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ARMOEDE BESTAAT NIET?! SAMEN STAAN WE STERKER! 

Wat is en wil vereniging PEL? 

Is dit een nieuwe vereniging? Nee, het Platform Een-
en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden is al sinds 
1978 actief op het terrein van volkshuisvesting en 
uitkeringen, kort gezegd: voor mensen met weinig 
geld. Geen eendagsvlieg dus... Doel van de 
vereniging is om mensen te ondersteunen die 
problemen ondervinden met deze basisbehoeften. Dit 
doen we zowel structureel via de lokale politiek en 
eventueel in wijken, als individueel via ons 
Klachtenspreekuur. De afgelopen jaren heeft het 
zittende kabinet al veel verontrustende 
maatregelen afgekondigd en wanneer deze in de 
praktijk worden gebracht komen veel mensen in 
de problemen. Wij krijgen geen subsidie van de 
overheid of geld van de woningcorporaties. Dit 
betekent dat wij geheel onafhankelijk van hen kunnen 
optreden. 

'Communicatie sociale 
dienst kan beter' 
LEEUWARDEN - Minderdreigende brieven van de 
sociale dienst, terugkoppeling van gesprekken met 
casemanagers en een vast contactpetsoon voor 
uitkeringsgerechtigden. 

Die toezeggingen deed wethouder Andries Ekhart 
(PvdA, sociale zaken) woensdagavond aan de Leeuwarder 
raadsleden. De politici bespraken een brief van PEL 
(Platform een- en tweepersoonshuishoudens 
Leeuwarden) over het project Klant in zicht PEL leverde 
zware kritiek op dit project, waarbij de. sociale dienst 
alle Leeuwarder bijstandsgerechtigden vorig jaar opriep 
voor een gesprek. INES JONKER 

Mensen in bijstand 
'te hard gestraft' 
LEEUWARDEN - Mensen die in Leeuwarden een 
bijstandsuitketing krijgen., moeten op hun tellen passen. 

Dat bleek donderdagavond in een propvol zaaltje van het 
Oranje Hotel,. tijdens een lezing van het Platform voor Ben-
en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PET). Thema was 
de criminalisering van bijstandsgerechtigden. 



Wij willen: 

een inkomen voor iedereen waar normaal van rond is 
te komen. We zijn voor betaald werk voor iedereen 
die dat kan, tegen een normaal loon. Van 
arbeiderslonen moet je kunnen wonen! Wij zijn 
mordicus tegen een "Tegenprestatie" (dwangarbeid) in 
ruil voor een bijstandsuitkering. Dat leidt tot 
verdringing van betaald werk en van het echte 
vrijwilligerswerk wat iemand doet uit eigen motivatie. 
Tegenover werk hoort gewoon loon te staan. U bent 
geen lijfeigene van de overheid!- opkomen voor 
betaalbare huisvesting en ons verzetten tegen de sloop 
van goedkopere huurwoningen die nog te renoveren 
of op te knappen zijn. Wij organiseren eventueel 
buurtverzet tegen sloop als de meeste huurders hier 
ook voor zijn. Succes is nooit gegarandeerd maar niet 
gehandeld is altijd verloren. 

Hoe doen we dit? 

probleem en "eigen schuld" zoals men ons wil laten 
geloven, maar een maatschappelijk probleem. 
De staat heeft ook de plicht om voor voldoende werk 
voor haar burgers te zorgen tegen een inkomen waar 
men normaal van kan leven.We zijn met zo velen en 
we worden zo slecht gehoord of we laten ons slecht 
horen. Wij willen daar verandering in brengen 
door PEL voor wat betreft uitkeringen als 
Leeuwarder vakbond voor uitkeringsgerechtigden 
te laten optreden! Organisatie en individuele hulp 
indien nodig, zijn beproefde vakbondsprincipes. 
Om ons te laten horen moeten we samen op staan en 
een vuist maken. Samen is beter dan alleen. Wordt lid 
of donateur van PEL en wordt met ons actief tegen dit 
beleid Beter je stem regelmatig bij het PEL laten 
horen dan lx in de 4 jaar naar de stembus gaan. 
Samen maken we een vuist door de macht van het 
aantal tegen dit beleid. 

Wat wil PEL doen voor nieuwe leden of 
donateurs? 

Structureel: via adviezen, brieven, lobbywerk e d. 
proberen we druk op de gemeenteraad, College m an 	Steeds zodra er 6-7 nieuwe leden/donateurs zijn, een 
B&W en de woningcorporaties uit te oefenen. 	 introductieavond houden om verder te praten over wat 
We bemoeien ons actief met volkshuisvestingszaken 	men van PEL verwacht en wat men zelf eventueel zou 
in Leeuwarden en we hebben zitting in de 	 willen doen. Leden en donateurs bepalen wat onze 
Cliëntenraad Werk en Inkomen die B&W moet 	 prioriteiten moeten zijn. 
adviseren over de bijstand, re-integratie ed. 
Los daarvan benaderen we indien nodig ook 

	
Hoe wordt ik lid of donateur? 

rechtstreeks zelf de raadsadviescommissie Welzijn. 

