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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 in 2016 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 werkgroep  Inkomensondersteuning 
SoZaWe , Stadsdialoog Zwolle armoedevrij.  
 
De WWL heeft de volgende fractie bezocht; CDA, SP en D66, en de volgende zaken onder de 

aandacht gebracht ; 

 
• Aandacht gevraagd voor de invoering van de kostdelersnorm dat soms tot grote 

problemen leidt.. 

• Regelgeving rond de vergoeding voor chronische zieken. 

• Problematiek rond het stopzetten van ziektekostenverzekering met alle gevolgen van 

dien. 

• Ouderen komen steeds meer in de knel. 

• Problemen bij van volledige bijstand naar werk en aanvullende bijstand. 

• Prijsontwikkeling sociale huurwoning. 

• Lange wachttijden schuldhulpverlening. 

• Behoud van beschut werk. 

• Aanpak ongeletterden. 

• Rijkssubsidie voor jeugd voorzieningen. 

• Communicatie van de gemeente naar de burger. 

• Bezuinigen in de thuiszorg.   

 

 
 



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. De adoptiewerkgroep riep burgers op, Zit je 
in de knel ? Sta op en vertel !  
 
Op 22 april voerde Mw. Gerdien Rots ( Christen Unie gemeenteraad Zwolle) en Mw. Ybeltje 
Berckmoes-Duindam ( VVD tweede kamerlid) twee gesprekken. Zij voerden gesprekken met 
ervaringsdeskundige met als onderwerp  o.a. De  zoon wordt meerderjarig dus het gezin wordt 
gekort op de uitkering, met grote gevolgen. Andere gezin wordt gekort omdat dat de man 
illegaal bij haar woont. 
 
Op 9 december voerde Mw. Gerdien Rots ( Christen Unie gemeenteraad Zwolle) en Mw. 
Keklik Yucul  ( PvdA  lid van de tweede kamerlid) twee gesprekken de onderwerpen waren, 
dat bij beide ervaringsdeskundige het gevoel was we worden niet gehoord. De menselijke 
maat ontbreekt. Dingen worden bekeken vanuit de regels en niet vanuit de vraag wat er in 
bepaalde situatie nodig is . 
  
 
 
PRETTIGE VAKANTIE 
 
Vanaf  1986 is er samenwerking verband met de Diaconie van Ameland.  
Dit jaar zijn er 16 weken vakantie aangeboden. Aan deze weken werd deelgenomen door 32 
volwassen  en 25 kinderen waarvan 17 kinderen jonger dan 12 jaar.  Dankzij de inspanningen 
van deze werkgroep en de financiële bijdragen van kerken, hebben diverse Zwollenaren 
kunnen genieten van een onbezorgde week vakantie. Er wordt voor deze week vakantie geen 
eigenbijdrage gevraagd. 
Voor enkelen is het zelfs de eerste keer sinds jaren dat ze er weer eens een weekje tussenuit 
zijn. Je voelt je thuis op Ameland, je bent er in de goede zin van het woord anoniem en dat is 
juist belangrijk. Geen “etiket” dat je uitkeringsgerechtigde bent.  
 
Wat zijn onze plannen voor 2017.   Bij de evaluatie merkte men dat bij de caravan de jaren 
beginnen te tellen.  Het informele netwerk van een van de groepsleden bood uitkomst .Een 
relatie had een goede en comfortabele caravan op dit eiland en stelde deze beschikbaar aan de 
Diaconie Ameland  Zo is er vanaf voorjaar 2017 een mooie caravan beschikbaar met 
eigentijdse voorzieningen. 
 
 
 
Wat staat de WWL voor in 2017: 
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 
 



 


