Zit je knel? sta op en vertel!
Adoptiewerkgroep Zwolle
Verslag nabespreking adoptiegesprekken vrijdag 5 oktober 2018 in het wijkcentrum van de
Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134 in Zwolle.
(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 de heer Malik Azmani lid van
de Tweede Kamer namens de VVD, de heer Ronald Buitenhuis, burgerraadslid CU (eerste gesprek) en
Wietse de Boer, raadslid CU gemeente Zwolle (tweede gesprek).
De nabespreking.
Bij het eerste gesprek bij mevrouw A. waren aanwezig Malik Azmani, Ronald Buitenhuis en Wim van
Ree. Het tweede gesprek bij mevrouw B. wordt bijgewoond door opnieuw Malik Azmani en Wietse
de Boer.
Het eerste bezoek. Mevrouw A. is 90 jaar oud, maar nog kwiek naar lichaam en geest. Ze heeft in
haar werkzame leven in de gezinsverzorging gewerkt. Ze woont in een aanleunwoning. Tot vorig jaar
kon zij een beroep doen op de voorzieningen van het naastgelegen verzorgingshuis de Molenhof. De
Molenhof is echter verbouwd tot een privaat appartementencomplex waarmee ook de
voorzieningen als zorg, het koffie drinken, dagjes uit zijn verdwenen. Voor haar gevoel is er een
situatie van onveiligheid ontstaan. Er is geen vangnet meer wat bij haar fysieke spanning oproept.
Overigens is ze nog goed ter been en heeft ze de nodige sociale contacten en interacties.
Vorig jaar heeft ze bezoek gehad van studenten toegepaste gerontologie van de Hogeschool
Windesheim. Bij deze pilot in de wijk Assendorp werden ouderen benaderd met de vraag wat zij
nodig hadden om maatschappelijk goed te functioneren. Door de bezoeken van de studenten heeft
haar leven nieuwe glans gekregen. Het leven bleek nog zinvol en ze deed er weer toe.
De vele veranderingen en wijzigingen in de zorg geven haar een onrustig gevoel. Vooral maakt ze zich
zorgen over als ze moet worden opgenomen in een verzorgingshuis. Dan zal zij moeten verhuizen
naar een ander gedeelte van de stad. Ze zal zich ontworteld voelen.
Malik Azmani pleit voor een betere sociale infrastructuur voor de wijk Assendorp. De participatiesamenleving dient goed te worden gefaciliteerd waardoor ouderen volwaardig kunnen meedoen in
de samenleving.
Het initiatief van de studenten van Windesheim dient te worden gestimuleerd.
In de Molenhof is veel leegstand. Malik belooft dat hij hierover met zijn collega Joram zal spreken.

Het tweede bezoek. Dit bezoek is aan mevrouw B. in Zwolle-Zuid. Zij is midden zestig en heeft een
Wajong-uitkering. Beide politici hebben haar levensverhaal gehoord.
Vanaf haar vroege jeugd heeft ze te maken gehad met seksueel misbruik voor namelijk van
vertrouwens personen. Ze heeft veel mantelzorg verricht en heeft zichzelf daarbij wel tekort gedaan.
Het gevolg was een zware burn-out die vervolgens resulteerde in chronische vermoeidheid. Ze is nog
steeds veel moe. Van haar uitkering kan mevrouw moeilijk rond komen. Daarbij geeft ze bijvoorbeeld
ook nog aan de kerk. Een politici geeft de overweging mee dit wat te beperken. Verder betaalt zij
€ 160,-- per maand aan premie ziektekostenverzekering. Dit betreft de ziektekostenverzekering van
de gemeente Zwolle voor minima.