Individueel: PEL heeft een Klachtenspreekuur. We 
helpen mensen op het gebied van uitkeringen en 
volkshuisvesting. Dit eventueel door het in overleg 
met de klant schrijven van een bezwaarschrift (of een 
klacht) of voor hem/haar naar de Huurcommissie te 
gaan of de verhuurder te benaderen. Ook 
woningzoekenden die maar niet geholpen worden 
kunnen bij ons terecht. We hebben door onze 
jarenlange ervaring veel deskundigheid in huis en 
maken eventueel gebruik van juristen of advocaten 
voor beroepszaken voor de rechtbank. 

SAMEN STAAN WE STERKER! 

De maatregelen die de regering aan het voorbereiden 
is zullen grote gevolgen hebben voor mensen met 
weinig inkomen. 
Te denken valt aan de veranderingen die in de WWB 
worden aangebracht, de invoering van de WMO en de 
nieuwe Jeugdwet. Veel mensen die het al moeilijk 
hebben zullen hier grote gevolgen van ondervinden. 
De zogenaamde participatiesamenleving zal vooral bij 
mensen zonder baan leiden tot dwang en verplichting 
om werkzaamheden te verrichten waarvoor men niet 
betaald zal krijgen. 
In deze tijd waar mensen die een uitkering ontvangen, 
worden weggezet als luie profiteurs, "bankzitters", a-
socialen en fraudeurs is het belangrijk om ons ook te 
laten horen. Werkloos zijn is geen individueel 

Lid worden: EUR 20,= per jaar. (stemrecht op 
ledenvergadering en lid van vakbond PEL) 
Donateur worden: EUR 10,= per jaar. (geen stemrecht 
op ledenvergadering, wel lid van vakbond PEL) 

U kunt een van deze bedragen storten op: 
Bankrekening: NL85INGB0003955799 t.n.v.  
Vereniging PEL Leeuwarden.  
Na ontvangst van dit geld bent u automatisch lid of 
donateur van PEL! 
Stort u geld, geef dan s.v.p. ook even uw adres door 
aan PEL: dat staat namelijk niet altijd op het 
dagafschrift vermeld. Anders kunnen we u geen post 
sturen. 

1V.B.: PEL is een ANBI, een zgn. Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Daarom is uw contributie, gift of 
donatie aftrekpost bij de inkomstenbelasting (regels 
belastingdienst m.b.t. gijlen gelden: er is een zgn. 
drempel waar u overheen moet komen.) 
Meer over PEL bij http://verenigingpelml/anbi/anbi-
gegevens.html  

Meer weten? Bel, mail of schrijf ons: 
PEL: Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden. 
Telefoon: 058-2671636 
E-mail: pel@verpel.demon.n1  Website: 
http://verenigingpel.n1  
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Klant Uit Zicht. 

