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1.0 Inleiding

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?

RoSA! zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in
Rotterdam.

RoSA! behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de
aandacht van Rotterdammers en de politiek.

RoSA! onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en
beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die
binnen komt van harte welkom is.
U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Ra bobank
onder nummer 1559.97.181 ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.
Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam
mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 - 411 15 16
tel. 06 - 10 33 12 11
tel. 06 - 51 36 60 00
Kamer van Koophandel: 24473747
Rabobank: 1559.97.181
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2.0 Doelstelling

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de
aandacht wil brengen van de Rotterdammers en van de politiek. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor
noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vr ijwilligers zijn altijd welkom.
Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de
overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen. De
Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181.

RoSA! doet dat door de Rotterdammers te informeren met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse
viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met
de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.
Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties
tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de
landelijk Sociale Alliantie) en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.
3.0 Organisatie

Kartrekkers
Zijn als kerngroep verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt gemiddeld twee keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te
bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men vaker
bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën,
vrijwilligers en andere deelnemers.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de
plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe
uitgenodigd.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen moet uitgaan van doelen op lange termijn is op haar
oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt
noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen een initiatief van de
Cliëntenraad SoZaWe, Basisberaad/Straatadvocaten, Zorgbelang Zuid-Holland, VGZ Rijnmond en
RoSA!. Kiezen voor Delen hield zich voorafgaande aan de begrotingsbehandeling bezig met de
aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011. Actuele en spontane relevante
actiegroepen tegen armoede en sociale uitsluiting zullen door RoSA! gesteund worden.
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Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat
subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder
belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het
netwerk.

Conclusie

In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

4.0 Samenstelling Stichtingsbestuur
De leden van het Stichtingsbestuur vervullen naast hun functie
als bestuurder binnen de netwerkorganisatie van de Rotterdamse
Sociale Alliantie een taak. In 2012 is het voornemen om het
Stichtingbestuur met enkele personen uit te breiden:

Huidig bestuur

Beoogde uitbreiding

Naam

Netwerktaak

Bestuursfunctie

Hans Goosen

Ambassadeur

Voorzitter

Therese Steur

Kartrekker

Secretaris

Ron de Klein

Ambassadeur

Penningmeester

Jan Wigmans

Ambassadeur

Tweede voorzitter

Fia Blok

Lid initiatiefgroep

Bestuurslid

Bea van Raemdonck

Lid initiatiefgroep

Bestuurslid

Annelies van Weezel

Lid initiatiefgroep

Tweede secretaris

Adviseur van het Bestuur is Alexander Borst van KSA / GCW
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5.0 Activiteiten

De voorlopige activiteiten in 2012 zijn voorlopig vastgesteld en worden indien nodig aangepast aan
de actualiteit.
16 januari
8 maart
6 juni

Nieuwjaarsbijeenkomst
Vrouwen en armoede in samenwerking met Rotterdamse vrouwenorganisaties 
Is Armoede ongezond?

17 oktober

Internationale Werelddag tegen Armoede

28 november

Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

Indien de actuele situatie dit vereist kan van de planning worden afgeweken en andere zaken
voorrang krijgen; zodra deze situatie zich voordoet zal Rosa! dit zo spoedig mogelijk bekend maken.
Ook is het mogelijk dat bij dringend actuele zaken er activiteiten worden toegevoegd.

6.0 Vergaderingen

De vergaderingen van de “initiatiefgroep worden in principe op
woensdagen van 13.00 tot 15.00 uur gehouden en wel op:
 alle woensdagen in de even weken, behalve als er een breed
overleg is.
De vergaderingen voor het Breed Overleg worden in principe op de
laatste woensdag van het kwartaal van 13.30 tot 17.00 uur
gehouden, in 2012 op:
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
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7.0 Internationale Werelddag tegen de Armoede

