leden aan te nemen is gewerkt aan het aantal leden van de Brede Raad 010. Helaas 
namen enkele oudgedienden om verschillende redenen afscheid. Daarom is eind 2021 opnieuw een 
wervingsactie voor nieuwe leden gestart op social media en in de Havenloods. Dit heeft geleid tot veel 
belangstellenden met wie de benoemingsadviescommissie gesprekken aangaat. Uitbreiding van het 
aantal leden blijft een doelstelling, evenals het streven meer diversiteit in de samenstelling te creëren. 
 

Nieuw college, nieuwe adviezen 

In een jaarverslag geven we ook altijd een doorkijkje naar de toekomst. Zo kijkt de Brede Raad 010 met 
grote belangstelling naar de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college van B&W. 
Een nieuw college komt met nieuw beleid. De Brede Raad 010 wil graag in een vroeg stadium adviseren. 
 

Impact 

Los van de nieuwe plannen, zal de Brede Raad 010 onder meer betrokken zijn bij de invulling van het 
lokale beleid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de communicatie op websites van 
de gemeente. Verder zal de Brede Raad 010 monitoren welke impact de adviezen hebben op het sociaal 
beleid van de gemeente. Het meten van impact krijgt meer aandacht van de Brede Raad 010. 
 

Speerpunten 

De drie speerpunten, die in alle adviezen, consultaties en co-creatieprocessen van de Brede Raad 010 
een rode draad vormden, waren en zijn: 

- Is de informatie vanuit de gemeente voor de burger begrijpelijk? 
- Kan het administratief eenvoudiger? 
- Is (onafhankelijke) ondersteuning waar gewenst, voor iedereen toegankelijk?  

 
Ook in 2021 hebben we het sociaal beleid van de gemeente steeds op deze vragen getoetst. Dit kwam 
onder meer tot uiting in de adviezen en de adviezen die we hebben uitgebracht (p. 6 en 7). 

 
 
 
 
 

Koen van Dijk, MSc 
Directeur-voorzitter 
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2. De leden hebben hard gewerkt 
 
Adviezen over het Pgb voor de (in)formele zorg, de psychische gezondheid van jongeren, de bekendheid 
en beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning (OC)), de keten Zorg Welzijn Wonen, de 
taalbeheersing in de nieuwe Wet Inburgering en de communicatie rond de kostendelersnorm zijn slechts 
enkele voorbeelden van het werk dat de leden van de Brede Raad 010 hebben geleverd. Daarnaast 
stuurden zij consultaties over onder meer de toegankelijkheid van vrijwilligersorganisaties, de 
inkoopstrategie van jeugdhulp, de mentale gezondheid van jongeren en het regionaal beleidsplan 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de Coolsingel. De leden van de Brede Raad 010 
hebben met andere woorden hard gewerkt.  
 

Werken in corona tijd 

Dit voltrok zich in een jaar met ups-and-downs rond corona. Juist waar het gaat om het interviewen van 
mensen uit je netwerk verdient een één op één gesprek in dezelfde ruimte veruit de voorkeur. Toch zijn 
de leden erin geslaagd dit digitaal te doen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de adviezen en 
consultaties. Ook de vergaderingen van de adviesteams, de overleggen van de interne commissies en de 
plenaire bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden toen het niet anders kon. Zodra bijeenkomsten 
weer waren toegestaan, kwam het merendeel van de leden weer fysiek bijeen. Voor sommige leden 
bleek dit onmogelijk in verband met hun kwetsbaarheid. Voor hen is hybride vergaderen geïntroduceerd 
zodat uiteindelijk iedereen zijn bijdrage heeft kunnen leveren. Iedereen kijkt uit naar het einde van de 
beperkingen. Maar als het niet anders kan, is de Brede Raad 010 ook onder moeilijke omstandigheden 
prima in staat zijn advieswerk voort te zetten.  
 

