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JAARVERSLAG 2014 VAN DE ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE 
 
Vanaf 16 oktober 2007 voert de Rotterdamse Sociale Alliantie (R0SA!) strijd tegen  
onrechtvaardigheid en onjuiste beeldvorming over armoede. We doen dit vanuit een 
netwerk, dat begonnen is met vijftig vertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers 
en beroepskrachten, van ongeveer twintig organisaties, die strijden tegen de armoede in 
Rotterdam. Vertegenwoordigers van cliëntenraden, kerkelijke organisaties, vakbonden, 
opbouwwerk, vrouwenorganisaties, organisaties van gehandicapten en allochtone en 
autochtone hulporganisaties.  
 
Inmiddels is in de loop der jaren het netwerk sterk uitgegroeid, ongeveer 1.400 mensen 
(zomer 2015) ontvangen de Nieuwsbrief van RoSA! en onze bijeenkomsten worden bezocht 
door gemiddeld 100 leden van het netwerk. In 2010, het Internationaal Jaar van de 
Armoede, hebben we de actie “Nederland Armoedevrij” onderschreven en als “Rotterdam 
Armoedevrij in 2020” geadopteerd. Een ambitieuze doelstelling waarvoor wij alle 
Rotterdammers uitnodigen een stip op de horizon te zetten. Want verbetering van de positie 
van en solidariteit met de arme Rotterdammer is van belang voor alle Rotterdammers. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERTISECENTRUM 
 
In 2013 gingen we er van uit, dat onze organisatie, samen  met andere organisaties in het 
netwerk  (werkgroep RAAP) de kansen moesten benutten om de extra gelden vanuit het rijk 
(i.v.m. het sociaal akkoord) in te zetten om de meest ernstige problemen met betrekking tot 
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armoede te bestrijden. Eén van die problemen was de moeizaam en slecht gecoördineerde 
ontoegankelijk hulpverlening. Een ander de aarzeling en schaamte om hulp te zoeken. 
Terwijl blijkt dat alleen direct de problemen onder ogen te zien en te bespreken, de spiraal 
naar beneden van de armoede en schulden kan voorkomen. 
 
Hiervoor wilde RAAP een expertisecentrum van de grond tillen, met training en voorlichting 
aan de hulpverleners, directe benadering van mensen in armoede, bij voorbeeld door Tv-
programma’s, gebruik maken van en opleiden van ervaringsdeskundigen en coördineren van 
de hulpverlening in de verschillende wijken van Rotterdam.  
 
Na het aanvaarden van de plannen en ondertekening door negen belangrijke 
armoedeorganisaties in Rotterdam (de  Rotterdamse Sociale Alliantie, de Cliëntenraad Werk 
en Inkomen, SPA 22, Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, Fonds Bijzondere Noden, 
Samen 010, Stichting Mara, SPOC Zuid-Holland en de organisatie Met Elkaar Voor Elkaar),  
kreeg het expertisecentrum de wind in de rug door positieve reacties van de commissie 
Werk en Inkomen en de toenmalige wethouder. De plannen werden voorgelegd in een 
commissievergadering en een daarop volgende brainstormsessie op 27 februari in het 
Stadhuis met de commissie en de wethouder. Er werd daar zelfs het budget uit 
onderhandeld, een klein deel van de extra gelden voor armoedebestrijding in Rotterdam 
vanuit het sociaal akkoord. Voorwaarde tijdens alle besprekingen is geweest dat het 
Expertisecentrum louter een tweedelijns organisatie zou moeten zijn en geen eerstelijns 
werkzaamheden zou mogen uitvoeren. 
 
Op 27 maart, tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad, was RoSA! één van de vier 
voor de  “Cliënt in Beeld Prijs”, met de plannen voor het Expertisecentrum en voor Armoede  
Televisie. Daar werd een video opname vertoond over hoe een redactievergadering van 
Armoede TV er zou gaan uitzien, die op 12 maart was opgenomen.. 
   
Op 2 mei 2014 werd én de Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR) opgericht 
en een subsidieaanvrage verstuurd voor twee pilots van het expertisecentrum, naar de 
ambtenaar, met wie daarover een afstemming had plaatsgevonden. 
 
