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CityKids Rotterdam B.V. is een Medisch Kindzorg Instelling.  CityKids Rotterdam B.V. biedt 

kwalitatief hoogwaardige opvang voor kinderen met een beperking en/of  een verpleegkundige 

zorgvraag in de regio Rotterdam en richt zich daarbij op het creëren van een veilige en warme 

omgeving waarin kinderen maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.  

CityKids Rotterdam B.V. heeft  twee afdelingen : 

 Op het Kinderdagcentrum ( KDC) wordt Behandeling Groep binnen de Wet langdurige 

zorg (Wlz) en de Jeugdwet verleend. De doelgroep van het kinderdagcentrum betreft 

kinderen van 0- 12 jaar met een (complexe) lichamelijke beperking, een 

ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, (ernstige) ontwikkelingsstoornis of 

een stoornis binnen het autisme spectrum. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige 

omgeving, waar met behulp van een duidelijke structuur gewerkt kan worden aan de 

ontwikkeling van het kind.  

 

 Op het verpleegkundige kinderdagverblijf (VKDV) wordt Intensieve Kindzorg binnen de 

zorgverzekeringswet (Zvw) verleend. De doelgroep van het verpleegkundig 

kinderdagverblijf betreft kinderen van 0 - 5 jaar met een complexe somatische 

problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige omgeving waar met behulp 

van professionele verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding  gewerkt kan 

worden aan de optimalisering van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en 

motorische  ontwikkeling van het kind.  

 

Maritza Russel heeft jarenlange bestuurlijke ervaring. Regelmatig wordt zij gevraagd als 

interim- bestuurder bij reorganisaties van complexe bedrijfsstructuren. 

Zij vervult momenteel o.a. nog de volgende bestuursfuncties; Zij is voorzitter van de 

Stchting Etnische Zaken Vrouwen Nederland ( EZVN). In haar bestuursfunctie van de EZVN 

is Maritza Russel verantwoordelijk voor het algehele beleid, de coördinatie van het 

kantoor, gesprekspartner voor overheden en instanties en vertegenwoordigt zij de stichting 

EZVN naar buiten.  

Zij is verder voorzitter van de Raad van Toezicht Van de Braam Kliniek en tevens lid van 

de raad van toezicht van LMC, een koepel van 23 bijzondere scholen in Rotterdam. Zij was 

o.a. lid de Economic Development Board Rotterdam, een door burgemeester Opstelten van 

Rotterdam ingestelde economische adviesraad die het college van B&W adviseert m.b.t. 

de economische visie 2020. Tot jan 2010 zat zij in het Algemeen Bestuur van de kamer 

van Koophandel Rotterdam.  

Daarnaast is zij maatschappelijk zeer betrokken en dit uit zich in de volgende 

maatschappelijke bestuursfuncties; bestuurslid van de stichting BBBSR, lid van Raad van 

Advies van het VSB-Fonds Rotterdam Rijnmond en ook neemt zij deel aan diverse jury’s 

zo is zij voorzitter van de ondernemersprijs de “ ketelbinkie Prijs Rotterdam” 

Haar streven is het leiderschap en de economische potentie van etnische vrouwen in 

Europa zichtbaar maken. In 1998 werd zij tevens uitgeroepen tot ‘Zwarte Zakenvrouw Van 

Het Jaar’.  

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn speerpunten binnen haar bedrijven. In 

2010 werd zij door hare majesteit de Koningin benoemd tot  Ridder in de orde van 

Oranje Nassau. 

 