In de afgelopen tijd hebben de bijstandsgerechtigden 
in de gemeente Leeuwarden, zo'n 4500 in aantal, een 
uitnodiging gehad voor een nieuw project, Klant in 
Zicht. 
"Uitnodiging", dat klinkt uitnodigend, maar dat was 
het eigenlijk niet. 
Meestal was er sprake van een schriftelijke oproep om 
te verschijnen, met daarbij een flyer met een 
toelichting in enigszins dreigende taal. Die maakte op 
zich niet veel duidelijk over de zin en het doel van 
deze operatie, maar wel dat er sancties in het verschiet 
lagen voor wie zich eraan zou proberen te onttrekken. 
Het was ook de bedoeling dat men een vragenlijst zou 
invullen via internet alvorens op de afspraak te 
verschijnen. Al snel bleek dat om een niet voldoende 
beveiligd systeem te gaan en werd de lijst uit de lucht 
gehaald om die dan ter plekke tijdens het 
vraaggesprek in te vullen. 
Voor een aantal mensen kwam er geen brief, maar een 
telefoontje, of men maar op korte termijn op een 
avond, bv rond etenstijd, of zaterdag wilde komen 
opdraven. Deze manier van uitnodigen, zonder 
verdere info kwam nog wat intimiderender over. 
Aan verrassingen geen gebrek bij het daadwerkelijke 
interview. Een open ruimte waarin wat computerdesks 
en weinig privacy. Terwijl je hele doopceel opnieuw 
gelicht werd, bleek dit bij navraag te gebeuren door 
een daarvoor in een snelworkshop getrainde 
medewerker van een onbekend organisatiebureau. 
Alle info waarover Sociale Zaken beschikt was deze 
mensen onbekend, maar werd je wel geacht te 
verstrekken aan een niet-ambtenaar. 
Daar waren heel geschikte en vriendelijke personen 
bij, maar van sommigen werd de houding echt als 
intimiderend ervaren. Het ongebruikelijke tijdstip 
verklaarde men uit een gebrek aan werkplekken op 
reguliere openingsuren van het Stadskantoor. 
Dus de levensgeschiedenis maar weer eens in geuren 
en kleuren verteld en toegelicht, want alles moest 
geboekstaafd worden, zodat je maar in het juiste vakje 
terecht kwam. Dat was nl het doel van deze 
ingrijpende en kostbare operatie, van alle 
uitkeringsgerechtigden de actuele afstand tot de 
arbeidsmarkt vaststellen. Nu is het natuurlijk de vraag, 
in hoeverre mensen die geen opleiding hebben t.a.v. 
dat soort vraagstukken bevoegd zijn om daarover een 
uitspraak te doen die consequenties kan hebben voor 
de verdere toekomst van een uitkeringsgerechtigde. 
De vragenlijsten waren nl nogal suggestief en soms 
absoluut te kort door de bocht om er ook maar iets 
strekkends uit te kunnen en mogen concluderen. Toch 
kwam er een "eindoordeel" uit, wat de respondent 
geacht werd te onderschrijven. Onlangs las ik 
overigens dat wie het daarmee niet eens is, deze 
conclusie kan laten wijzigen, maar dit is vast niet 
iedereen bekend. 

Wanneer de resultaten van dit hele onderzoek de basis 
gaan vormen om bijstandsgerechtigden aan te zetten 
tot participatie, een tegenprestatie of wat dan ook, zal 
dat waarschijnlijk leiden tot heel wat 
onrechtvaardigheid, paniek, onzekerheid, boosheid, 
onbegrip en teleurstelling. Feit blijft al bij voorbaat, 
dat Sociale Zaken, wanneer zij haar werk goed zou 
doen, over actuele informatie zou beschikken van elke 
uitkeringsgerechtigde. Wij zijn immers verplicht die 
spontaan aan te leveren en Sociale Zaken heeft de 
plicht om steeds na te gaan of de gegevens nog wel 
actueel zijn. Wanneer men die taak serieus genoeg zou 
nemen, dan zou waarschijnlijk blijken, dat slechts van 
een fractie van die 4500 mensen de actuele situatie 
niet goed zou kunnen worden ingeschat. Als die 
categorie "gewoon" zou zijn opgeroepen, zou men 
zichzelf en ons een heleboel werk, ergernis, onvrede 
en gemeenschapsgeld hebben kunnen besparen. 
Klant in Zicht? Deze klant voelt zich allang bij 
Sociale Zaken uit het zicht, maar ondertussen wel min 
of meer vogelvrij verklaard... 

A. Noniminima 

Omgaan met ambtenaren (m/v) 

Voor een uitkering hebben we te maken met 
ambtenaren sociale zaken, met wie we gesprekken 

moeten voeren, die ons schijnbaar willen kielhalen 

met hun vaak belachelijke vragen. Je krijgt soms de 
neiging om je handen uit je zakken te halen, maar 

doe dat alsjeblieft niet. Wij komen met tips hoe je het 

beste om kunt gaan met dit soort situaties. We willen 
niet, dat de klant het schaamrood naar de kaken 
stijgt, maar de overheidsdienaar. 

• niet gelijk geloven wat ze zeggen — wees 
waakzaam, vraag door, eis eventueel 

bedenktijd. 

• lees de papieren en brieven van te voren 
door—vraag eventueel een kennis die 

bijvoorbeeld rechten heeft gestudeerd, wat 

er wordt bedoeld. De ambtenaar wil het je 

immers niet altijd haarfijn uitleggen. 

• bewaar de papieren en brieven — gaat er wat 

fout, wil je een klacht indienen, dan kun je 

daar op terugvallen en als bewijsstukken 
gebruiken. 

• laat je niet in het hoekje duwen, ze kunnen 

nogal neerbuigend zijn, want het zal jouw 

schuld wel zijn (in Leeuwarden 5000 mensen 

in bijstand, allemaal eigen schuld?), kom op 

voor je rechten en laat niet over je heen 

lopen! Toon je zelfbewustzijn, je bent geen 

slaaf. 

• zeg niet te snel ja, zet niet te snel je 
handtekening, laat je niet onder druk zetten, 



laat je de gevolgen uitleggen, rek de tijd tot je 

werkelijk begrijpt dat je niet wordt genaaid. 