Contacten met de gemeente 

Door de beperkingen onder corona zijn de contacten van adviesteams met ambtenaren minder intensief 
geweest dan in voorgaande jaren. De Brede Raad 010 wil deze contacten aanhalen zodra de huidige 
beperkingen zijn opgeheven. Dit streven gaat hand in hand met de ambitie van de Brede Raad 010 in een 
vroeg stadium van beleidsvorming zijn rol te laten spelen. Daarbij is een punt van aandacht dat de Brede 
Raad 010 intern een eenduidig begrip van het fenomeen co-creatie zal ontwikkelen. 
 

Nieuwe leden 

De introductie en training van nieuwe leden is in 2021 verbeterd. Beleidsadviseurs en de 
benoemingsadviescommissie trokken samen op om aspirant leden vertrouwd te maken met de 
werkwijze van de Brede Raad 010. Uit de evaluatie onder de aspirant leden blijkt dat zij hun 
inwerkperiode in de Brede Raad 010 bijzonder hebben gewaardeerd. 
 

Gevraagde versus ongevraagde adviezen 

In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Brede Raad 010 de beleidsmatige cyclus van de 
gemeente ondervonden. We zagen het aantal gevraagde adviezen afnemen aan het eind van deze 
collegeperiode, waardoor het aantal ongevraagde adviezen toenam. Want de leden zijn en blijven volop 
gemotiveerd het college van B&W te laten wat goed gaat en wat beter kan. 
 

Herijking missie en visie 

In 2021 heeft de Brede Raad 010 een begin gemaakt met het opnieuw tegen het licht houden van zijn 
missie en visie. Na zes jaar was het tijd om te onderzoeken of de oorspronkelijke missie en visie nog 
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beantwoorden aan de veranderende tijd en omstandigheden waarin en -onder de Brede Raad 010 zijn 
werk doet. In 2022 stelt de Brede Raad 010 zijn nieuwe missie en visie vast.  
 

Digitaal klankbord 

Een positieve ontwikkeling is de introductie van de Stem van Rotterdam. Op dit digitale platform houdt 
de Brede Raad 010 activiteiten om signalen en verhalen van Rotterdammers te verzamelen. De ene keer 
gebeurt dit door de deelnemers vragenlijsten te laten invullen, een andere keer vragen we de 
deelnemers een dagboek bij te houden over een bepaald thema, een derde keer kunnen deelnemers 
foto’s insturen van situaties in Rotterdam waarnaar wij benieuwd zijn; bijvoorbeeld over 
toegankelijkheid van bepaalde gebieden. Inmiddels zijn bijna 500 Rotterdammers actief op dit platform. 
 

Communicatie 

Op het gebied van communicatie heeft de Brede Raad 010 in 2021 veel gedaan aan de vergroting van zijn 
zichtbaarheid. Door iedereen bij de Brede Raad 010 te stimuleren berichten op social media te delen met 
zijn netwerk, duikt de Brede Raad 010 steeds vaker op LinkedIn op, Facebook en Instagram.  
 

En verder … 

Deze opsomming is niet compleet, want zoals in elke organisatie gebeurt ook heel veel tussen neus en 
lippen door. Al met al mogen we stellen dat de leden hard hebben gewerkt om een positieve bijdrage te 
leveren aan de verbetering van het sociaal beleid in Rotterdam. 
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Daarom wil je bij de Brede Raad 010 horen 

 

 
Meriem Laamairi: 

 

‘Trots op onze diverse Brede Raad 010’ 

 

‘De leefwereld van kwetsbare mensen verbeteren, dat is mijn drijfveer in zowel mijn dagelijks werk 

als in mijn vrijwilligerswerk’, zegt Meriem Laamairi, sinds 2015 lid van de Brede Raad 010. 

 

‘Ik ben trots op mijn stad, en wil bijdragen aan een eerlijke, rechtvaardige en sterke stad. Ik ben niet 

specifiek trots op een succes of resultaat. Dit omdat ik in mijn rol als vrijwilliger dit niet zo ervaar. Ik 

ben trots op onze diverse raad, waar plek is voor iedereen. Ik haal er veel energie uit dat ik deel mag 

uitmaken van de raad en samen met anderen aan goede adviezen mag werken.’ 

