JAARVERSLAG 2017
De Werkgroep Welzijn & Levensbeschouwing (WWL) streeft naar een samenleving waarin
respect voor een ieder individu centraal staat, waarbij iedereen tot zijn of haar recht kan
komen en gelijke kansen krijgt in zowel welzijn als welvaart.
Ook in 2017 richtte onze werkgroep zich op de aanpak van structurele problemen in de
samenleving. Indien nodig werd de plaatselijke politiek er 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 Inkomstenondersteuning
SoZaWe en Stadsdialoog Zwolle armoedevrij.
De WWL heeft de volgende fractie bezocht; PvdA, CU, en Groen Links waarbij de volgende
zaken onder de aandacht zijn gebracht ;
• Beschutte werkplekken.
• Vergoeding voor chronische zieken.
• Collectieve ziektekostenverzekering.
• Armoedemonitor Zwolle.
• Laaggeletterdheid in Zwolle.
• Ontwikkeling van een Basis inkomen..
• Kindergelden.
• Verkiezingsdebat 2018
• Problemen met aanvraag bijzondere bijstand..
• Gebruiksmogelijkheid van de “kanskaart”.
• Energiebank.

ADOPTIEGROEP
De adoptiegroep brengt mensen die in ( sociale) armoede leven of anderszins 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 9 juni voerden Mevrouw Gerdien Rots ( Christen Unie gemeenteraad Zwolle) en de heer.
Malik Azmani ( VVD tweede kamerlid) twee gesprekken met ervaringsdeskundige die het
gevoel hadden dat zij niet gehoord worden. Maatwerk ( durven ) bieden- naast algemene
regelgeving - door zowel belastingdienst als de gemeente zou voor deze gezinnen al
voldoende uitkomst brengen ! Daarbij kunnen goede en helder onderbouwde adviezen van het
Sociaal Wijk Team zeer beleidsbepalend zijn !

“Uitsluiting en armoede zijn het werk van mensen. Alleen mensen
kunnen dit ongedaan maken”. ( een uitspraak van Jozef Wresinski).

PRETTIGE VAKANTIE
Dit jaar vierde de werkgroep het 30 jaar samenwerking met de Diaconie van Ameland.
In 2017 zijn 16 weken vakantie aangeboden. Aan deze weken werd deelgenomen door 28
volwassen en 13 kinderen. Dankzij de inspanningen van deze werkgroep en de financiële
bijdragen van verschillende kerken hebben deze Zwollenaren kunnen genieten van een
onbezorgde week vakantie. Hiervoor wordt 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 staat in de planning voor 2018? Bij de jaarlijkse evaluatie bleek dat we met de
vernieuwde caravan 22 weken kunnen aanbieden . Het grootste gedeelte van de extra
kosten hiervoor wordt gedragen door de Diaconie van Ameland.

Wat staat de WWL voor in 2018:
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; neeft45@gmail.com