TEGENWIND 
 
Half mei werd naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college van 
Burgemeester en Wethouders gevormd. Dit college had andere plannen met de 
armoedebestrijding. Die plannen kwamen er op neer dat als mensen zoveel mogelijk 
financieel onder druk zouden worden gezet, dat zij vanzelf wel harder zouden lopen om 
werk te aanvaarden. Daarmee werd ook nog eens twintig miljoen bezuinigingen op de 
armoedebestrijding aangekondigd. De extra 7,2 miljoen in 2014 (en 9,4 miljoen in 2015) 
werden aan de algemene middelen toegevoegd. Deze gelden, expliciet vanuit het sociaal 
akkoord bestemd voor armoedebestrijding, waren door het ministerie niet geoormerkt. 
 
Op 16 maart 2015 is onze subsidieaanvraag voor het Expertisecentrum afgewezen, met als 
reden: “Het is een tweedelijns voorziening en past daardoor niet binnen het 
armoedebeleid”.  Er is beroep tegen aangetekend, dat in oktober 2015 zal behandeld 
worden.    
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INFORMATIE VERSCHAFFEN 
 
Steeds meer organisaties doen een beroep op de Rotterdamse Sociale Alliantie voor advies. 
Ook studenten kloppen aan bij RoSA! in verband met informatie voor hun studie of bij 
begeleiding van een (eind)scriptie over armoede. De verzoeken komen uit de Hogescholen in 
Rotterdam en vanuit de Erasmusuniversiteit. Maar ook studenten uit Gent en uit Brugge 
hebben een bezoek aan ons gebracht met specifieke vragen over de armoede in Rotterdam. 
Op verschillende bijeenkomsten wordt RoSA! gevraagd om een presentatie over de armoede 
of om deel te nemen in een forum. 
 
Aan de totstandkoming van een zestal reportages over de armoede in Rotterdam heeft 
RoSA! meegewerkt, zoals verschenen in het huis aan huisblad Dichtbij. De landelijke 
openbare en commerciële omroepen weten de Rotterdamse Sociale Alliantie te vinden. Met 
vragen of wij mensen weten die geïnterviewd willen en kunnen worden.  
 
EXTERN OVERLEG 
 
RoSA! onderhoudt contacten met verschillende lokale organisaties uit andere steden. Ook is 
RoSA! vertegenwoordigd in  de landelijke Sociale AlliantieRaad en bezoekt landelijke en 
regionale bijeenkomsten georganiseerd rondom armoede. Ook interessante lokale 
bijeenkomsten in Rotterdam en in de rest van het land worden bezocht. 
 
INTERNE KENNISONTWIKKELING  
 
De heer Purwanto heeft voor de initiatiefgroep van RoSA! een training ontwikkeld en 
uitgevoerd. De laatste bijeenkomst daarvan was op 29 januari. Deze training heeft 
bijgedragen aan meer inzicht en verdieping van het werk. En in de richting waarin RoSA! 
verder gaat. 
 
PUBLICITEIT 
 
Er is nog één artikel vanuit RoSA! toegevoegd aan het tijdschrift “de Arme Krant van 
Nederland” van eind maart, voordat de Arme Kant van Nederland aangaf zichzelf op te 
heffen. Regelmatig worden er persberichten ingediend bij kranten, radio en TV en vinden 
hun plaats in het nieuws. Er werd ook deelgenomen aan een radioforum op de landelijke 
Radio 1 naast enkele andere telefonische interviews.  
 
NIEUWSBRIEVEN 
 
In 2014 zijn er 12 Nieuwsbrieven van RoSA! verschenen, nummer 61 tot en met 72. Met als 
data 3 januari, 1 februari, 18 maart, 1 mei, 20 mei, 6 juni, 6 augustus, 6 september, 5 
oktober, 6 november, 15 en 9 december. 
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INITIATIEFGROEP 
 
De Initiatiefgroep RoSA! kwam 19 maal bijeen, op: 8 januari, 12 februari, 26 maart,  9 en 23 
april, 21 mei, 18 juni, 2 en 16 juli, 20 en 27 augustus, 10 en 24 september, 1, 8 en 22 
oktober,  5 en 19 november en 3 december. 
Op 14 november werd de eerste formele vrijwilligersovereenkomst gesloten met een 

deelnemer in de Initiatiefgroep. 

