JAARVERSLAG 2021
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 2021 was net als 2020 een moeilijk jaar. Het jaar was moeilijk vanwege beperkingen
die te maken hadden met de coronapandemie. Ook voor de WWL was het een te rustig jaar,
enkele maanden zijn er vanwege de corona geen bijeenkomsten geweest. De bijeenkomsten
die wel doorgang hebben gevonden zijn geweest in oktober en november.
In oktober kregen we bericht van het overlijden van gewaardeerd oud lid van de WWL, Henk
Blom. Henk had een unieke inbreng, hij was veel in de weer voor een vreedzame
samenleving, maar verloor daarbij zeker niet uit het oog dat dit niet los gezien kon worden
van gerechtigheid en rechtvaardige verhoudingen. Een waardevol mens die we zeker gaan
missen.
Op de bijeenkomst van oktober kwam o.a. het volgende aan de orde:
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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 met een klein pensioen. Ook zij willen graag gebruik maken van deze regeling.
We hebben uitgezocht of hier sprake van leeftijdsdiscriminatie.
Nieuwe flyer van WWL en WIG (Werkgroep In Gesprek) is ontworpen en wordt gedrukt.
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022: We gaan onderzoeken of een verkiezingsdebat
samen met andere organisatie tot de mogelijkheden behoort.
Op de bijeenkomst van november kwam o.a. het volgende aan de orde.
Alternatieven collectieve ziekenkosten verzekering gemeente Zwolle:
Leo Schoorlemmer bij de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de alternatieven van de
collectieve ziektekostenverzekering, heeft met de WWL gesproken over de gevolgen van
beëindigen van de gemeentepolis. We hebben van verschillende kanten vernomen dat de
mensen de gemeentepolis als een veilige ervaren. Nu deze wordt beëindigd roept dit de
nodige stres op bij mensen die afhankelijk zijn van een dergelijke verzekering. Door deze
stress gaan mensen mogelijk verkeerde keuzes maken. De goedkoopste verzekering is nog
niet altijd de beste. Verder zal de WWL worden betrokken bij de evaluatie van dit proces.
De WWL heeft verder een pleidooi gevoerd om de gemeentelijke regelingen weer te
vermelden in de huis aan huis bladen. Tevens moeten er mogelijkheden zijn om een
aanvraag voor welke regeling dan ook, op papier in te dienen. Er zijn veel ouderen die
digitaal niet vaardig zijn.
In alle vergaderingen kwam aan de orde:
o Werkgroep In gesprek,
o Werkgroep Inkomensondersteuning,
o Stadsdialoog ‘Zwolle armoedevrij’,
o Diaconaal Platform Zwolle,
o Werkgroep ‘Prettige Vakantie!?’,
o Noodfonds Zwolle en
o Mededelingen Diaconaal Consulent.
Een van de taakgroepen van de WWL is de Werkgroep In Gesprek (WIG). Dit is de nieuwe
naam voor de Adoptiegroep. 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 het door de
coronacrisis opnieuw 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 heeft de gesprekken uiteindelijk gepland voor januari
2022.
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 mensen die
om meestal financiële redenen zich geen vakantie kunnen permitteren. Ondanks de
coronaperikelen waren er toch mogelijkheden om voor 16 weken gebruik te maken van de
caravan op Ameland.
Aan deze weken werd deelgenomen door 29 volwassenen en 25 kinderen. Dankzij de
inspanningen van deze werkgroep en de financiële bijdragen van verschillende kerken
hebben deze Zwollenaren kunnen genieten van een onbezorgd weekje vakantie.
Voor deze vakantie wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Waar staat de WWL voor in 2022.
Voor 2022 heeft de WWL de nodige zorgen om mensen met een laag inkomen. Deze mensen
zijn verhoudingsgewijs een groot deel van het inkomen kwijt aan de energierekening. Is dit
meer dan 10% dan spreken we van energiearmoede. Verder heeft juist deze groep last van
de stijging van de premie ziektekostenverzekering en de inflatie waardoor de boodschappen
duurder worden. Verder wordt in juli 2022 de huurbevriezing losgelaten waardoor de huur
van sociale huurwoningen kunnen gaan stijgen. Door de stapeling van deze ingrepen wordt
het voor deze doelgroep steeds lastiger om rond te komen. De WWL blijft dit proces op de
voet volgen en zal waar nodig het aanhangig maken bij politiek, overheid en
maatschappelijke organisaties.
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 ons: consulent@diaconiezwolle.nl.
“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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