 

‘De Brede Raad 0101 spreekt mij vooral aan, omdat we de stem van de Rotterdammer vertalen in 

advies. Daarbij kun je je als vrijwilliger ontwikkelen en leren. De bereidheid om goed te willen luisteren 

naar de ander, speelt daarin een belangrijke rol.’ 

 

 

 

3. Variatie in onderwerpen 
 

De Brede Raad 010 adviseert het college van B&W over het beleid in het sociaal domein. De wetten in dit 

domein zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook 

armoedebeleid en schulddienstverlening vallen hieronder. Onderstaand overzicht geeft een indruk 

waarover de Brede Raad 010 heeft geadviseerd. Op de website www.brederaad-010.nl staan alle 

adviezen ter inzage plus de reacties die het college van B&W hierop heeft gegeven.  

Wmo 
• Consultatie Rotterdam Pakket VGZ: jaarlijks  

• Trevvel: halfjaarlijks overleg met gemeente en Trevvel over het doelgroepenvervoer 

• Factsheet toegankelijkheid vrijwilligersorganisaties 

http://www.brederaad-010.nl/
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• Bekendheid en Beschikbaarheid Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) 

Ongevraagd advies 

• Beleidswijziging sporthulpmiddelen. Consultatie 
• Beleidswijziging Pgb vervoer. Consultatie 
• Problemen CAK na administratieve fout. Signaalbrief 

 
Jeugdwet  

• Pgb voor (in)formele zorg; ongevraagd advies 

• Inkoopstrategie Jeugdhulp in samenwerking met Young010 
• Jongeren – psychische gezondheid (burnout en eenzaamheid) 
• Mentale gezondheid jongeren 

 
Participatiewet  

• Infographic W&I 
• Communicatie over de Kostendelersnorm. Ongevraagd advies 

 
Overstijgend advies  

• Keten Zorg, welzijn en Wonen, ongevraagd advies 

• Testen MijnRotterdam 

• Nieuwe wet inburgering. Ongevraagd advies 
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Daarom wil je bij de Brede Raad 010 horen 

 

 
 

Judritza Jasinta: 
 
‘Ontzettend veel voldoening om voor anderen op te komen’ 
 
‘Ik wil de stem van de Rotterdammer laten horen en specifieker de Rotterdamse jeugd’, zegt 
Judritza Jasinta, sinds anderhalf jaar lid. Als psycholoog werk ik al jaren met kinderen, jongeren en 
gezinnen. Zij hebben soms iemand nodig die voor ze opkomt en laat zien wat er mis gaat in het 
beleid zodat dit aangepast kan worden.’ 
 
‘In het advies over het Persoonsgebonden budget Jeugdwet hebben we allerlei stemmen de revue 
laten passeren: van ouders, jongeren, wijkteamleiders, de ombudsman en zorgverleners. Het was 
daardoor een groot onderzoek, waarin we echt de diepte in konden. Dit werd goed ontvangen en 
deed echt wel wat stof opwaaien.’  
 
‘Bij de Brede Raad010 staat samenwerken centraal. Samen werken om een goed advies neer te 
zetten, maar ook om het gezellig te hebben met elkaar’, zegt Judritza. ‘We hebben mensen nodig die 
hun expertise of hun persoonlijke ervaringen kunnen inbrengen zodat we nog beter en breder 
kunnen adviseren. Het geeft ontzettend veel voldoening om voor anderen op te komen door met ze 
in gesprek te gaan en hun zorgen en ervaringen in een advies te verwerken.’ 
 

 
 
 

4. Brede Raad 010 niet meer weg te denken uit het Rotterdamse 
 
Door de jaren heen is de adviesrelatie tussen gemeente en Brede Raad 010 uitgebreid tot een 
samenwerkingsrelatie. Behalve adviseren, werkt de Brede Raad 010 samen in gemeentelijke initiatieven, 
mede om in een vroeg stadium de stem van de Rotterdammer te laten klinken. Dit geldt ook voor 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties.  
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Een greep uit de samenwerkingsverbanden waarin de Brede Raad 010 meedoet: 

• ST-RAW, Doen we de juiste dingen: onderzoek naar preventie in de jeugdzorg, waarin de Brede 
Raad 010 ervaringen van Rotterdammers inbrengt; 

