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Allerlaatste nieuwsbrief!
HET FSU STOPT: ‘DE DOOD EN DE GLADIOLEN!’
De vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU wordt per 1
januari 2018 opgeheven. Daarmee komt een eind aan 38 jaar provinciale bundeling en
belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een
minimuminkomen in Fryslân.
Op 23 maart 2016 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen om de subsidierelatie
met het FSU definitief te beëindigen. Het besluit werd gebaseerd op een beoogde overgang
naar gemeentelijke subsidieverantwoordelijkheid. Begin 2016 werd duidelijk dat deze
overgang er niet zou komen: de Friese gemeenten waren niet bereid om het FSU te
financieren. Op grond van deze situatie besloten de Provinciale Staten eind 2016 om een
laatste subsidie rechtstreeks en in één keer beschikbaar te stellen aan het FSU.
Het bestuur en team van het FSU zijn aan de hand van een Plan van Aanpak op zoek
gegaan naar andere financiering. Daarbij waren doel en missie van het FSU uitgangspunt:
het FSU is een provinciale belangenorganisatie van en voor uitkeringsgerechtigden en
minima. Daar is door de leden, het bestuur en team een principiële grens getrokken: het FSU
wil niet verworden tot een welzijnsinstelling, service- of scholingsinstituut om zo aan de eisen
van financiers tegemoet te komen. Het was voor het FSU ‘De dood of de gladiolen’.
Er werden subsidieaanvragen ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (‘Klijnsma’ fonds voor armoedeaanpak) en het Kansenfonds van de
provincie. De aanvragen werden afgewezen. Diverse instellingen en fondsen waren bereid
om financiële bijdragen te leveren. Maar deze bijdragen waren bij lange na niet voldoende
om een basisfinanciering te garanderen.
De ledenvergadering van het FSU heeft daarop de conclusie getrokken dat voortzetting van
de organisatie FSU niet reëel is en dat overgegaan moest worden tot opheffing.
Het bestuur en team zijn aan de slag gegaan: welke kernactiviteiten kunnen na 2017
doorgaan en hoe kan dit gebeuren? Het betekent in de praktijk dat er met collegaorganisaties afspraken gemaakt worden om de kerntaken van het FSU over te nemen. Zo

komt het Jongerenteam per 1 januari 2018 onder de hoede van Humanitas Leeuwarden en
wordt gehuisvest in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Met Zorgbelang Fryslân en het
Steunpunt de Barones in Heerenveen worden afspraken gemaakt over de ondersteuning van
de Steunpunten van vrijwillige hulpverleners en van de gemeentelijke advies/cliëntenraden.

Op 12 december 2017 zal in Schaaf City Theater in Leeuwarden afscheid genomen worden
van de organisatie. Dat zal gebeuren in de stijl van het FSU: eenvoudig en met het hart,
geen pommeranten- of symposium-gedoe. Deelnemers zijn de vrijwilligers, stagiaires,
medewerkers, bestuursleden en direct betrokkenen die door de jaren heen geknokt hebben
voor de mensen met een kleine portemonnee. Het zal een afscheid met opgeheven hoofd en
rechte rug zijn: trots op wat er sinds 1979 bereikt is. Het Slotfestijn heeft het motto “De dood
en de gladiolen”: we staan stil bij het overlijden van het FSU maar blikken ook vooruit. Want
de strijd voor verbetering van de positie van burgers die te maken hebben met de jungle van
onbegrijpelijke en onrechtvaardige regels gaat door. Solidaire steun blijft hartstikke nodig De
vele vrijwilligers in de lokale Steunpunten en advies/cliëntenraden bieden die steun en gaan
door met hun werk.
We groeten iedereen met wie we samengewerkt hebben of te maken hebben gehad!
Leeuwarden, oktober 2017.
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