Mevrouw is hoog sensitief en kan daarom reguliere medicatie niet goed verdragen. Voor
verschillende aandoeningen is zij aangewezen op alternatieve medicatie die veelal niet wordt
vergoed. Door de aanhoudende klachten is zij op zoek gegaan naar alternatieve zorg en
behandelingen. Deze heeft zij gevonden. De consulten kosten € 150,-- per consult, terwijl er door de
verzekeraar € 40,-- wordt vergoed. Verder heeft zij hulp van de RIBW (Regionale Instelling Begeleid
Wonen) voor begeleiding bij haar autisme en van Buurthulp voor huishoudelijke taken en verzorging.
Binnenkort moet zij een keuze maken in deze combinatie, omdat tussen beide geen onderlinge
contractuele verbinding meer bestaat. Voor haar zijn de consequenties nog onduidelijk. Zij zal van
één van beide hulpverleners afscheid moeten nemen. Helaas heeft zij hiervoor de nodige informatie
nog niet ontvangen.
Wietse de Boer zal bij de gemeente Zwolle nagaan welke mogelijkheden er zijn t.a.v. langdurigheidstoeslag.
Mevrouw heeft om kosten te besparen de verwarming laag staan. Dit is echter niet bevorderlijk voor
haar gezondheid. Ze leeft naar wat zij heeft.
Een nadeel voor haar situatie is ook dat ziektekosten fiscaal minder aftrekbaar worden gemaakt.
Door de verschillende medische aandoeningen zijn er veel ziektekosten. Deze kosten nekken haar.
Als zij gezond was, zou zij kunnen rondkomen. Zij komt niet in aanmerking voor de jaarlijkse uitkering
van de gemeente Zwolle voor chronisch zieken, omdat zij geen participatie-uitkering ontvangt en bij
de gemeente Zwolle daarom niet bekend is. Wietse de Boer merkt op dat het voor de gemeente
lastig is om in te schatten wat er nodig is voor cliënten die van een andere organisatie een uitkering
ontvangen. Verschillende regelingen verwijzen naar elkaar voor extra kosten rond ziekte. Gemeente
verwijst naar UWV en visa versa.
Wat mevrouw B. stoort is dat bij iedere overheidsinstantie ze haar gegevens elke keer opnieuw moet
aanleveren. Ook heeft zij problemen ondervonden t.a.v. de peildatum van de Gemeente-en
waterschapbelastingen ( GBLT). Door eenieder wordt geconcludeerd dat dergelijke organisaties hier
wat minder rigide mee om zouden moeten gaan. Het is belangrijk om uit gaan van het vertrouwen in
de cliënt.
Malik Azmani adviseert om met het UWV contact op te nemen om te kijken in hoeverre zij bijdragen
voor chronisch zieken verstrekken. Ook de gemeente Zwolle kan onderzoeken of een dergelijke
uitkering ook toegepast kan worden voor niet PW-cliënten.
Wietse de Boer informeert of zij voor bepaalde kosten een beroep kan doen op de kerk. Piet Neeft
verwijst haar hiervoor naar de PCI. Hij wil haar in dat traject begeleiden.
Conclusies/aanbevelingen en acties.
o Betere sociale infrastructuur in de wijk Assendorp.

o Wietse de Boer informeert voor mevrouw A. bij de gemeente Zwolle naar mogelijkheden
voor een langdurigheidstoeslag.
o Contact opnemen met UWV over bijdrage chronisch zieken.
o Malik ; spreekt met Joran over leegstand in particuliere appartementen zoals bijv. de
Molenhof.
o Bij gemeente Zwolle bezien of uitkering chronisch ook kan worden uitgekeerd aan niet PWcliënten.
Opvolging Malik Azmani. Na 23 mei 2019 zal Malik vertrekken naar het Europees Parlement. De
voorjaarsgesprekken zal hij nog meemaken. Daarbij stelt hij voor om zijn collega Daniël Koerhuis uit
Raalte te benaderen als zijn opvolger. De Adoptiegroep stemt in met dit voorstel. Malik overlegt met
Daniël.
Zwolle, oktober 2018
WAvR.

