Zit je knel? sta op en vertel!
Adoptiewerkgroep Zwolle
Verslag nabespreking adoptiegesprekken vrijdag 15 november 2019 in wijkcentrum Jeruzalemkerk,
Assendorperdijk 134 in Zwolle.
(De Adoptiewerkgroep, onderdeel van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle, brengt
mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen, in gesprek
met politici. Contact: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail )
De politici die deze keer zijn “geadopteerd” voor een gesprek waren de heer Frank Futselaar, lid van
de Tweede Kamer namens het SP, en mevrouw Gerdien Rots, raadslid namens de ChristenUnie in de
gemeente Zwolle.
De nabespreking .
Beide politici hebben twee verschillende verhalen gehoord. Ze constateren dat beide bezochte
dames een eigen verhaal hebben.
Het eerste bezoek aan mevrouw A. Beide politici vinden het schokkend hoe makkelijk je in de
schulden kunt komen door het systeem van de overheid. In dit geval het terugbetalen van
kinderopvangtoeslag. Mevrouw A. had een uitkering, maar heeft nu een baan. Ze heeft hiertoe zelf
het initiatief genomen. De Belastingdienst presenteert hiervoor nu de rekening. Ze wordt gekort op
de kinderopvangtoeslag waardoor zij nu de rekening voor de kinderopvang niet kan voldoen en er
schulden ontstaan. Van de ene op de andere dag zit je in de schulden zonder een misstap te hebben
begaan. In het verkeerde geval zou je beter af zijn met een uitkering dan om werk te hebben.
Momenteel heeft mevrouw A. geen begeleider/trajectcoach meer bij Dock24. Ze gaat nu een collega
hiervoor benaderen. Gerdien en Frank willen haar hierin ondersteunen. Het vreemde is dat er
formeel geen sprake is van een traject, maar wel van een trajectbegeleider en werk. De gemeente
kan haar hierin verder ondersteunen. Het kan niet zo zijn dat je wordt gestraft als van
uitkeringssituatie naar betaald werk wordt gegaan.
Mevrouw A. heeft een verklaring waaruit blijkt dat zij het re-integratietraject formeel juist heeft
doorlopen. Dit is belangrijk voor de beoordeling door de Belastingdienst. Mocht mevrouw A. verder
vastlopen dan zal Gerdien Rots het aankaarten bij de verantwoordelijke wethouder. Frank Futselaar
zal het onder de aandacht brengen van fractiespecialist Renske Leijten.
Mevrouw B. zij heeft een tweejarig zoontje met het Syndroom van Down. Voor goede zorg loopt zij
vast in een brei van regelingen van de overheid. Er is een strijd over de opvang. De overheid stuurt
op een medisch opvangtraject dat vanuit de Jeugdwet wordt vergoed. Ondersteuning vanuit de Wmo
voor de overbelaste ouders, wordt afgewezen. Op deze manier krijgt haar zoontje niet de zorg die hij
nodig heeft. Moeder is inmiddels in haar gevecht voor de juiste zorg van haar zoontje overbelast
geraakt. Nodig is één plan en één hulpverlener. Het zorgaanbod is nu te veel versnipperd.
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De situatie maakt het dat er meerdere vraagstukken in één zijn. Het integraal meekijken door het
Sociaal Wijkteam blijkt lastig. Niet alle regelingen zijn goed bekend bij het Sociaal Wijkteam.
Verantwoordelijk wethouder Klaas Sloots wil bezien of hier een gezins-PGB mogelijk is. De familie B.
zou hiermee geholpen zijn.
De decentralisatie van de zorg in 2015 zou meer maatwerk opleveren. In dit geval is hiervan geen
sprake. De zoon is van een medisch traject geleidt naar reguliere opvang. Dit is zeer nadelig voor de
betrokken familie. Bij een medisch traject via de Jeugdwet zou alles worden vergoed ongeacht het
salaris van vader A. Als hij nu bijvoorbeeld € 200,-- meer zou gaan verdienen dan wordt extra loon
verrekend in de toeslagen.
De familie B. heeft voor de goede zorg van hun zoontje eigen initiatief getoond, maar hierin voelen zij
zich ontmoedigd en gestraft. De wens van de aanvrager zou bepalend moeten zijn. Er worden nu
zaken aangeboden die duurder zijn en waar het betrokken gezin weinig aan heeft, terwijl hetgeen
hun zoontje nodig heeft juist veel goedkoper is.
Men krijgt geen PGB, omdat het Sociaal Wijkteam (beheerder van de PGB) van mening is dat het
gezin te zwaar belast is en dus niet in staat is om zelf de PGB te kunnen beheren. De PGB is dringend
nodig om het gezin te ontlasten. De zorg voor hun zoon is maatwerk. Het Sociaal Wijkteam wil hierin
niet meedenken of ontbeert kennis zoals die van de Jeugdwet. De familie dreigt nu tussen de wal en
het schip te geraken, omdat er voor hen geen passende regeling is.
Frank Futselaar vindt dat het gezin zelf de regie over de eigen situatie moet kunnen voeren.
Belangrijk is te zien dat de familie wil meewerken aan de beste en goedkoopste oplossing. Als
moeder kan mevrouw B. het best beoordelen wat nodig en helpend is voor haar zoon.
Gerdien Rots vindt het belangrijk dat de familie wordt benaderd voor één gezinsvisie. Ook de
hulpverleners moeten deze mindset krijgen.
(Naschrift: mevrouw B. is lid van Kern West-Overijssel van de Stichting Down Syndroom. Zij heeft
contact met een gezin in Zwolle-Zuid. Zij hebben een dochtertje van 2½ jaar met het syndroom van
down en zitten in een soortgelijke situatie als de hare. Kan hun situatie meegenomen worden of kan
er überhaupt iets meegedaan worden richting de politiek?).
Bij de nabespreking waren aanwezig: mevrouw A. en B. (geanonimiseerd, bekend bij leden
Adoptiegroep), de politici, Gedien Rots en Frank Futselaar, verder van de Adoptiegroep de dames
Anneke Nusselder en Dikkie van Gijssel en de heren Piet Neeft en Wim van Ree (verslag).
Voor vragen of meer informatie over de Adoptiegroep, deze kunt u richten aan de secretaris: de heer
Piet Neeft: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail.
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