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2. Inleiding 
 

 

Dit werkplan 2017 is onderdeel van de subsidieaanvraag voor 2017 van de Stichting Brede Raad 

Rotterdam. De Stichting Brede Raad Rotterdam heeft als opdracht de Brede Raad Rotterdam (hierna 

te noemen: Brede Raad 010) te ondersteunen, zowel inhoudelijk als secretarieel en facilitair. In dit 

werkplan zijn de activiteiten opgenomen die daarvoor nodig zijn. 

 

De leden van de Brede Raad 010 dragen thema’s aan voor advisering of co-creatie op basis van 

signalen van Rotterdammers. Ook het Bureau stelt naar aanleiding van signalen uit het netwerk 

thema’s voor.  

 

 

Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 3 tot en met 5 vindt u respectievelijk:  

- een beschrijving van de organisatie 

- de doelstelling voor 2017  

- plannen voor communicatie met de Rotterdammers 

In hoofdstuk 6 worden co-creatie en advisering toegelicht.  

Hoofdstuk 7 bevat de thema’s waarover de Brede Raad 010 in 2017 wil co-creëren of adviseren.  

Hoofdstuk 8 sluit af met collectieve belangenbehartiging en  010Toegankelijk. 
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3. Organisatie 
 
De Brede Raad 010 bestaat uit: 

- Brede Raad 010 
- Stichting Brede Raad Rotterdam 
- Bureau Brede Raad Rotterdam 

In bijlage 1 is de samenstelling van het stichtingsbestuur en van het bureau opgenomen. 
 

Brede Raad 010 
Brede Raad 010 is ingesteld door het college van B&W1 van Rotterdam op 1 juli 2015 als 
adviesorgaan ex art. 84 Gemeentewet, specifiek voor het sociaal domein2. Brede Raad 010 adviseert 
het college van B&W van Rotterdam. 
 
Brede Raad 010 bestaat uit (25 tot 45) Rotterdammers met kennis, expertise en/of 
ervaringsdeskundigheid op het sociaal domein, en staat onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter. Leden en voorzitter worden benoemd door het college van B&W. Op het moment van 
indienen van de subsidieaanvraag bestaat de Brede Raad 010 uit 28 leden en een onafhankelijk 
voorzitter. In 2016 worden extra leden geworven. 
 
Brede Raad 010 wordt ondersteund door een onafhankelijk professioneel bureau dat valt onder de 
Stichting Brede Raad Rotterdam.  
 

Stichting Brede Raad Rotterdam 
De Stichting Brede Raad Rotterdam (hierna te noemen: de Stichting) is verantwoordelijk voor het 
inhoudelijk, secretarieel en facilitair ondersteunen van de Brede Raad 010, en draagt 
verantwoordelijkheid voor de financiën (subsidie) en voor personele zaken met betrekking tot de 
medewerkers van het bureau.  
De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie bestuursleden, te weten een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden benoemd door het college van B&W 
van Rotterdam. Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. 
 

Bureau Brede Raad Rotterdam 
De Stichting heeft een bureau met parttime medewerkers voor beleidsadvisering en secretariële en 
facilitaire ondersteuning ten behoeve van de Brede Raad 010, onder leiding van een 
bureaucoördinator. De bureaucoördinator legt verantwoording af aan het bestuur. 
 

4. Doelstelling 2017 
 
Doel van Brede Raad 010 is door middel van adviseren en het betrekken van burgers bij te dragen 
aan de voorbereiding en uitvoering van het stedelijk beleid binnen het sociale domein.  
Om haar doel te kunnen bereiken, voert de Brede Raad 010 verschillende werkzaamheden uit, zoals 
adviseren, het monitoren van speerpunten van beleid, interactief communiceren met 
Rotterdammers, de gemeente en andere partners in het veld, zoals belangenorganisaties.  
  

                                                           
1 Zie Verordening Brede Raad Rotterdam, gemeenteblad 2015, nummer 66, d.d. 28 april 2015. 
2 Onder het sociaal domein vallen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 
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5. Communicatie 
 
In de tweede helft van 2016 stelt de Brede Raad 010 een PR plan op. Dit plan wordt in 2017 verder 
uitgevoerd. Doel van het PR plan is om Rotterdammers goed te informeren over het sociaal domein 
in Rotterdam, over de rol van de Brede Raad 010, en over hoe Rotterdammers de Brede Raad 010 
kunnen informeren over hun eigen verhalen of ervaringen in het sociaal domein. 
De Brede Raad 010 zal gebruik maken van verschillende soorten media en verschillende vormen om 
te communiceren, gericht op de verschillende gebruikers: digitaal, digibeten, laaggeletterden, jong, 
oud, enz. Kortom alle Rotterdammers.  
Ook de website van de Brede Raad 010 zal toegankelijk zijn.  
 

