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De Brede Raad 010 en Young010 hebben de samenwerking opgezocht om gezamenlijk te adviseren over
de Startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp. Samen, omdat het gaat om beleid dat voor alle
Rotterdammers in kwetsbare situaties van belang is. Vanuit de ervaringen die we ophalen bij
Rotterdammers, hebben we input gegeven op de concept – startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp.
We hebben daarbij gezamenlijk geïnventariseerd waar we achter staan en wat er volgens de
Rotterdammers beter kan.
We staan helemaal achter de integrale aanpak van Zorg, Welzijn en Jeugdhulp en de samenhang met
andere velden zoals onderwijs en werk.
We vinden het positief dat niet vast wordt gehouden aan een aanbestedingstermijn zoals deze nu wordt
gehanteerd. Volgens de Brede Raad 010 en Young010 heeft dat als voordelen dat er minder onzekerheid
is bij zowel cliënten als hulpverleners. Het kan samenwerking bevorderen en zorgt er zo voor dat slimme
verbindingen en innovatie ook daadwerkelijk van de grond kunnen komen.
‘Zelfredzaamheid’ is voor meerdere interpretaties vatbaar, dit wordt in de notitie ook onderschreven.
We merken dit ook in de praktijk. We vonden het belangrijk dat de gemeente een helder beeld schetste
van wat de gemeente onder zelfredzaamheid verstaat. Want hoe de gemeente zelfredzaamheid ziet, is
uiteindelijk het uitgangspunt van uitvoerend beleid. Wanneer zelfredzaamheid duidelijk wordt
gedefinieerd, betekent dat ook dat er mogelijk mensen buiten de definitie vallen, die zich wellicht wel
verminderd zelfredzaam voelen. Een voorbeeld komt naar voren van iemand die een studie volgt en een
dak boven zijn hoofd heeft en daarmee binnen de definiëring van ‘zelfredzaam’ valt. Maar op andere
leefgebieden gaat het juist niet goed en daardoor voelt die persoon zich niet zelfredzaam. We vinden het
belangrijk dat wordt bekeken of de definiëring die de gemeente hanteert ook past bij wat er in de
leefwereld van mensen gebeurt. Er lijkt een overwaardering lijkt te zijn van zelfredzaamheid, er zijn wel
grenzen aan. We vinden het positief dat de gemeente in de vernieuwde versie dit duidelijker heeft
omschreven.
Young010 en de Brede Raad 010 staan helemaal achter de focus op extra aandacht voor gezinnen. We
verwachten ook dat dit voor meer preventie zal zorgen. Er wordt niet alleen naar het kind gekeken, maar
ook om wat er omheen gebeurt. Een voorbeeld van een kind dat in slaap valt op een basisschool komt
naar voren. Wanneer verder wordt gekeken dan alleen het kind dat niet goed slaapt, blijken er veel meer
zaken in het gezin te spelen. Het is belangrijk is om ‘gezin’ breed te definiëren en het informele netwerk
erbij te betrekken.
De Brede Raad 010 en Young010 vinden het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de signalerende
functie van hulpverleners. Twee zaken zijn daarbij van belang: vroegsignalering (mensen komen eerder
in beeld) en de vraag achter de vraag kunnen herkennen. In de praktijk merken we dat dit niet altijd goed

gaat. Daarom vinden we het belangrijk dat hier extra aandacht aan wordt besteed. Ook is het van belang
dat preventie bij één partij wordt belegd.
Er zijn ook elementen in de Startnotitie waarvan wij denken dat ze beter kunnen.
Als reactie op de conceptversie hebben we aangegeven dat ouderen naar ons idee te weinig werden
benoemd. Ouderen kunnen wel tegen diverse problemen aanlopen. Zij moeten langer zelfstandig thuis
wonen en een groter beroep doen op hun netwerk. Daarnaast is er een grotere kans op dat ze te maken
krijgen met (fysieke) gebreken, eenzaamheid en zo meer. Young010 en de Brede Raad 010 zijn van
mening dat ouderen als specifieke doelgroep moet worden benoemd in de uitgangspuntennotitie.
Specifiek misten we aandacht aan ouderen met dementie, zeker voor mensen met een
migratieachtergrond. Bij dementie verliezen mensen vaak de laatste taal die zij hebben geleerd
(Nederlands). Dat kan heel belemmerend werken. Een cultuursensitieve aanpak zou hierin werken. We
vinden het positief dat hier in de vernieuwde versie meer focus op is komen te liggen.
Toch kan nog meer focus worden gelegd op integrale zorg aan ouderen, zoals in de ouderenhubs
omschreven. We zullen hier vanuit de burger aandacht op blijven vestigen.
In de praktijk horen Young010 en de Brede Raad 010 signalen dat de overgang van 18- naar 18+ lastig is
in relatie tot de jeugdhulp. Jongeren krijgen te maken met andere regelgeving, andere hulpverleners,
extra kosten. Jongeren kunnen hierdoor tussen wal en schip vallen. Soms duurt het lang voordat
jongeren hulp krijgen na de 18e verjaardag terwijl doorlopende zorg juist zo belangrijk is om geen
terugval te krijgen. We hopen dat dit door een integraal beleidsplan beter gaat werken maar vinden het
belangrijk dat er ook specifiek aandacht aan wordt besteed.
De Brede Raad 010 en Young010 vinden het belangrijk dat cliënten niet alleen bij de vorming van beleid
worden betrokken, (zoals nu het geval is door Young010 en de Brede Raad 010 te betrekken) maar ook
worden betrokken bij het aanbestedingsproces. In Utrecht is een voorbeeld waarbij jongeren direct zijn
betrokken bij de aanbestedingsprocedure. Dat werkte heel goed, omdat jongeren daar relevante input
kunnen geven. We vinden het belangrijk dat de mensen op wie de aanbesteding betrekking heeft zoveel
mogelijk aan de voorkant worden betrokken. We zien dat hier meer mogelijkheden voor zijn opgenomen
in de Startnotitie en denken graag mee over de uitwerking hiervan.
De Startnotitie bevat voor de Brede Raad 010 en Young010 goede elementen. Wel zijn we erg benieuwd
naar de uitwerking van dit beleidskader. Over de hoe-vraag, die tot uiting zal komen in het Beleidsplan,
zullen we dan ook graag gezamenlijk input leveren.

