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De Werkgroep Welzijn & Levensbeschouwing (WWL) streeft naar een samenleving waarin 
respect voor een ieder individu centraal staat. Respect houdt in dat iedereen tot zijn of haar 
recht komt en gelijke kansen krijgt in welzijn en welvaart. 
 
 
Ook nu in 2014 richtte onze werkgroep op de aanpak van structurele problemen in de 
samenleving. Indien nodig wordt de plaatselijke politiek daar op aangesproken. 
Onze opdracht is : Omzien naar de ander ! 
 
Onder de WWL vallen ook de werkgroepen Adoptie en Prettige Vakantie.  
 
Leden van de WWL zijn o.a. vertegenwoordigd in de werkgroepen  Inkomensondersteuning 
SoZaWe , Armoede vrij Zwolle.  
 
Wat heeft de WWL ondernomen: 

• We zijn nog bezig  om  (collectieve) goedkope energie, te verkregen voor mensen met 

inkomen van maximaal 130 % van het sociaal minimum. 

• We hebben bij Eenheidsmanager SoZaWe de volgende zaken onder de aandacht 

gebracht ; 

  Ontwikkeling Participatiewet ivm  de nieuwe kindregeling, 

        Communicatie naar de burgers, alleen digitaal ! 
        Kindpakket . 
 
 
 
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 25 april voerde  Yousef Ben Ali ( PvdA gemeenteraad Zwolle) en Eddy van Hijum ( CDA 
tweede kamerlid) twee gesprekken met mensen die weten wat het is om in armoede te leven.  
De gesprekken gingen over de opvang van gezinnen , hoe deze geregeld was. 
 
  
 
 



PRETTIGE VAKANTIE 
 
Dit jaar zijn er 10 weken vakantie aangeboden  i.p.v. van de gebruikelijke 14, de reden zijn de 
financiën. 
Maar dankzij de inspanningen van deze werkgroep hebben diversen Zwollenaren kunnen 
genieten van een onbezorgde week vakantie. 
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 2015: 
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. 
Mochten er vragen zijn omtrent dit verslag dan horen we dat graag van u! Neem dan contact 
op met voorzitter Piet van Neeft door te mailen naar pneeft@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 


