U I T N O D I G I N G N I E U W J A A R S B I J E E N K O M S T
Is er nog een uitweg voor de minima in 2012 ?
Van harte welkom op maandagmiddag 16 januari 2012 van 13:30-17:00 uur
bij SVOR ‘s Gravendijkwal 28 (4e verdieping), Rotterdam

De Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede, tegen sociale uitsluiting
en tegen verrijking
wenst u een gezond en positief 2012

U i t n o d i g i n g

IS ER NOG EEN UITWEG VOOR DE MINIMA IN 2012?
in discussie met de Rotterdamse wethouder Marco Florijn

maandagmiddag 16 januari 2012: van 13.30 – 17.00 uur, bij SVOR ‘s Gravendijkwal 28 (4e verdieping)
De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) en Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond organiseren op maandagmiddag 16 januari van 13:30 tot 17:00 uur een discussiemiddag met als thema "Is er nog een uitweg voor de minima in
2012 ?" Bezuinigingen van rijk en gemeenten, banen die voldoende lonend zijn een illusie! De bijeenkomst vindt
plaats bij SVOR aan de 's Gravendijkwal 28, vierde verdieping en begint met een korte inleiding door Hans Goosen en
een presentatie door Therese Steur over wat de minima van de bezuinigingen gaan merken. Financieel, in voorzieningen en in de dienstverlening. Na een korte uiteenzetting van wethouder werk, inkomen en zorg Marco Florijn gaat hij
in discussie met de voorzitter van de cliëntenraad SoZaWe (Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam) Arij Moerman en de voorzitter van de cliëntenraad UWV (Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekeringen Rijnmond) Bart Maintz.
Ook de ervaringsdeskundigen met armoede in het publiek zullen zich in de discussie mengen. Daarna is er gelegenheid
om te netwerken met de vertegenwoordigers van ons Rotterdams netwerk, onder het genot van een nieuwjaarsdrankje en een hapje. Dagvoorzitter en discussieleider is Alexander Borst (KSA / GCW).
Iedereen die betrokken is bij de bestrijding van armoede in Rotterdam is welkom. Jij en je collega komen toch ook?
Daarom stuur deze uitnodiging ook door naar je eigen netwerk! Zie ook www.rosarotterdam.nl.
De organisatie wil graag weten hoeveel mensen er komen, stuur een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl, bellen kan
ook 06-1033 1211. Ons secretariaat: RoSA!, Jufferkade 66, 3011VW Rotterdam.

Programma maandag 16 januari 2012, Bij SVOR, ‘s Gravendijkwal 28 (4e verdieping), Rotterdam
“Is er nog een uitweg voor de minima in 2012?”
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!)
13.30 uur
14.00 uur
14.10 uur

Inloop met koffie en thee
Opening door de voorzitter van RoSA!, Hans Goosen
Mededelingen over het programma door Alexander Borst (dagvoorzitter)

14.15 uur
14.25 uur
14.35 uur

“Is er nog een uitweg voor de minima in 2012?” Door Therese Steur, kartrekker RoSA!
Gevolgen van de bezuinigingen voor Vluchtelingen werk
Vragen uit de zaal

14.45 uur

Inleiding door Marco Florijn (wethouder werk, inkomen en zorg)

15.00 uur

15.25 uur

Introductie Arij Moerman (voorzitter cliëntenraad SoZaWe Rotterdam) en
Bart Maintz (voorzitter cliëntenraad UWV Rijnmond)
Forumdiscussie tussen Marco Florijn, Arij Moerman en Bart Maintz, begeleid door
Alexander Borst
Vragen uit en discussie met de zaal

15.40 uur
15.45 uur

Afronding officiële gedeelte met conclusies door Hans Goosen
Netwerken met een drankje en een hapje tot 17.00 uur

15.05 uur

De Rotterdamse Sociale Alliantie, onderweg naar
Rotterdam Armoedevrij in 2020 !

De Rotterdamse Sociale Alliantie, het netwerk tegen armoede, tegen sociale uitsluiting en tegen
verrijking is tot stand gekomen door de samenwerking een groot aantal organisaties en door vele
ervaringsdeskundigen van o.a.:

Arme kant van Nederland
ATD Vierde Wereld
Cliëntenraad SoZaWe
Cliëntanraad UWV
CNV
EVA
Leger des Heils
Sonor
Stichting Leergeld
SVOR

RoSA!

Abva Kabo
AFMP
AOB
Bondgenoten
Bouw
Kiem

tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking

Sedert de oprichting op 16 oktober 2007, zijn daar vele organisaties bijgekomen (of opgeheven door
bezuinigingen). Zoekt u samenwerking als ervaringsdeskundige, vrijwilliger of organisatie, doe dat via :
mail@rosarotterdam.nl .
Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam
06-1033 1211 / 010-411 15 16

mail@rosarotterdam.nl
ook voor abonnement op onze
gratis Nieuwsbrief

www.rosarotterdam.nl