6. Co-creatie en advisering 
 
Taak van de Brede Raad 010 is om door middel van adviseren en het betrekken van Rotterdammers 
bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van het stedelijk beleid binnen het sociale domein. 
Daarvoor gebruikt de Brede Raad 010 twee vormen: co-creatie en advisering. Co-creatie is het proces 
waarbij samen met ambtenaren van de gemeente nieuw beleid binnen het sociaal domein wordt 
voorbereid of aangescherpt. In 2016 zijn de Brede Raad 010, het bureau en de ambtenaren getraind 
in deze nieuwe werkvorm.  
 
Naast co-creatie brengt de Brede Raad 010 ook adviezen uit, zowel gevraagd als ongevraagd. Deze 
adviezen kunnen op een verschillende manieren vorm krijgen: schriftelijk, als in beeldvorm of in een 
andere creatieve vorm. Het advies staat daarbij centraal, de manier waarop het advies wordt 
uitgebracht wordt aangepast aan de situatie.  
 

De Brede Raad 010 adviseert en co-creëert altijd vanuit de leefwereld van de Rotterdammer. Daarbij 

toetst zij haar adviezen niet alleen aan bestaande wet- en regelgeving, maar ook aan een aantal 

verdragen, zoals de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Verdrag van de rechten 

van het kind, en het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

7. Thema’s voor co-creatie, gevraagde adviezen of ongevraagde 
adviezen 

 
Op het moment van schrijven (mei 2016) valt niet te voorspellen welke thema’s in 2017 actueel 
zullen worden, op welke thema’s de Brede Raad 010 om advies gevraagd zal worden of om te co-
creëren. Daarom vindt u hieronder voor co-creatie, gevraagde adviezen of ongevraagde adviezen de 
thema’s gerangschikt die de Brede Raad 010 op dit moment van groot belang vindt. 
De Brede Raad 010 zal in 2017 beoordelen over welke van deze thema’s zij adviseert.  
 

Thema’s voor co-creatie  
In vervolg op het advies van de Brede Raad 010 over de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 
verwacht de Brede Raad 010 ook in 2017 te co-creëren op de thema’s: 

 Verbeteren van de bekendheid van toegang tot de zorg 
 Inzet vertrouwenspersoon sociaal domein  
 Onafhankelijke cliëntondersteuning  
 Inzet familiegroepsplan 
 Programma Stevige Start  
 Relevante beleidswijzigingen in de Participatiewet  
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Thema’s voor gevraagde adviezen 
De Brede Raad 010 verwacht dat de gemeente haar zal betrekken bij: 

 Uitvoering en implementatie van het VN Verdrag  
 Mantelzorg 
 Communicatie met Rotterdammers 
 Programma’s jeugdwet  
 Aanbesteding zorg en welzijn 
 Relevante beleidswijzigingen in de Participatiewet 

 

Thema’s voor ongevraagde adviezen 
De Brede Raad 010 heeft de volgende thema’s als mogelijke onderwerpen voor ongevraagde 
adviezen: 

 Mantelzorg in het sociaal domein 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning 
 Inzet ervaringsdeskundigen in wijkteams  
 Doorlopende zorg 18-/18+ 
 Wachtlijsten  
 Communicatie met Rotterdammers (door de gemeente)  
 Kinderen van ouders met GGZ-problematiek 
 Tienermoeders 
 Jongerenloket / Schulddienstverlening  
 Preventie 

 

8. Collectieve belangenbehartiging 
 

Collectieve belangenbehartiging en de Brede Raad 010 
De Brede Raad 010 komt op voor collectieve belangen van Rotterdammers overeenkomstig de 
volgende definitie van collectieve belangenbehartiging: 

Belangenbehartiging binnen de Brede Raad Rotterdam wordt ingevuld door de belangen van 
Rotterdamse burgers mee te nemen en te verwerken in elke vorm van advisering aan en co-
creatie met de gemeente Rotterdam, waarbij de ervaringen vanuit de leefwereld van de 
Rotterdammers basis en uitgangspunt zijn voor advies ter verbetering van het beleid. 

 
Deze omschrijving sluit aan bij de taak van de Brede Raad 010 als adviescommissie van het college 
van B&W. De Brede Raad 010 zal in samenwerking met de VGR3 de invulling van collectieve 
belangenbehartiging verder ontwikkelen en het begrip blijven aanscherpen wanneer dit nodig blijkt. 
 

Nadere invulling collectieve belangenbehartiging  
Naast de specifieke adviestaak van de Brede Raad 010, geeft het ondersteunend bureau Brede Raad 
Rotterdam nadere invulling aan collectieve belangenbehartiging.  
 