Al weer voor de zesde keer organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie de Werelddag tegen de
Armoede op 17 oktober met een manifestatie. In 2012 is het op een woensdag.
Om 12:30 is de inloop.
Er is er een gezamenlijke lunch vanaf 13:00 uur (van te voren een mailtje naar mail@rosarotterdam.nl
met als onderwerp "ik eet mee op 17 oktober").
Van 14:00 tot 17:00 uur is het programma.
De Werelddag tegen de Armoede vindt dit jaar plaats in Delfshaven.
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Historie 17 oktober
Uitroep Verenigde Naties in 1992: 17 oktober als Werelddag tegen armoede.
Voormalig secretaris-generaal van de UNO, de heer Javier Perez de Cuellar deed op 17 oktober 1992
in naam van een groep Internationale prominenten, verenigd in het Comité voor de Werelddag van
verzet tegen extreme armoede, een oproep voor de erkenning van 17 oktober.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 22 december 1992 riep 17 oktober uit tot
Werelddag van Verzet tegen Extreme armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan
naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen de Gedenksteen
werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Secretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar brengt in 1989 een getuigenis uit bij de gedenksteen in
Parijs. Een belangrijke zin van zijn getuigenis was: “Ik geloof dat we de wereld ertoe moeten

aanzetten om zich te buigen over het probleem van de armoede, waar miljoenen mensen
zwaar onder lijden. De mensen hebben het nodig door de Internationale gemeenschap
geholpen te worden.’

In steeds meer landen en op tal van plaatsen komen op 17 oktober mensen bijeen om kenbaar te
maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden.
8.0 Vrouwen en Armoede

Armoede is steeds meer een vrouwenzaak. Van de mensen die onder de armoedegrens leven is 70
procent vrouw. Vrouwen verzetten 2/3 van de arbeid in de wereld en bezitten maar 10% van het
totale financieel vermogen in de wereld. Dat komt omdat er ontzettend veel werk door vrouwen
verricht wordt waarvoor zij niet betaald krijgen. Vrouwen verrichten het merendeel van de
huishoudelijke taken en zorgtaken. Verzorging van kinderen, ouders en zieke familieleden wordt
meestal gratis door vrouwen gedaan.
Zelfs in Nederland krijgen vrouwen nog steeds gemiddeld 80% van het salaris dat mannen krijgen
voor hetzelfde werk. Vrouwen hebben slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden dan mannen. En
vrouwen die onbetaald werken, bouwen al helemaal geen sociale rechten op. Ook werken vrouwen
vaak in ondergewaardeerde sectoren, zoals in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Armoede
onder vrouwen in Nederland komt het meest voor bij vrouwen ouder dan 40 jaar, en treft vooral
gescheiden vrouwen, weduwen en 65+ vrouwen.
De overrepresentatie van vrouwen met een minimuminkomen is ook veroorzaakt door het
kostwinnersdenken in Nederland heel sterk is (geweest). Nog steeds werken veel vrouwen in
Nederland in parttime banen die hen niet economisch zelfstandig maken. Ze hebben vaak nog steeds
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het idee dat de man thuis moet komen met het geld in de zak. Maar het wordt grotendeels ook
veroorzaakt door het tekort aan goede kinderopvang.
Het is voor vrouwen moeilijk om hun economische achterstand in te halen. Vrouwen hebben geen
gelijke toegang tot middelen die met geld te maken hebben. Ze hebben in veel landen geen gelijke
toegang tot opleidingen, geen rechten op eigen landbezit en soms geen individuele
handelingsbevoegdheid. Als vrouwen een eigen bedrijf opzetten, ook in Nederland, doen ze dat
kleinschaliger en met minder middelen dan mannen, omdat hun toegang tot geld en kennis en
netwerken een stuk beperkter is. Wanneer vrouwen wel betaalt werken, krijgen zij structureel minder
betaald dan mannen die hetzelfde werk doen. Heel oneerlijk eigenlijk maar zo gaat het nu eenmaal.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 25:
”Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn
van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorzieningen in geval van
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan
bestaansmiddelen, ontstaan tengevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”


