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Beste mensen, 
 
Om mijzelf enigszins in te dekken heb ik even nagekeken tot wanneer we elkaar nog een 
gelukkig nieuwjaar kunnen/mogen wensen en het volgende vond ik op internet: 
 
“Na 15 januari houdt het op. Op deze datum zijn we immers al halverwege de eerste 
maand van het nieuwe jaar en veel mensen zijn van mening dat het hierna niet meer 
nodig is om nog een nieuwjaarswens over te brengen. Het nieuwe jaar is dan immers al 
een halve maand aan de gang”.  
 

Dus bij deze wil ik iedereen een heel gelukkig, goed, 
vreugdevol en vooral gezond 2023 toewensen! 

 
Het heeft lang geduurd voordat we weer met een nieuwsbrief komen maar we zijn de 
laatste maanden razend druk geweest met alle lopende projecten en met onze AWBZ-
claim. 
 
Voor heel veel mensen wordt het er niet gemakkelijk op en het lichtje aan het einde van 
de tunnel is voorlopig nog ver te zoeken dankzij deze overheid. Ik mag hopen dat er in 
2023 veel zal gaan veranderen in Den Haag en in Brussel, want dit gaat helemaal de 
verkeerde kant op. 
 
Maar… blijf positief. Dat lichtje moet en zal er toch echt een keert komen!  
 

Met een warme groet, 
Rob Otten 

 
 



 

 
 
Telefonische bereikbaarheid van de Werkgroep 
 
Vanaf 1 januari is de Werkgroep alleen telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 09:30-17:00 (vorig jaar was dat van maandag t/m donderdag). 
 
 
 

 
 

Ombudsman snoeihard over functioneren overheid in 2022: 
’Gefaald en komen beloften niet na’ 
 
Op 2 januari jl. publiceerde De Telegraaf een interview door Gijsbert Termaat met Reinier 
van Zutphen, directeur van de Nationale Ombudsman. Deze sterke en solide organisatie 
helpt mensen die in een conflict zijn beland met de overheid. Zowel vanuit de Werkgroep 
als ook persoonlijk heb ik met enige regelmaat te maken met het team van Reinier van 
Zutphen. Ik publiceer niet snel een artikel uit de MSM, maar dit wil ik jullie niet 
onthouden. 
 

Lees verder 
 
 
 

https://dewerkgroep.com/ombudsman-snoeihard-over-functioneren-overheid-in-2022/


 
 
Kabinet maakt oneigenlijk gebruik van Wet Verplaatsing Bevolking 
 
Het kabinet heeft een wet uit 1952 afgestoft die burgemeesters de bevoegdheid geeft 
woonruimte te vorderen voor Oekraïense vluchtelingen. Oud-advocaat Frank 
Stadermann betoogt dat de oude wet verkeerd wordt aangewend. 
 

Lees verder 
 
 
 

 
 
De Werkgroep en Social media 
 
Vanaf mei 2022 hebben we onze AWBZ-claim intensief gepromoot op o.a. Social media 
met als gevolg dat het aantal deelnemers sinds die tijd is verdrievoudigd.  
 
Helaas moeten we wel intensief modereren (lees: scheidsrechtertje spelen) want een 
groot deel van de mensen heeft kennelijk geen enkele behoefte om de website even te 
bezoeken en zich te verdiepen in de materie. Dit zorgt regelmatig voor nare en 
ingewikkelde ‘discussies’ op Social media, en die moeten worden opgelost.  
 
 
 

 
 
Onze AWBZ-claim 

https://dewerkgroep.com/kabinet-maakt-oneigenlijk-gebruik-van-wet-verplaatsing-bevolking/


 
Alle deelnemers aan deze procedure zijn op 22 december jl. per email geïnformeerd over 
de voortgang. Ben jij aangemeld ná 22 december, laat het dan even weten per email, dan 
sturen we deze update alsnog toe. Deelnemen kan nog steeds. Wanneer we hiermee 
zullen gaan stoppen is nog niet bekend, maar dat laten we tijdig weten. 
 

Aanmelden voor de AWBZ-claim 
 
 
 

De Werkgroep doet het niet alleen, we moeten het écht samen doen! 
 

 
 

Betaalt u liever niet via iDeal? Geen probleem want u kunt ook rechtstreek betalen:  
NL18 ABNA 0113 978 146 t.n.v. de Werkgroep. 
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Privacybeleid  |  Afmelden voor de nieuwsbrief 
 

Wij zijn bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 09:30 tot 17:00. 
Op maandag en vrijdag zijn wij gesloten. 
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