JAARVERSLAG 2020
De Werkgroep Welzijn & Levensbeschouwing (WWL) is opgericht in 1980 en streeft naar een
samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat.
De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Piet Neeft, Dominicanenkerk.
Secretaris: Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ.
An Meijer: ervaringsdeskundige.
Carla de Graaf: ervaringsdeskundige.
Corine Konijnenbelt: Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente.
Ria Botter: FNV.
Piet van Zwol: Oosterkerkgemeente.
De werkgroep doet dit door middel van:
• Werken met mensen om wie het gaat, mensen die moeten leven van een laag
inkomen.
• 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 van de
gemeente Zwolle.
• Er is een directe relatie met de Werkgroep In Gesprek.
• Er is een directe relatie met Werkgroep ‘Prettige vakantie!?’.
• Deelname aan de conferenties betreffende het met de gemeente gesloten pact
Zwolle Armoedevrij (Stadsdialoog).
• Actief informeren van de raadsleden gemeente Zwolle over knelpunten die burgers
ondervinden.
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het was het jaar waarin de coronapandemie ons
in zijn greep kreeg. Ook voor de WWL was het een rustig jaar, enkele maanden zijn er
vanwege de corona geen bijeenkomsten geweest. De bijeenkomsten die wel doorgang
hebben gevonden zijn die van januari, oktober en december.
In januari was er een gesprek met het gemeenteraadslid Eldert Noorda van Groen Links.
Daarbij is gesproken over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zwolle, over
conflicterende regelingen, over beperkende regels voor werkzoekende vluchtelingen en het
nieuwe armoedebeleid van de gemeente Zwolle.
Op de bijeenkomst van oktober kwam o.a. het volgende aan de orde:
Overzicht commissie gezamenlijke kerken 2019. Dit is een kerkelijk noodfonds. Naar
aanleiding hiervan was er een gesprek over keuzes die ‘arme’ mensen (moeten) maken.
Belangrijk is dat mensen zelf de regie houden.
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Brief 8 oktober 2020 van lokaal FNV over ‘een eerlijk minimumloon’.
Brief FNV uitkeringsgerechtigden over extra kosten minima aanschaf mondkapjes. Hierover is
een brief aan wethouder Klaas Sloots geschreven.
Participatiefonds Zwolle. Het blijkt dat AOW’ers in Zwolle geen beroep kunnen doen op het
Participatiefonds. Dit is niet terecht, want er zijn veel ouderen die moeten rondkomen van
alleen AOW of een klein pensioen. Ook zij willen graag gebruik maken van deze regeling. Dit
is aanhangig gemaakt bij de Participatieraad.
In de vergadering van december werd het volgende besproken.
Brief FNV uitkeringsgerechtigden over extra kosten minima aanschaf mondkapjes. Hier is op
5 november 2020 een brief aan wethouder Klaas Sloots geschreven. Deze brief heeft erin
geresulteerd dat de gemeente Zwolle 5.000 mondkapjes ter beschikking heeft gesteld voor
mensen die zich dit niet kunnen permitteren. De mondklapjes kunnen worden afgehaald bij
de Voedselbank, scholen en wijkcentra.
Participatiefonds Zwolle. Het blijkt dat AOW’ers in Zwolle geen beroep kunnen doen op het
Participatiefonds. Dit is niet terecht, want er zijn veel ouderen die moeten rondkomen van
alleen AOW en/of een klein pensioen. Hierover is een brief geschreven aan de
Partcipatieraad. Zij hebben geantwoord dat zij slechts het College van B. en W. adviseert en
niet de gemeenteraad. Er wordt nu een brief aan de gemeenteraad gezonden. Er worden 65plussers uitgesloten. Dit riekt naar leeftijdsdiscriminatie. Er wordt navraag gedaan bij de
Nationale Ombudsman. Daarop wordt gewacht alvorens de brief naar de gemeenteraad
wordt verzonden.
Verder is de tekst voor de nieuwe flyer van de WWL en WIG vastgesteld. Een ontwerper gaat
hiervan iets moois maken.
In alle vergaderingen kwam aan de orde: de Werkgroep In gesprek, Werkgroep
Inkomensondersteuning, Stadsdialoog ‘Zwolle armoedevrij’, Diaconaal Platform Zwolle,
Werkgroep ‘Prettige Vakantie!?’, Noodfonds Zwolle en Diaconaal Consulent.
Een van de taakgroepen van de WWL is de Werkgroep In Gesprek (WIG). Dit is de nieuwe
naam voor de Adoptiegesprek De nieuwe naam voldoet beter aan de werkwijze en inhoud
van het werk van deze werkgroep.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Voorzitters: Anneke Nusselder.
Secretaris: Piet Neeft.
Leden: Dikkie van Gijssel-van der Vegt en Wim van Ree.
Ondanks de voorbereidingen om het Gesprek in het voorjaar te houden, was door de
coronacrisis het niet mogelijk de gesprekken te voeren. Het zag er eerst wel naar uit dat het
er in het najaar wel kansen waren. Toch hebben we moeten besluiten ook deze bijeenkomst
af te gelasten. De WIG richt zich nu op het voorjaar van 2021.
Werkgroep ‘Prettige Vakantie?!’
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Wim van Ree.
Secretaris/penningmeester: Rieky Heining.
Leden: An Meijer, Ria Wittenaar, Piet Neeft.
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Gelukkig was de werkgroep wel in staat om vakantieweken te organiseren voor de arme
kant van Zwolle, voor mensen die zich geen vakantie kunnen permitteren. Ondanks de
coronaperikelen waren er toch mogelijkheden om voor 19 weken gebruik te maken van de
caravan op Ameland.
Aan deze weken werd deelgenomen door 35 volwassen en 15 kinderen. Dankzij de
inspanningen van deze werkgroep en de financiële bijdragen van verschillende kerken
hebben deze Zwollenaren kunnen genieten van een onbezorgd weekje vakantie.
Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Waar staat de WWL voor in 2021.
Wij zijn van mening dat we ons 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 over dit verslag dan horen we dat graag van u! Neem dan contact op
met voorzitter van de WWL door te mailen naar: wwl2018secretariaat@gmail.com.
“Uitsluiting en armoede zijn het werk van mensen. Alleen mensen kunnen dit ongedaan
maken”. (een uitspraak van Jozef Wresinski).
Piet Neeft, voorzitter.
Wim van Ree, secretaris.
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