Zit je knel? sta op en vertel!
Adoptiewerkgroep Zwolle

Verslag nabespreking adoptiegesprekken d.d. 9 december 2016 en lijst afspraken
(De Adoptiewerkgroep, onderdeel van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle, brengt
mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen, in gesprek
met politici. Contact: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail )
De politici die deze keer waren “geadopteerd” voor een gesprek waren mevrouw Keklik Yücel, lid van
de Tweede Kamer namens de PvdA, met de portefeuilles emancipatie, arbeid en zorg en familierecht,
en mevrouw Gerdien Rots, fractievoorzitter van en raadslid namens de Christen Unie in de gemeente
Zwolle.

“Gemeente en Rijk, maak dingen mogelijk.”
De nabespreking
Bij twee gezinnen zijn de dames politici op bezoek geweest om zich te oriënteren op hun situatie.
Hierbij hun bevindingen.
Het eerste bezoek was aan een alleenstaande vrouw met één kind ( mevr. A.). Mevrouw A. heeft
door allerlei omstandigheden een zeer moeilijke tijd achter de rug. Zij heeft de zaken nu weer beter
op de rails. Zij heeft een gezellig huis, is actief, doet vrijwilligerswerk, zet zich in voor haar zieke
moeder en zou graag weer verschillende manieren bij willen dragen aan de maatschappij.
Probleem daarbij is dat zij door allerlei verschillende regelingen financieel geen enkele ruimte heeft.
Voorts is haar tijdens een ziekte periode de zorg voor haar kind ontnomen. Naar eerst werd gezegd
voor een paar dagen, maar uiteindelijk zo blijkt, permanent.
In het nagesprek maken mevr. Yücel en mevr. Rots de volgende opmerkingen:
-

Wat je vaak tegenkomt en hier ook, is dat de menselijke maat ontbreekt. Dingen worden
bekeken vanuit de regels en niet vanuit de vraag wat er in een bepaalde situatie nodig is.

-

Als mensen vanuit een moeilijke periode komen maar als hun situatie dan is verbeterd zou
moeten worden gekeken naar hun mogelijkheden. Mevrouw A. heeft zoveel te bieden. Zij
zou graag en opleiding willen volgen. Zou financiële hulp willen krijgen om als mantelzorgster

de reis naar haar moeder te maken, Zou het contact met haar kind weer willen opbouwen.
Maar krijgt bij dit alles geen morele en financiële steun.
Het tweede bezoek was aan een alleenstaande vrouw met 2 kinderen ( mevr. B.). Zij heeft een
moeilijke jeugd gehad, die nog op haar drukt, en heeft grote financiële problemen gehad. Die zijn nu
iets minder geworden, al houdt de belastingdienst geld in. Verder werd haar verzoek om een lening
van de bijzondere bijstand voor een noodzakelijke voorziening in haar huis afgewezen. Een lening
n.b., die zij wil terugbetalen…
Het is een leuk gezin met veel verwachtingen van het leven. Ook mevrouw B. straalt kracht uit.
Zij zit niet meer in de schulden, werkt een aantal uren in vaste dienst en wil uit de bijstand. Doet
actief vrijwilligerswerk in haar buurt, daarbij gesteund door Travers.
In het nagesprek n.a.v. het bezoek aan mevr. B. zeggen mevr. Yücel en mevr. Rots:
-

We zouden die potentie van haar moeten benutten. Mevrouw B. heeft zoveel te bieden

-

Mevr. B. zou zich graag een opleiding willen volgen, maar in verband met haar werk en de
zorg voor haar kinderen zouden daar mogelijkheden voor moeten worden geschapen

-

De situatie waarin mevr. A. en B. zich bevinden zou een ieder van ons ook kunnen
overkomen.

-

Mensen veranderen, situaties veranderen. Daarom is maatwerk en solidariteit zo nodig,
zodat mensen niet vast blijven zitten door een beoordeling uit het verleden.

-

Alleenstaande ouders worden momenteel heel hard aangepakt.

-

Vaak komen Sociale Teams in actie als er al van alles is mis gegaan. Zij zouden meer
preventief kunnen werken door initiatieven die mensen zelf ontplooien te steunen en
gebruik te maken van de sociale netwerken in de buurt.

Afspraken:
-

Mevr. Rots gaat na wat de scholingsmogelijkheden zijn voor mevr. A en mevr. B.
Mevr. Yücel gaat na hoe het zit met het vele geld dat door het Rijk is geïnvesteerd in het
aanbieden van scholingsmogelijkheden.
- Mevr. Yücel kijkt of er reparatie mogelijkheden zijn in een situatie als een moeder haar kind
weer wil zien en het kind dat ook wil.
- Mevr. Yücel onderzoekt bij de Belastingdienst wat mevr. B. verkeerd heeft gedaan.
- Mevr. B. mailt de betreffende gegevens aan mevr. Yücel
Over een paar maande zal de Adoptiegroep vragen hoe het is gegaan t.a.v. deze afspraken.

Bij het gesprek waren aanwezig: mevrouw Keklik Yücel, mevr. Gerdien Rots en van de Adoptiegroep
Anneke Nusselder, Piet Neeft, Wim van Ree en Karel Weiland (verslag).
Voor vragen of meer informatie over de Adoptiegroep deze kunt u richten aan de secretaris: ·Dhr.
P.Neeft: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail.

