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De Werkgroep Welzijn & Levensbeschouwing (WWL) vierde dit jaar zijn 30 jarig bestaan. 
Motivering tot het starten van de werkgroep was: 

• steeds zal elke samenleving onvolmaakt blijven 
• steeds dreigen groepen mensen in een achterstandssituatie te geraken 
• steeds zullen mensen tussen wal en schip vallen, het niet meer aankunnen en in nood 

verkeren.  
• weliswaar is het de eerste taak van de overheid om voor het algemeen welzijn van zijn 

burgers te zorgen, maar zonder onze zorg voor elkaar zal het niet gaan 
 
 
Ook nu in 2013 is er niets veranderd aan die motivering. De tweedeling in de maatschappij is 
groter geworden. Het is noodzakelijk dat een werkgroep zoals de WWL vanuit 
levensbeschouwing opkomt voor de kwetsbaren uit onze samenleving. We nodigen 
ervaringsdeskundigen uit om hun verhalen te vertellen, zodat deze kunnen dienen als signalen 
om overheid en kerk en samenleving aan te spreken. Met respect voor een ieder individu. De 
WWL stelt zich ten doel het welzijn van zoveel mogelijk personen en groepen in Zwolle te 
bevorderen, waarbij haar aandacht vooral uitgaat naar groepen die door de officiële instanties 
in de steek gelaten lijken te worden. 
 
Onder de WWL vallen ook de werkgroepen Adoptie en Prettige Vakantie.  
 
Leden van de WWL zijn o.a. vertegenwoordigd in de Cliëntenraad SoZaWe, 
Inkomensondersteuning SoZaWe en werkgroep Armoede vrij Zwolle.  
 
Wat heeft de WWL ondernomen: 

• We hebben  een lobby op gezet voor (collectieve) goedkope energie, helaas heeft dat 
nog niet tot resultaat geleid 

• We hebben bij Eenheidsmanager SoZaWe  zaken onder de aandacht gebracht zoals:   
 ontwikkeling Participatiewet, 

   fraudebeleid, 
             communicatie/bejegening naar cliënt, 
                       afstand tussen praktisch en theoretisch beleid. 

• In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing maart 2014 zijn de volgende 
politieke partijen bezocht en ondervraagd over hun sociale paragraaf in hun 
verkiezingsbulletin van CDA, Groen Links, CU, VVD en  PvdA 

• We hebben een reactie gegeven aan Wethouder Vedelaar in verband met nota Sociale 
wijkteams. 

 
Waar heeft de WWL aan deelgenomen: 

• Bijeenkomsten van Zwolle armoede vrij en de Stadsdialoog. 
  
 



 
ADOPTIEGROEP 
 
De adoptiegroep brengt mensen die in ( sociale) armoede leven of moeilijk aan de 
maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. De afstand tussen politiek en burger 
is vaak groot. Het is soms moeilijk voor politici om te beoordelen hoe het beleid dat zij maken 
voor de burgers uitpakt. Door persoonlijke gesprekken met burgers krijgen de gevolgen van 
het politieke beleid “een gezicht” voor de politici. 
 
Op 19 april voerde Bert Doctor ( gemeenteraadslid Groen Links) en Yousef Ben Ali ( PvdA 
gemeenteraad Zwolle) twee gesprekken met mensen die weten wat het is om in armoede te 
leven. Waarbij Bert Doctor opmerkt  “armoede heeft voor ons een gezicht gekregen”!   
Geconstateerd werd dat Zwolle goede prioriteiten stelt in het bestrijden van armoede. Er zijn 
een aantal inkomensondersteunende regelingen, maar bevorderen de gemeente en andere 
instanties wel voldoende dat de mensen gebruik maken van deze regelingen? Het ontbreekt 
veelal aan  goede voorlichting. 
 
Op 13 december voerde Eddy van Hijum ( CDA tweede kamerlid ) en Martijn Sikkens  
( gemeenteraadslid CDA) twee gesprekken met het thema: regelgeving. Er is gesproken met 
ervaringsdeskundigen uit het Vluchtelingenwerk Oost Nederland ( medewerkers 
vluchtelingenwerk en een gezin). Eddy van Hijum meent dat het probleem is dat in Den Haag 
veel over wetten en regels wordt gepraat, maar dat veel minder naar de uitvoeringspraktijk 
wordt gekeken. Martijn Sikkens (h)erkent de bureaucratie en de starheid van de regels.  
 
 
PRETTIGE VAKANTIE 
 
 Dit jaar zijn er 12 weken vakantie aangeboden  i.p.v. van de gebruikelijke 14, de reden zijn 
de financiën. 
Maar dankzij de inspanningen van deze werkgroep hebben 24 volwassenen en 15 kinderen 
een onbezorgde week vakantie kunnen vieren. 
Degenen die gaan vinden het fantastisch. Voor velen is het de eerste keer sinds jaren dat ze er 
weer eens een weekje tussenuit zijn. Het reisdoel is niet zelf bepaald. Maar toch. Je voelt je 
thuis op Ameland; je bent anoniem en dat is heel belangrijk. Geen etiket dat je 
uitkeringsgerechtigde bent.  
 
Wat zijn onze plannen voor 2014: 
Wij zijn van mening dat we moeten blijven inzetten in het omzien naar elkaar en zullen 
hiervoor o.m. onze bijdragen blijven leveren met betrekking tot het sociaal beleid van de 
gemeente. 
Wilt u ons meehelpen? Heeft u ideeën voor de WWL? Wilt u iets met ons delen?  
Graag horen we van u! Neem dan contact op met voorzitter Piet van Neeft door te mailen naar 
pneeft@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 