• CLEAR onderzoek: dit is uitgevoerd onder het Programma Betrokken stad, door de Erasmus 
School of Social and Behavioural Science, in opdracht van de gemeente. Naast de Brede Raad 
010 is ook met andere burgerparticipatie organisaties (zoals het Burgerpanel) gesproken. De 
resultaten van onze input zijn dit jaar besproken met de onderzoekers. Het onderzoek krijgt 
vervolgstappen;  

• Carelab: de kenniswerkplaats wil de gemeente Rotterdam ondersteunen in haar zoektocht naar 
een geschikte aanpak voor kwetsbare Rotterdammers, door onderzoekers (van de gemeenten, 
de Erasmus Universiteit, HR en InHolland) te verbinden aan beleidsmakers, professionals en 
cliënten; 

• Samenwerking met YOUNG 010: waar beleidsterreinen beide organisaties raken, trekken we 
samen op; 

• Basisberaad; overleg over de situatie rond dak- en thuislozen; 

• G4-Overleg over senioren. Dit is door corona stil komen te liggen maar wordt mogelijk 
binnenkort hervat; 

• G4-Overleg over het VN-verdrag; 

• Zorgzaam 010: bijvoorbeeld advisering over toegankelijkheid vrijwilligersorganisaties;  

• Gezond 010: grootschalig preventieprogramma ter bevordering van de gezondheid van 
Rotterdammers, waarin de Brede Raad 010 ervaringen van Rotterdammers inbrengt, 
bijvoorbeeld door een onderzoekje op het digitale klankbord De Stem van Rotterdam. 80 
organisaties uit Rotterdam zijn betrokken; 

• WSW-adviesraad: WSW-adviesraad Rotterdam heeft een adviserende en signalerende functie. 
De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam door gevraagd 
en ongevraagd advies uit te brengen over uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). 

• Kenniswerkplaats sociaal domein: met hogeschool en universiteit werken aan verbetering van 
beleid, bijvoorbeeld met experimenten. Zie: https://www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl/; 

• Mantelfoon: met dit telefonisch steunpunt voor mantelzorgers kijkt de Brede Raad 010 mee met 
de partner- en klanttevredenheidsonderzoeken; 

• 010inclusief, Platform tegen Arbeidsdiscriminatie: streeft naar inclusieve organisaties waarin 
iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het 
terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele 
gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd; 

• Stichting Mano: statushouders krijgen ondersteuning bij hun inburgering; 

• Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige 
toekomst. De Brede Raad 010 wisselen ervaringen vaak uit met Emma at Work; 

• Organisaties voor mensen met een beperking waar de Brede Raad 010 input vandaan haalt voor 
zijn adviezen: Sport MEE, Sport bedrijf Rotterdam, Viziris, Oogvereniging en Swedoro. 

 
In alle samenwerkingsrelaties bekijkt de Brede Raad 010 hoe de verhalen en ervaringen van 
Rotterdammers een rol kunnen spelen in de initiatieven waarmee de samenwerkingspartners zich 
bezighouden. Dankzij de actieve inbreng is de Brede Raad 010 niet meer weg te denken uit het 
Rotterdamse. 
  

https://www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl/
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5. Thema’s in 2022 
 
De thema’s voor de Brede Raad 010 liggen in elk geval op het vlak van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, 
Armoedebeleid of schulddienstverlening: het adviesgebied van de Brede Raad 010. 
U vindt hieronder een opsomming van de thema’s die de Brede Raad 010 op dit moment volgt ten 
behoeve van mogelijke advisering. Binnen elk van deze thema’s zullen de gevolgen van de coronacrisis 
doorklinken. De Brede Raad 010 zal zich in 2022 onder meer bezighouden met: 
 

• Implementatie VN-verdrag in Rotterdam 

• Werk en Inkomen 

• Financiën voor mensen met een beperking  

• Collectieve zorgverzekering 

• Armoedebeleid en schulddienstverlening 

• (O)GGZ 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Wonen met zorg 

• Gezond 010 

• Functioneren wijkteams 
 
Nieuw zijn: 

