
 

 

 

 

 
Oproep ervaringsverhalen m.b.t. de Sociale Zekerheid 

 
Inleiding 

Voorheen was het Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen onderdeel van het Provinciaal 

GGz Belangenplatform Groningen. Maar inmiddels valt de nieuwe werkgroep sociale 

zekerheid 

onder zaVie (Zorg en Aandacht Voor Iedereen). Het Provinciaal GGz Belangenplatform 

Groningen is geïntegreerd in zaVie. Naast het provinciaal GGz Belangenplatform Groningen 

zijn er nog drie andere koepels gefuseerd binnen dit zaVie verband t.w.: 

– Seniorenplatform; 

– Platform Groningen voor iedereen + PVGI (NB. met name voor mensen met een 

 lichamelijke  beperking); 

– VG (Verstandelijk Gehandicapten) Belangenplatform. 

 

ZaVie 

ZaVie is te bereiken via info@zavie.nl 

Meer informatie: www.zavie.nl 

 

Overgang individuele naar collectieve belangenbehartiging 

Het Steunpunt Sociale Zekerheid Groningen (SSZG) wil overgaan van individuele 

belangenbehartiging naar collectieve belangenbehartiging. Waardoor het spreekuurwerk van 

het SSZG komt te vervallen. En in plaats daarvan wil deze nieuwe werkgroep sociale 

zekerheid, het oude SSZG vervalt dan, ervaringsverhalen van onze doelgroep op de website 

van zaVie gaan publiceren. Hiervoor willen wij onze doelgroep, en mensen die zich hiermee 

verwant voelen, dan ook oproepen haar ervaringen (m.b.t. het sociaal zekerheidsgebeuren) 

met ons te delen. De digitale mogelijkheden die hiervoor geëigend zijn, met name om in te 

loggen, doen wij u graag aan het einde van dit bericht uit de doeken. 

 

  

mailto:info@zavie.nl
http://www.zavie.nl/


Toekomst collectieve belangenbehartiging (m.b.t. de Sociale Zekerheid) 

Zoals gememoreerd is de nieuwe werkwijze van de nieuwe werkgroep sociale zekerheid 

gestoeld op de collectieve belangenbehartiging van haar achterban. En blijft dit uiteraard op 

het terrein van de sociale zekerheid behouden. Deze insteek op de collectieve 

belangenbehartiging is ook in overeenstemming met de gedachten gang van zaVie. Maar 

laatstgenoemde houdt ook verband met de sociaal zekerheidsvraagstukken c.q. 

– – knelpunten, die binnen de andere platformen van zaVie spelen. 

Niettemin willen wij graag uw ervaringen (zowel in positieve – als negatieve zin) op het 

terrein van de sociale zekerheid, (met onder meer de gemeente (Dienst Werk en Inkomen), 

het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en SVB (Sociale 

Verzekeringsbank)), vergaren. 

Het krijgt meer zeggingskracht en daadkracht  om hier een collectieve belangenbehartiging 

aan te koppelen als deze ervaringsverhalen ook een verbindende – en actuele element 

hebben. 

 

Actueel en verbindend 

Verbindend is het als wij van een grotere groep hun collectieve belangen kunnen behartigen. 

Wel te verstaan een grotere groep, die met één of meer dezelfde knelpunt(en), 

onduidelijkheden 

en/of misstanden op het gebied van de sociale zekerheid te maken heeft. 

En de actualiteit speelt dan met name een belangrijke rol omdat deze gevallen dan ook 

onder de aandacht van de politiek gebracht kunnen worden. Mede omdat de geschetste 

knelpunten, onduidelijkheden en/of misstanden op het sociale zekerheidsvlak van prangende 

aard zijn. 

Vervolgens op de politieke agenda worden gezet. En uiteindelijk door de politiek opgepakt 

kunnen  worden om in een passende antwoord / oplossing / aanpak hierin te voorzien.  Door 

bijvoorbeeld deze knelpunten, onduidelijkheden en/of misstanden in het sociaal 

zekerheidsgebeuren om te zetten in verbeterpunten enz. 