Activiteiten van het bureau in het kader van collectieve belangenbehartiging: 

a) Deelname aan de werkgroep buitenruimte, samen met Stadsontwikkeling en Stadsbeheer 

b) Deelname aan de Adviesgroep Sport en vrije tijd voor mensen met een beperking 

c) Deelname aan incidentele overleggen met betrokken organisaties in het sociaal domein. 
d) Verder opbouwen van een netwerk van mensen en organisaties die te maken hebben met de 

zorg en ondersteuning die de gemeente levert op sociaal gebied. 
                                                           
3 VGR: Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam 
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Bij a) 

In de werkgroep Buitenruimte wordt het werk van 010Toegankelijk gekoppeld aan beleid en 

uitvoering van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. Ook zorgt de werkgroep voor een relatie tussen 

Stadsontwikkeling en Stadsbeheer en het Programma Langer Thuis van cluster MO. Dit in het licht 

van een integrale aanpak. 

 

Bij b) 

De Adviesgroep Sport en vrije tijd voor mensen met een beperking is een ambtelijk overleg waarbij 

het cluster Sport en Cultuur informatie verstrekt over zaken rond sport en vrije tijd voor mensen met 

een beperking. Het bureau levert input vanuit signalen die zij ontvangen heeft, en vanuit 

010Toegankelijk over toegankelijkheid van (sport)accommodaties.  

 

Bij c) 

Incidentele overleggen zijn bijvoorbeeld overleggen met SPIZ, met W2ZV of andere overleggen die 

zich bezighouden met (uitvoering van) beleid in het sociaal domein in Rotterdam. Doel is enerzijds 

signalen van Rotterdammers inbrengen en anderzijds professioneel op de hoogte blijven van de 

actualiteit. 

 

Bij d) 

Het bureau bouwt continu aan een actueel en relevant netwerk van mensen en organisaties die te 

maken hebben met zorg en ondersteuning die de gemeente levert binnen het sociaal domein. Dit ter 

ondersteuning van de werkzaamheden van de Brede Raad 010. 
 

010Toegankelijk 
010Toegankelijk is een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers uit Rotterdam, die in samenwerking 
met het bureau de gemeente adviseren over de toegankelijkheid van woningen, gebouwen en 
buitenruimte. Het bureau ondersteunt hun daarbij. 
 
Toegankelijkheid  is één van de speerpunten van de Wmo 2015: 

“De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat 
verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met 
een handicap en de zelfredzaamheid ven participatie van personen met een beperking, 
chronische psychische of psychosociale problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo 
lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.” 

Naast deze bepaling in de wet is op 12 april 2016 het VN verdrag inzake mensen met een beperking 
geratificeerd door de regering.  Dit heeft gevolgen voor de regelgeving, onder meer rond 
toegankelijkheid.  
Ondanks het feit dat de toegankelijkheid steeds meer wordt vastgelegd in wet- en regelgeving is dit 
geen garantie dat een gebouw of buitenruimte ook daadwerkelijk bruikbaar is voor mensen met een 
beperking. 010Toegankelijk adviseert over de toegankelijkheid vanuit de gebruikers met 
verschillende beperkingen. Gebruikers zijn bewoners, bezoekers (visite of publiek bij een evenement) 
sporters in een sportaccommodatie, maar ook werknemers. Immers ook mensen met een beperking 
moeten gewoon kunnen werken, dus bedrijven moeten ook toegankelijk zijn. Kortom: 
toegankelijkheid betreft alle gebruikers.  
Bij de advisering wordt de uitgankelijkheid (kom je een pand uit bij een calamiteit?) niet vergeten. 
 
In 2017 zal de werving en training van ervaringsdeskundige vrijwilligers doorgaan. Ook zal gezocht 
worden naar een nieuwe coördinator (vrijwilliger). 
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010Toegankelijk heeft een goede relatie met de gemeente en wordt regelmatig door haar om advies 
gevraagd. Deze samenwerking wordt in 2017 voortgezet. Ook legt 010Toegankelijk, net als in de 
werkgroep Buitenruimte, een relatie met het Programma Langer Thuis teneinde een efficiënte 
integrale aanpak te realiseren.  
Waar 010Toegankelijk beleidsthema’s tegenkomt, zal zij die voorleggen aan de Brede Raad 010. 
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9. Bijlage 1 – Samenstelling bestuur en bureau 
 

 

 

Het bestuur van de Stichting Brede Raad Rotterdam bestaat momenteel uit: 

 

 De heer E.P.E. Goverde, voorzitter 

 De heer B.F. Desloover, secretaris 

 De heer L.B. Martijn, penningmeester 

 

 

 

 

Het Bureau Brede Raad Rotterdam bestaat momenteel uit: 

 

 De heer A.M. de Jong, bureaucoördinator (32 uur per week) 

 Mevrouw G. Paul, beleidsadviseur Wmo (32 uur per week) 

 Mevrouw C. van der Kooij, beleidsadviseur Jeugdwet(28 uur per week) 

 Mevrouw G. Huijssen, beleidsadviseur Participatiewet(32 uur per week)  

 Mevrouw B.A. C. Rowlinson, managementassistent (32 uur per week) 

 Mevrouw J. Overtoom, secretarieel medewerker / PR communicatie (24 uur per week) 