• Aanbesteding van Jeugdzorg in 2023 

• Effecten Rotterdamwet 

• Verkenning onderwijs als beleidsterrein om op te adviseren 

• Communicatie gemeente op verschillende websites 
 
Tevens staat er voor 2022 een aantal nieuwe wetten op stapel. De invoering van de Wet Inburgering zal 
door de Brede Raad gevolgd worden, alsook het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet dat in 2023 van 
kracht wordt en de impact van de Omgevingswet op de leefomgeving van de Rotterdammer in relatie tot 
het sociaal domein, die op 1 januari 2022 ingaat. Ook de Wams (Wet aanpak meervoudige problematiek 
in het sociaal domein) zal onze aandacht hebben. Voorts is de Brede Raad 010 nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het lokaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de aanpak 
van de problemen rond de Kindertoeslagaffaire. Zonder volledig te (kunnen) zijn, gaat de gemeente de 
Brede Raad 010 ook betrekken bij de communicatie op websites. 
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Daarom wil je bij de Brede Raad 010 horen 

 

 
John Stoop: 

 

‘Zwakkeren moeten ook een stem hebben’ 

 

‘Niet aan de kant zeuren dat het niet goed gaat en klagen dat het beter kan, maar juist meehelpen 

om het beter te maken. Dat kan voor iedereen gelden. Je hoeft niet geleerd te zijn of mondig te zijn, 

maar vooral je gezonde verstand gebruiken en hart voor de mensen en de stad hebben.’ Zie daar 

waarom John Stoop ruim drie jaar geleden lid werd van de Brede Raad 010. 

 

‘Sinds 2010 zat ik in het platform gehandicapten in IJsselmonde en ik ben altijd politiek geïnteresseerd 

geweest en ik vind het belangrijk dat de zwakkeren in onze maatschappij ook een stem hebben’, zegt 

John. ‘Toen de platforms werden opgeheven en de Brede Raad 010 werd opgericht, ben ik een tijd 

niet actief geweest, maar ik vond dat het niet goed ging in Rotterdam en Nederland en het is 

gemakkelijk om dat te roepen, maar ik vind dat je dan ook daadwerkelijk iets moet gaan doen. 

Daarom heb ik gesolliciteerd bij de Brede Raad 010.’ 

 

‘Het is erg moeilijk om aan te geven waarin we een succes hebben gehad, het gaat om bewustwording 

van de gemeente en de vraag om aandacht voor problemen in de stad. Elke keer als we bij een 

onderwerp kunnen laten zien dat verandering nodig is en we geven een advies dat gebruikt gaat 

worden in het beleid, dan is dat een succes. Hoe klein dan ook: het helpt de stad beter te maken.’ 

 

‘Het advies over de lokale agenda toegankelijkheid, is een mooi voorbeeld waarin we duidelijk hebben 

kunnen maken wat beter kan. Het zal lang duren maar beetje bij beetje zal de stad hierdoor beter en 

toegankelijker worden.’ 

 

Waarom moet iemand mijn collega worden? 

‘Het kost energie, maar je krijgt er ook heel veel energie van en als iedereen een steentje bijdraagt, 

dan krijg je in Rotterdam een heel mooi bouwwerk’, aldus John. 
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6. Op ingeslagen weg voortgaan 
 

Belangrijke doelstellingen van de Brede Raad 010 zijn gezamenlijkheid en zichtbaarheid. Dankzij 

activiteiten op het gebied van communicatie, onder meer op social media, is de zichtbaarheid van de 

Brede Raad 010 in 2021 toegenomen. Het samen werken aan mooie adviezen, consultaties en co-

creaties voltrekt zich voor de buitenwereld deels aan het zicht. Het bestuur ziet intern dat leden, 

medewerkers en bestuursleden vaker dan voorheen met elkaar in contact zijn geweest. Het blijft van 

belang hier aan te blijven werken, maar voor 2021 kunnen we in elk geval stellen dat stevige stappen zijn 

gezet. Laten we in 2022 op deze weg voortgaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schiekade 105 

3033 BH Rotterdam 

Tel. 06 – 27 27 93 60 

info@brederaad-010.nl 

 www.brederaad-010.nl 

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter 
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