In de door u ingebrachte verhalen kunt u uiteraard ook kond doen van de eventuele 

tegenwerkingen en onbegrip die u heeft ondervonden. In bijvoorbeeld uw contacten met 

uitkeringsinstanties. Zoals bijvoorbeeld bij het verkrijgen of het behouden van een 

arbeidsongeschiktheids-uitkering, een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Maar 

bijvoorbeeld ook verhalen, waar u op een inventieve – en/of  creatieve wijze bij 

uitkeringsinstanties uw gelijk hebt behaald. Ook al hebt u uw gelijk met behulp van derden 

bereikt. Al deze verhalen zijn van harte welkom. 

 

  



Voorbeelden casussen (m.b.t. de Sociale Zekerheid) 

Kwesties op het sociaal zekerheidsgebeuren, die wij u willen aanreiken en die wij als 

voorbeeld willen schetsen zijn: 

➢ De Participatie Wet, die in de plaats van  de WWB (Wet Werk en Bijstand) is 

gekomen. 

En de gevolgen daarvan bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Van sommige 

bijstandsgerechtigden wordt onder meer een tegenprestatie verwacht alvorens zij voor 

een bijstandsuitkering in aanmerking komen. Bijvoorbeeld door het aanvaarden van een 

participatiebaan. En de kostendelers norm speelt ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld 

als er meer mensen binnen een gezin dan wel een ander samenlevingsverband, met 

gedeelde huisvesting, gezamenlijke uitkeringen en/of andere inkomensbronnen hebben. 

Hierdoor kan er gekort worden op de bijstandsuitkering(en) van één of meer 

bijstandsgerechtigden, die gezamenlijk een woning delen. 

➢ Verscherpen van de toelatingseisen voor het in aanmerking komen van een Wajong 

uitkering voor nieuwe instroming in de Wajong. Dit is vastgelegd in de Nieuwe Wajong 

Wet. Daarnaast krijgen mensen, die al in aanmerking kwamen voor een Wajong 

uitkering in het kader van de oude Wajong Wet, vaker te maken met (her)keuringen. 

Omdat deze mensen gedeeltelijk zijn afgekeurd en gedeeltelijk nog kunnen werken. 

➢ Door de decentralisatie is er in de wet- en regelgeving, in het kader van de  de 

Participatie Wet, ook voor de lokale overheden (gemeente(s) een grotere rol 

weggelegd. O.m. op het terrein van de Sociale Wet – en Regelgeving en op het 

beleidsmatige en de uitvoering hiervan. Dit was voor de decentralisatie van wet – en 

regelgeving de verantwoordelijkheid van de  Centrale Overheid. Dit vindt 

bijvoorbeeld ook zijn weerslag bij de aanvraag van Bijzondere Bijstand en 

Langdurigheidstoeslag. En andere inkomensondersteunende maatregels. Deze wordt 

heden ten dage toegekend op basis van individuele maatwerkvoorziening. Bij die 

toekenning ervan spelen momenteel ook professionele hulpverleners, uit de hoek 

van de WIJ teams, het maatschappelijke werk en de welzijnsorganisaties, een 

bemiddelende rol. 

 

Het spreekt voor zich, dat wij al deze verhalen graag met u toestemming gaan bundelen. 

Eveneens zijn wij er van doordrongen, dat niet een ieder in staat is zijn of haar 

ervaringsverhaal zelf op papier neer te zetten. In deze gevallen kunnen wij u ook de 

helpende hand toesteken. Door aan de hand van interviews uw verhalen op te 

tekenen. 

 



Onderzoek, publicatie (ervaringsverhalen m.b.t. de Sociale Zekerheid) 

In de toekomst kan de werkgroep sociale zekerheid van zaVie wellicht ook studenten van 

MBO –, HBO – en Universitaire opleidingen erbij betrekken. Met name studenten, die 

wellicht in het kader van een stageplaats, hier hun steentje aan willen bijdragen. Om 

bijvoorbeeld prangende vraagstukken en eventuele knelpunten op het sociaal 

zekerheidsgebeuren aan de hand van research boven water te krijgen. Om vervolgens de 

uitkomst van deze onderzoeksgegevens te beschrijven. En daar na de uitkomst van deze 

onderzoeksgegevens eventueel te publiceren. 

Bijvoorbeeld in de vorm van de uitgave van een klein boekwerk en/of een brochure. Dan 

wel online, via www.zavie.nl, hiervan gewag te maken. En uiteindelijk deze 

onderzoeksgegevens onder de aandacht van betrokken instanties en/of het politieke toneel 

te brengen. 

http://www.zavie.nl/