De Themadag Vrouwen en Armoede is op donderdag 8 maart

Historie
De Internationale Vrouwendag is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die
plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte
arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch
verwoorde eis van de vrouwen: "brood en rozen".
De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de
vrouwendiscriminatie. In 1911 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor
socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale
Vrouwendag. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste
Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. Dit jaar dus al honderd jaar.
In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de
textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg, onder leiding van de revolutionaire Alexandra
Kollontai. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de
Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale
Vrouwendag.
Gedurende de hele Koude Oorlog heeft deze viering in de landen van het NAVO-pact in een verdacht
daglicht gestaan door haar van oorsprong socialistische grondslag. In veel kapitalistische landen werd
de dag dan ook niet algemeen gevierd of zelfs maar erkend.
Sinds in de jaren zestig de tweede feministische golf op gang kwam wordt de Internationale
Vrouwendag weer volop gevierd, meestal met demonstraties, bijeenkomsten en conferenties.
Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen nemen deel. In 1978 werd de
Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend. In nog maar een enkel westerse land
heerst weerstand tegen "de achtste maart".
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9.0 Wijzigingen Wet Werken en Bijstand

Hieronder negen wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand, die aangebracht worden in verband met de
Wet Werken naar Vermogen. Let vooral op de maatregel achter punt c., want niet alleen inkomen
valt onder de "huishoudinkomenstoets", ook de schulden.
a. De Tweede Kamer is akkoord met de wijzigingen wat
WWB, hetgeen inhoudt dat na akkoord van de Eerste
Kamer, per 1 januari 2012 de huishoudinkomentoets van
kracht wordt. De stemming in de Eerste Kamer was eind
november.
b. Er is een overgangstermijn van een half jaar voor
nieuwe aanvragen. Zie artikel 78S Wet werk en Bijstand
2012 te vinden op http://www.ipsz.nl/wet/WWB2012
c. De huishoudinkomenstoets heeft ook zijn doorwerking naar schuldhulpverlening, als er in een
huishouden iemand schulden maakt en schuldhulpverlening aanvraagt dan zal al het inkomen in het
huishouden hierbij betrokken worden voor het aflossen.
d. Is iemand jonger dan 27 jaar en meldt zich bij het UWV voor een uitkering dan is het nu zo dat de
jongere eerst 4 weken moet zoeken naar een baan, indien hij/zij dat niet doet dan kan een uitkering
worden geweigerd en het blijkt dat dit inhoudt dat voor het huishouden een uitkering wordt gestopt.
e. Is iemand ouder dan 27 jaar dan wordt een aanvraag voor een uitkering wel in behandeling
genomen.
f. Om na te gaan welke WWB-klanten hiermee te maken krijgen, zal gebruik worden gemaakt van
gemeentelijke basisadministratie (GBA) en als het mogelijk is ook van andere bestandskoppelingen,
via het burgerservicenummer. Het Inlichtelingenbureau faciliteert gemeenten. De commissie
bescherming persoonsgegevens (CBP) staat dit onder bepaalde voorwaarden toe.
g. Alle klanten van dSZW worden geinformeerd omdat een inkomen dat in huishouden wordt
ontvangen mee gaat tellen voor huishoudinkomentoets en de dienst dat niet altijd weet. Het
voornemen was om die informatie half december te versturen met informatie aan maatschappelijke
organisaties over de gevolgen van de huishoudinkomentoets.
h. Het UWV is de beheerder van het elektronisch aanvraagformulier en heeft gemeld dat pas per april
2012 een gewijzigd aanvraagformulier beschikbaar is. Er wordt nu via bestuurlijke interventie
geprobeerd om deze opleverdatum te vervroegen. Op gemeentelijk niveau wordt er voor gezorgd dat
een juiste uitkering wordt verstrekt.
i. Het verstrekken van bijzondere bijstand is misschien mogelijk, al zal er geen extra geld door het
kabinet beschikbaar worden gesteld en dient de gemeente uit de beschikbare middelen te financieren.
Het kabinet is ook bezig met een voorstel tot aanscherping van het fraudebeleid. Wat nu bekend is, is
het volgende:
- Een recidivist kan vijf jaar lang worden uitgesloten van een uitkering (bijv. WW). De
uitsluitingstermijn voor de WWB is maximaal 3 maanden.
- Het afschrijven van een fraudevordering is niet meer toegestaan. Dit geldt in principe ook voor
fraude die ontstaat door te laat opgeven van andere inkomsten om zo een kleine schuld te voldoen.
In het kader van het ontvangen van een bijstanduitkering zal men klanten directer gaan benaderen
voor een kort durende klus in het kader van het leveren van een tegenprestatie. ©009 SPOC Zuid

