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De Werkgroep Welzijn & Levensbeschouwing (WWL) is opgericht in 1980 en streeft naar
een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat, waarbij iedereen tot
zijn of haar recht kan komen en gelijke kansen heeft in zowel welzijn als welvaart.
De werkgroep doet dit door middel van:
• Werken met mensen om wie het gaat, mensen die moeten leven van een minimum
inkomen of minder.
• Het samen met hen volgen en benaderen van de gemeentepolitiek om maatregelen
te nemen die de kloof tussen arm en rijk verkleinen.
• De WWL is vertegenwoordigd in de werkgroep inkomensondersteuning gemeente
Zwolle.
• Er is een directe relatie met de adoptiegroep.
• Er is een directe relatie met Werkgroep Prettige vakantie!?
• Deelname aan de conferenties betreffende het met de gemeente gesloten pact
Zwolle Armoedevrij (Stadsdialoog).
• Actief inlichten van knelpunten die burgers ondervinden, bij de raadsleden
gemeenteraad Zwolle.
• Indien nodig zorgt de werkgroep dat burgers juridische bijstand krijgen.
We hebben ons de volgende opdracht gegeven: Omzien naar de ander!
We hebben ons in 2018 bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
• Beschutte werkplekken.
• Vergoeding voor chronische zieken.
• Collectieve ziektekostenverzekering.
• Verkiezingsdebat in maart.
Dit jaar zijn geen fractie bezocht i.v.m. gemeente verkiezingen.
Adoptiegroep.
De adoptiegroep brengt mensen, die in (sociale) armoede leven of anderszins moeilijk aan
de samenleving 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 in praktijk 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 5 oktober jl. voerden Ronald Buitenhuis (Burgerraadslid CU ) en Wietse de Boer
(raadslid CU gemeente Zwolle) en Malik Azmani (tweede kamerlid VVD), twee gesprekken
met ervaringsdeskundigen die het gevoel hadden dat hun problemen niet gehoord en
gezien worden door de politiek. Maatwerk (durven) bieden, naast algemene regelgeving,
zou voor deze mensen al helpend zijn!
Werkgroep ‘Prettige Vakantie?!’
In 2018 zijn op Ameland 22 weken vakantie aangeboden. Aan deze weken werd
deelgenomen door 59 personen waarvan 28 kinderen. Dankzij de inspanningen van deze
werkgroep en de financiële bijdragen van verschillende kerken hebben deze Zwollenaren
kunnen genieten van een dit jaar zon overgoten en 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
waren. 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!
Waar staat de WWL voor in 2019.
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 Zwolle. We streven ernaar dat ieder mens tot zijn recht komt.
Mochten er vragen zijn omtrent dit verslag dan horen we dat graag van u! Neem dan contact
op met voorzitter Piet Neeft door te mailen naar: neeft45@gmail.com

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

