Zit je knel ? sta op en vertel !
Adoptiewerkgroep Zwolle
Verslag nabespreking adoptiegesprekken d.d. 4 december 2015 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 Gerdien Rots,
fractievoorzitter van en raadslid namens de Christen Unie in de gemeente Zwolle, en de heer Malik
Azmani, lid van de Tweede Kamer namens de VVD.
De gesprekken bij de mensen thuis gingen over de gevolgen van het stapelingseffect en de
problematiek rond de beschermingsbewind.
In dit nagesprek vertelden de ervaringsdeskundigen en de politici hoe zijn de gesprekken hebben
beleefd.
De beide ervaringsdeskundigen met wie de politici in gesprek zijn gegaan zijn mevr. A. en mevr. B.
In beide gesprekken kwam naar voren hoe moeilijk het is een zelfstandig leven op te vatten als je,
buiten je eigen schuld, in financiële moeilijkheden bent geraakt.
Mevrouw Rots had in het gesprek van mevr. B. gehoord hoe zij haar financiën op orde had proberen
te krijgen maar door een stapeling van effecten afstand moest doen van huis, spullen en dieren en
ervoor had moeten kiezen haar zelfstandigheid op te geven.
Mevrouw Rots vroeg zich af of in situaties als deze er meer overbruggingsmogelijkheden kunnen
worden geboden zodat er voor mensen in een deze situatie meer keuzeopties ontstaan. Zij zei toe
zich daarin te gaan verdiepen.
Tevens zal zij in deze specifieke situatie na gaan of er meer woonmogelijkheden zijn voor mevr.B..
De heer Azmani kon zich goed verplaatsende in de frustratie over zo’n situatie waar je afhankelijk
wordt en terug moet naar waar je afscheid van had willen nemen. Het raakt hem in zijn gevoel voor
rechtvaardigheid. Over het gesprek met mevr. A. zei mevrouw Rots dat zij onder de indruk was: hoe
iemand buiten eigen toedoen in problemen komt, een curator en daarna een bewindvoerder krijgt
die niet in haar belang werkt. Terwijl zij na een moeilijke periode weer op eigen benen wil staan,
maar door de bewindvoerder erg betutteling wordt bejegend.
De heer Azmani schets de situatie als: er gebeurt iets medisch, mensen worden kwetsbaar en
bewindvoerders verdienen eraan, zonder er toezicht of certificering is.
Waren er niet meer mogelijkheden dat zij begeleid kon worden naar zelfstandigheid.

Alle aanwezigen hebben de ervaring dat de uitvoering van bewind voering een groot probleem is,
waarbij de rechter geen controle op de uitvoering heeft en de gemeente betaalt, maar geen enkele
invloed heeft.
Mevrouw Rots en de heer Azmani vinden elkaar in het plan om een project(je) starten van
vertegenwoordigers uit de 2e Kamer en mensen uit de gemeente Zwolle rond dit probleem.
Heer Azmani verwoordde het zo “Mensen in de gelegenheid stellen om eigen keuzes te maken en
een vangnet waar dat nodig is . Hoe dicht kunnen we bij elkaar staan in Nederland !
Mevrouw Jetta Kleinsma verwoord dat als volgt “voor ieder individu op het juiste moment het juiste
instrument “.
De Adoptiegroep zal een brief van staatssecretaris van Sociale zaken Mevrouw Jetta Kleinsma ,
betreft “ Stijgende kosten bijstand voor beschermingsbewind “aan hen toesturen.
Op de vraag hoe zij het gesprek hebben beleefd zei mevrouw A dat zij hoopt dat er met wat ze
gezegd heeft iets gedaan kan worden voor anderen. Mevrouw B vond het fijn dat er oog voor haar
situatie was en voor het feit dat hoe iemand geraakt kan worden door een stapeling van regelingen.
Afspraken:
-

-

-

Zowel mevrouw Rots als de heer Azmani wilden graag kijken hoe de situatie van hun
gesprekspartners over ½ jaar was. Afgesproken is dat een vervolggesprek wordt ingepland.
Mevr. Rots gaat na of er in een situatie, zoals door mevr. B. is geschetst meer
overbruggingsmogelijkheden zijn. Voorts doet zij navraag naar woonmogelijkheden voor
mevr.B.
Mevr. Rots en de heer Azmani nemen het initiatief om te komen tot een project(je) van 2e
Kamerleden en gemeenteraadsleden om de problemen rond curatele, bewind voering en
schuldsanering in kaart te brengen.
Adoptiegroep stuurt de brief van juli 2014 van Kleinsma aan de beide politici.

Bij het gesprek waren aanwezig: mevr. A, mevr. B, mevr. Gerdien Rots, de heer Malik Azmani,
mevrouw Attje Schoenmaker gezinscoach Leger des Heils, 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.

De Adoptiegroep is onderdeel van de