Web
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10.0. Bijzondere Bijstand

Veranderingen in de bijzondere bijstand

In de bijzondere bijstand gaan veel dingen veranderen. Bijvoorbeeld in de vergoeding voor het
inrichten van de woning.
Deze 'inrichtingskosten" worden een stuk lager en worden bovendien alleen nog maar als lening
verstrekt. Verder kunt u geen bijzondere bijstand meer aanvragen voor de eigen bijdrage van
rechtsbijstand.

Waarom verandert de bijzondere bijstand?
Rotterdam moet flink bezuinigen. Overal is minder geld voor, dus ook voor de bijzondere bijstand.
Maar de gemeente vindt het belangrijk dat mensen die het het hardst nodig hebben ondersteuning
blijven krijgen. Verder wil Rotterdam dat er voor kinderen voldoende mogelijkheden zijn. De
gemeente geeft dan ook extra geld aan Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds. Zij zorgen ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen sporten, op
muziekles kunnen of een computer kunnen kopen. Deze fondsen geven geen geld, maar een
lidmaatschap of een fiets. Leerkrachten of sportdocenten kunnen kinderen aanmelden bij de fondsen.

Waarom moet Rotterdam bezuinigen?
Door de economische crisis zijn er veel meer mensen gekomen met een uitkering. Dat kost de
gemeente veel geld. Tegelijk krijgt de gemeente minder geld van de landelijke overheid. Daardoor is
er nu een groot tekort ontstaan. Rotterdam staat dus eigenlijk flink ‘in het rood’. De situatie kan alleen
verbeteren als Rotterdam veel minder geld gaat uitgeven. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk
dat Rotterdammers zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De beste oplossing voor
armoede is werk. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom plannen om veel meer
mensen aan het werk te krijgen. En de bezuinigingen zijn echt nodig om hulp te kunnen blíjven geven
aan mensen die het het hardste nodig hebben.

Wat gaat er precies veranderen?
Alle veranderingen op een rij:
1. woninginrichting
De vergoeding voor inrichting van een woning is aangepast. Bijzondere bijstand voor
gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een bank, wordt bijna de helft minder. Deze
vergoeding wordt alleen nog maar verstrekt als lening.
2. baby-uitzet
De vergoeding voor artikelen die nodig zijn als er een baby komt, wordt ook alleen nog als
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lening verstrekt. En omdat de spullen opnieuw kunnen worden gebruikt, mag een gezin
alleen voor het eerste kind gebruikmaken van deze regeling.
3. langdurigheidstoeslag
SoZaWe gaat klanten die recht hebben op langdurigheidstoeslag niet meer actief benaderen.
4. medische kosten
De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea (ZKA) biedt veel voordelen aan
klanten van SoZaWe. Klanten die elders zijn verzekerd, kunnen geen bijzondere bijstand meer
krijgen voor medische kosten die ZKA zou vergoeden als ze daar verzekerd waren.
5. kosten rechtsbijstand
SoZaWe geeft geen bijzondere bijstand meer voor de kosten van rechtsbijstand, zoals de
eigen bijdrage voor een advocaat.
6. eigen bijdrage kinderopvang
Er is geen bijzondere bijstand meer mogelijk voor de eigen bijdrage voor kinderopvang.
7.

pedicure/voetverzorging

Deze vergoeding is – in de meeste gevallen - afgeschaft.
(Stand van zaken januari 2012)
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