Zit je knel ? sta op en vertel !
Adoptiewerkgroep Zwolle
Verslag nabespreking adoptiegesprekken d.d. 22 april 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 Ybeltje BerckmoesDuindam, lid van de Tweede Kamer namens de VVD en mevrouw Gerdien Rots, fractievoorzitter van
en raadslid namens de Christen Unie in de gemeente Zwolle.
Omdat de heer Malik Azmani tot zijn spijt op het laatste moment verhinderd was heeft de VVDfractie in de Tweede Kamer gezorgd dat mevrouw Berckmoes-Duindam aanwezig is. We hebben veel
waardering daarvoor.
Helaas zijn beide geïnterviewde personen niet aanwezig bij het nagesprek. Zij worden betrokken bij
het verslag, waardoor ook hun stem wordt meegenomen.
De nabespreking
Bij twee gezinnen zijn de dames politici ( Y.B. en G.R.) geweest om te praten.
Het eerste bezoek was aan een gezin met twee kinderen. De heer X is al geruime tijd in Nederland,
zonder verblijfsvergunning . Mevrouw X heeft werk als oproepkracht. Dus onregelmatig en nietfulltime. Omdat de heer X vluchteling is, in eerste instantie afgewezen en nu in een vervolgprocedure
zit krijgt hij geen enkele uitkering. Mevrouw X wordt gekort op haar kinderbijslag omdat ze de zorg
op zich neemt voor de vader die na initiële afwijzing nog in procedure is. Dus in feite “bestaat” de
heer X niet en krijgt daarom geen uitkering, aan de andere kant “bestaat” hij wel en wordt zijn vrouw
gekort.
De politici, mevrouw Y.B. en mevrouw G.R. zijn onder de indruk hoe het gezin het hoofd boven water
probeert te houden. En dat met zo weinig geld.
In het nagesprek maken de dames politici de volgende opmerkingen:
-

de conclusie, die het gezin zelf ook trekt, is: betaald werk is de oplossing (mevr. Y. B)

-

het is schandalig dat de heer X al die tijd aan het lijntje is gehouden. Dat advocaten hem
steeds weer hoop is gegeven , en dat zij daar veel geld aan verdienen) ( mevr. Y.B.)

-

in de huidige situatie offeren deze ouders zich in feite op om hun kinderen en kleinkinderen
een betere toekomst te geven. Het alternatief zou zijn een vluchtelingenkamp waar het
gezin jaren zou moeten zitten. (mevr. Y.B.)

-

het is een keuze die het gezin heeft gemaakt: een vluchteling iemand huisvesten en kinderen
met elkaar krijgen. Je kunt niet verwachten dat de gemeenschap de rekening betaalt. (mevr.
Y.B.)

-

De opmerking dat het een keuze is om kinderen te maken met een illegaal is ook volledig
voor rekening van mevr. Y.B. Ik heb mij daarvan gedistantieerd, omdat wij vluchtelingen zien
als volwaardige mensen die je niet het recht op voorplanting kan ontnemen ( mevr. G.R)

-

hoe voorkom je dat mensen tweederangs burgers worden. En dat moeten we als
samenleving niet willen. Vanuit menswaardigheid .De kinderen groeien op in complexe
omstandigheden ( mevr. G.R.)

-

Los van de financiële zorgen heeft dit gezin een strek netwerk nodig waar het op kan
terugvallen in moeilijke tijden. Vader kampt met een trauma en heeft het zwaar met het feit
dat hij niet mag werken . Moeder draagt veel verantwoordelijkheid . Zij zij n lid van een Kerk,
waar ze een sociaal netwerk hebben. Het zou goed zijn dat vanuit de school van de kinderen
er ook een sociaal netwerk wordt ontwikkeld waar het gezin op kan terugvallen bij de
opvoeding van de kinderen. (mevr. G.R.)

-

het korten is een gigantisch probleem voor het gezin (mevr. G.R.)

Het tweede bezoek was aan een gezin van een moeder met drie kinderen. Mevrouw Y. heeft in haar
leven veel meegemaakt. Het ging van narigheid op narigheid. De aanleiding van het gesprek is dat
haar zoon meerderjarig wordt. Dat betekent dat zij in september een eenmalig tekort krijgt van 800
euro. Zij ziet dat met angst en beven aankomen.
In het nagesprek zeggen de dames:
-

Ik vind mevrouw Y. een geweldige vrouw. Zij heeft allerlei problemen zelf opgelost. De
hulpverleners en de overheid hebben zich uitvoerig met haar bemoeid, maar hielpen haar
daarmee van de regen in de drup (mevr. Y.B.)

-

Mevrouw Y zou geholpen zijn met een eenmalige uitkering van de bijzondere bijstand. De
gemeente heeft de bevoegdheid dat zelf te beslissen. Als de gemeente daarmee in conflict
komt met de landelijke regelgeving zouden ze de concrete situatie voor de rechter moeten
brengen. Er is handelingsangst bij gemeenten. Ga eens over de schreef! ( mevr. Y.B.)

-

In zo’n situatie zou je heel veel problemen voorkomen ( en heel veel geld besparen) als je in
het begin kijkt wat op dat moment het probleem is en een oplossing biedt, voordat alles
escaleert. Volg de keten vanaf het begin. Luister goed naar de mensen. (mevr. Y.B. en G.R.)

-

We geven in Zwolle de sociale wijkteams meer beslissingsruimte om in dit soort situaties
eenmalig te ondersteunen om verdere escalatie van de financiële situatie te voorkomen.
Steeds meer werken de medewerkers van het sociaal wijkteam vanuit een houding waarin de
cliënt centraal staat en niet de regelgeving. Uiteraard moeten daarbij de kaders van de
regelgeving wel worden gerespecteerd.(mevr. G.R.)

-

Het Rijk beseft zich onvoldoende wat de impact is van de forse bezuinigingen die zij aan
gemeenten oplegt en die in zeer korte tijd tegelijkertijd met de transitie moeten worden
gerealiseerd. ( mevr. G.R.)

Verdere opmerkingen:
-

Wim van Ree, Diakonaal Consulent, zegt toe het probleem van de 800 euro op te pakken
Wim van Ree vertelt dat de wethouder van sociale zaken in Zwolle er voor pleit de cliënt
centraal te stellen: laat het mensen zelf vertellen.
Wel is de vraag of de mensen van de wijkteams die ruimte voelen om op individuele gevallen
in te gaan en zich niet beperkt voelen door de uitgebreide regelgeving.
Houdt de gemeente (ook) geld over van de WMO en kan dat niet gebruikt worden in dit soort
situaties?
mevrouw Berckmoes-Duindam vertelt dat zij en haar collega’s werken aan het probleem van
de vele procedures.

De beide dames politici vertelden dat ze veel aan deze gesprekken hebben. Ze helpen hen om beleid
te maken. Ze vinden dat een adoptiegroep een erg goed initiatief is, dat navolging verdient in andere
plaatsen.
Bij het gesprek waren aanwezig: mevrouw Berckmoes-Duindam, mevr. Gerdien Rots en van de
Adoptiegroep Anneke Nusselder, Piet Neeft, Wim van Ree en Karel Weiland (verslag).
Het mogen duidelijk zijn dat de partijen VVD en Christen Unie heel verschillende visies hebben op
de materie.
Voor vragen of meer informatie over de Adoptiegroep deze kunt u richten aan de secretaris,
Dhr. P. Neeft: Adoptiewerkgroep. Zwolle @ gmail.com

