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Geachte mevrouw Masselink, 

Recentelijk heeft u het advies van de Brede Raad 01 O over de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening aan Rotterdamse jongeren met een beperking aan ons toegestuurd, waarvoor 
wij u hartelijk danken. 

Zoals in mijn schrijven van 27 maart 2019 aan u gecommuniceerd zou er op 9 april 2019 
allereerst een ambtelijk gesprek plaatsvinden over het advies. Omdat dit gesprek inmiddels 
heeft plaatsgevonden en de bevindingen en aanbevelingen uitgebreid zijn besproken, 
ontvangt u hierbij, conform eerdere toezegging, een inhoudelijke schriftelijke reactie op het 
door de Brede Raad 01 O uitgebrachte adviesrapport. 

Voordat ik overga tot een reactie op de concrete adviezen wil ik in zijn algemeenheid aan u 
meegeven dat het adviesrapport herkenbare bevindingen bevat. Tegelijkertijd constateer ik 
met het voortschrijden van de tijd dat zich positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan 
waarmee de dienstverlening aan jongeren met een beperking verder is verbeterd. Zo is 
bijvoorbeeld in de tweede helft 2018 veel geïnvesteerd in het informeren van werkgevers over 
mogelijkheden. Uiteraard betreft dit een continu proces en ben ik mij ervan bewust dat het een 
uitdaging blijft om jongeren met een arbeidsbeperking aan het arbeidsproces te kunnen laten 
deelnemen. 

Advies 1 

"Maak een inclusief Jongerenloket, waarbij rekening wordt gehouden met jongeren met 

diverse beperkingen". 

Het Jongerenloket is enthousiast over het idee om te komen tot een inclusief Jongerenloket. Al 
enige jaren is er aandacht voor jongeren met een beperking door; het ontwikkelen van 
specialisme/specialistische team voor arbeidsbeperkte jongeren, samen met trajectaanbieders 
een passende aanpak te ontwikkelen en samen met scholen (PRONSO) te zorgen voor een 
soepele overgang voor de leerlingen na hun schoolloopbaan. Het Jongerenloket neemt het 
aanbod van de Brede Raad 01 O graag aan om gezamenlijk te komen tot een voor alle 
jongeren met een beperking 'inclusief loket'. 
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