BIJEENKOMSTEN GEORGANISEERD DOOR ROSA! 

 

13 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst bij Dona Daria  

10 oktober Regionale dag Sociale Alliantie Landelijk met Samen010 en RoSA! 

17 oktober Achtste jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam, Filosofie van de 

Armoede, zo arm als Job, met daarna demonstratie. 

ANDERE BIJEENKOMSTEN EN OVERLEGGEN 
 
Naast het versterken van het netwerk van de Rotterdamse Sociale Alliantie tijdens de eigen 

bijeenkomsten, bezoeken leden van het bestuur en van de Initiatiefgroep ook veel 

bijeenkomsten van anderen in Rotterdam om het netwerk te versterken. Hieronder een niet 

volledige opsomming: 

In januari:  

Nieuwjaarsrecepties Stadhuis, Samen 010, GroenLinks en SP. 

Voorlichting aan 50 studenten aan de Hogeschool Rotterdam over armoede. 

Symposium van Samen 010. 

Jubileumbijeenkomst Chileens Vluchtelingen Comité 

In februari: 

Armoede Platform Rotterdam bij Wethouder Marco Florijn. 

RoSA! opgenomen in Mooierdam door Setkin Sies Christenunie. 

 

In maart 

Voorlichting over RoSA! bij het Regionaal Orgaan Gehandicapten Rijnmond in Schiedam. 

Aanwezigheid bij de opening van  Leeszaal West. 

Forum een andere kijk op armoede georganiseerd door Tympaan in den Haag, met als 

forumleden  Roeland van Geus (Hogeschool Amsterdam), Wilma Kuiper (Stimulans), Graddy 

Kosse (armoede initiatief Delft) en Hans Goosen (RoSA!) 

In april 

Voorlichting aan een vijftal studenten van de Erasmus Universiteit. 

 

In mei: 

Bijwonen van de Landelijke Alliantieraad in Utrecht. 

Gesprek met het kenniscentrum Diversiteit 

Bijeenroepen van de Steungroep Expertisecentrum in verband met oprichting Stichting. 

Tweede bijeenkomst in den Haag van Tympaan over Een andere kijk op armoede met  
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forumleden  Roeland van Geus (Hogeschool Amsterdam), Wilma Kuiper (Stimulans), Graddy 

Kosse (armoede initiatief Delft) en Therese Steur (RoSA!) 

Gesprek met Radar, het kenniscentrum discriminatie  

In juli: 

Bijwonen van het Armoedeplatform Alexander (waarbij een ontmoeting met nieuwe 

wethouder) 

 

In september: 

Kapstokoverleg op het Stadhuis over daklozen. 

Bijeenkomst Vereniging ID banen en FNV lokaal in Stadhuis 

In oktober: 

Eerste demonstratieve mars tegen armoede van Schouwburgplein naar Stadhuis 

Schuldhulpverlening Anders bij Eropaf in Utrecht 

In november: 

Fonds Bijzondere Noden, Stadhuis. 

Bezoek congres Kennisplatform Werk en Inkomen in Utrecht. 

Bijwonen van de uitreiking van de Rotterdamse ondernemersprijs in het WTC. 

Opzet bespreken van reeks armoedereportages met journalist Jim Postma van Dichtbij 

In december: 

Afscheidsbijeenkomst Purwanto 

Kapstokoverleg Stadhuis 

Verder werden er diverse commissievergadering van Werk, Inkomen, Participatie en 

Volksgezondheid bezocht en ook verschillende Gemeenteraadsvergaderingen. 

HULPVERLENING 

 

Hoewel netwerkvorming van de Rotterdamse Sociale Alliantie voorop staat, is kennis van de 

directe noden van vele Rotterdammers van groot belang. Met name de secretaris Therese 

Steur zet zich in voor deze taak. Het gaat om huishoudadministraties opzetten, inkomsten en 

schuldenoverzichten maken, begeleiding naar diverse formele organisaties, zoals Werk en 

Inkomen en de Kredietbank. En het overleg met crediteuren, zoals woningcorporaties en 

leveranciers van energie en water, om huisuitzettingen en afsluitingen te voorkomen. En de 

daarbij behorende aanvragen van gelden bij fondsen. 

 

 

 
  

 