• zeg nooit teveel over jezelf, bijvoorbeeld wat 

je in je vrije tijd doet, als ze het niet vragen, 

begin er alsjeblieft niet over, want jij hebt wel 

degelijk recht op privacy. 

• als ze voor je deur staan, laat ze niet gelijk 
binnen, hebben ze geen gericht vermoeden? 
Laat ze dat eerst maar vertellen. 

• pak wat je pakken kan — er bestaat een 

formulier (af te halen bij stadskantoor) voor 

aanvraag langdurigheids toeslag (5 jaar), 

participatiegeld (ong. 80 euro) en geld voor 

chronisch zieken dan wel ouderdom. 

• vaak hebben ze het over een afspraak waar je 

je aan dient te houden — onzin, want een 
afspraak is tweezijdig, jij moet dus ja hebben 

gezegd, anders is het geen afspraak maar een 

dictaat. 

• zorg dat je informatie weet te vinden over je 

rechten — op internet heb je genoeg links 

naar sites — bijvoorbeeld 

www.bijstandsbond.org, www.doorbraak.eu , 
de site van PEL (zie colofon) of bel BLUT. 

• neem iemand mee als je het niet vertrouwt, 
of dat je bang bent dat je domme dingen gaat 
zeggen, het is toegestaan om iemand mee te 

nemen — als je geen familie/vrienden hebt 

kun je altijd ons vragen (in colofon onze 
telefoonnummers) 

als ze vragen of je aan het werk wil — kan je 

het beste zeggen dat je een echte baan wilt — 

voor langere tijd — en niet met behoud van 

uitkering, waar je na 6 maanden vaak weer 

afscheid moet nemen — met andere woorden 
dat je niet bent/wordt uitgebuit. 

wees altijd lief en aardig tegen die 
ambtenaren, want je mag eigenlijk niet 

kritisch zijn en doorvragen, dat wordt al gauw 
als intimiderend uitgelegd — intimidatie is de 

ambtenaar voorbehouden! 

Recept voor lieverkoekjes: 

1. Neem drie eieren, twee pond suiker, en flink 
wat bakmeel 

2. Pak de zak* beet en smeer hem of haar in. 
3. Langzaam laten sudderen 

4. Voor de smaak eventueel karamelliseren 

5. Serveertip: met een rode Spaanse wijn 
smaakt ie uitstekend! 

* wat of wie een zak is mag u zelf invullen. 

Stichting BLUT (Bond van Leeuwarder 
Uitkeringstrekkers) 
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COLOFON OPWAARTSE DRUK 

Uitgave blad: Vereniging De Horzel, samenwerkingsverband van vereniging PEL, stichting BLUT en het Komitee 
Vrouw en Bijstand. (KveB) Redactieadres: Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden. 
Dit blad op internet: http://home.online.nl/verpel/bijstand.html#wb  

Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. U hebt het blaadje ergens gezien en wilt ook een 
exemplaar? Bel dan een van onderstaande telefoonnummers voor nazending over de post of kijk op internet. 
Komitee Vrouw en Bijstand: 06-46176136 en 06-16497609 of e-mail: auntiecleo@hotmail.com  of 

inge_rodenhuis@hotmail.com  (ook voor individuele vragen en klachten van vrouwen over bijstand ed.) 

KveB op internet: http://home.online.nl/verpel/reclame/kvebmededeling.html  

Stichting BLUT: 058-2672513 en 06-48369804 of e-mail: jpdeneitiid@gmail.com  

(ook voor individuele vragen en klachten) 

Vereniging P.E.L.: 058-2671636 of e-mail: verpel@online.nlen  pel@verpel.demon.n1 

PEL op internet: http://verenigingpel.n1  

Spreekuren PEL:  Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, re-

integratietrajecten WWB en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied van HUREN (ook van 

kamers), het zoeken van een woning, huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke belastingen, 

kwijtscheldingen enz. 

Klachtenspreekuur PEL, iedere werkdag van 14.00-18.00 uur telefonisch of op afspraak. 

B.g.g.: laat naam en telefoonnummer achter op de telefoonbeantwoorder. Wij bellen dan z.s.m. terug. 

Zowel PEL, BLUT als KveB hebben zitting in de Leeuwarder Cliëntenraad Werk en Inkomen. 
Dit is een formeel adviesorgaan voor het College van B&W over het beleid op het gebied van bijstand, werk en 

inkomen ed. De vergaderingen met de gemeente zijn openbaar en u bent welkom als publiek. Ze worden meestal 

gehouden op het Stadhuis aan het Hofplein, op de laatste donderdag van de maand van 13.00-15.00 uur. Let op de 

Huis aan Huis: daar hoort de agenda en het tijdstip in te staan! 


