BELEIDSPLAN 2016-2019 VAN DE ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE
Geschiedenis. Op 16 oktober 2007 werd een bijeenkomst gehouden van vertegenwoordigers van 30
organisaties met als doel om tot een samenwerkingsverband te komen tussen organisaties en ook
individuele leden ter bestrijding van armoede in Rotterdam. Voorafgaand was voor een kleine groep
van initiatiefnemers een scholingsdag georganiseerd. Op de 16de oktober werd besloten om een
netwerk van professionals, vrijwilligers en mensen die in armoede leven op te richten onder de naam
Rotterdamse Sociale Alliantie.
In de eerste 3 jaar na oprichting werd vooral gewerkt aan het bekendmaken van armoede dat door
een deel van de gemeentepolitici en publiek als een taboe werd ‘weggekeken’. 2010 werd als jaar
van de armoede aangemerkt, ROSA maakte een film over armoede onder jongeren en raakte ook
bekend door de slogan Rotterdam armoedevrij in 2020. Na 2010 werden Armoede TV en een
Kennisbank Armoede gepland omdat politiek en publiek steeds meer vragen gingen stellen aan ROSA
over armoede, schuldenproblematiek en sociale uitsluiting.
ROSA kwam na 2012 in een stroomversnelling terecht door onder meer samenwerking met dominee
Couveé van de Pauluskerk op de 6de werelddag tegen de armoede, oktober 2013. Actieve leden van
ROSA werden professioneel en ontwikkelden een ruime kennis met betrekking tot alles wat met
armoede samenhangt en wat er gedaan moet worden om Rotterdam armoedevrij te krijgen. Thans
hebben een aantal nieuwe leden met kennis van zaken en een professioneel arbeidsverleden zich
aangesloten bij ROSA en heeft de initiatiefgroep op dit moment genoeg leden om de nog te noemen
beleidsplannen en werkzaamheden uit te voeren c.q. voort te zetten.
Organisatie. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers
en beroepskrachten die zich bezighouden met armoedebestrijding d.m.v. het informeren en
beïnvloeden van de Rotterdamse politiek en publiek. De initiatiefgroep ontwikkelt agenda, plannen
en uitvoering van diverse taken en projecten en vergadert om de 2 weken. Het Breed Overleg komt 4
maal per jaar bijeen om oude werkzaamheden te evalueren en toekomstplannen op te stellen. Een
kerngroep vormt een soort dagelijks bestuur dat alles wat van belang is voor ROSA registreert en
communiceert naar de leden en/of aangesloten netwerkorganisaties. Zo nodig wordt een actiegroep
gevormd met medewerking van mensen in het netwerk zoals vakbonden, linkse partijen en kerken.
Om subsidies te krijgen voor onze activiteiten werd op 5 oktober 2009 ROSA door een notaris als
stichting geregistreerd en werden bij deze rechtspersoon ook de statuten opgesteld.
Doelstellingen. Hierbij onderscheid tussen algemene en specifieke doelstellingen en
beleidsdoelstellingen.
-beleidsdoelstellingen:
* het bestrijden en voorkomen van armoede, tegenwoordig ook het bestrijden van bevordering van
armoede door rechtse politiek door invloed uit te oefenen op de politiek en publiek.
* onderhouden en uitbreiden van netwerk met alle organisaties die zich bezighouden met
armoedevraagstukken in Rotterdam, alsmede met landelijke organisaties ter zake.
* advies geven bij schuldhulpverlening en onderzoek doen naar ontwikkelingen inzake schulden.
* media benutten zoals de digitale Nieuwsbrief, regionale kranten en tv om beleidsdoelstellingen en
werkzaamheden duidelijk te maken aan politiek en publiek.
* fondswerving om werkzaamheden te financieren binnen ROSA en voor kosten gemaakt voor
bijeenkomsten en projecten zoals de Werelddag tegen de armoede (oktober, jaarlijks).

* het ontwikkelen van kennis over alle facetten en details die met armoede samenhangen. In
samenwerking met gelieerde organisaties opzetten van een kenniscentrum armoede.
-Algemene en specifieke doelstellingen.
* Ten behoeve van laatstgenoemde beleidsdoelstelling is het nodig om kernontwikkelingen te
volgen in de economie en maatschappij van kapitalistische landen en op globaal niveau.
* in publicaties, discussies of symposia stelling nemen tegen neoliberalisme, marktdenken en het
(Amerikaanse) turbokapitalisme als veroorzakers van veel armoede en grote inkomensverschillen.
Voor ROSA is het tegengaan van extreme verrijking ook een doel
* zoeken naar alternatieven in de sociale zekerheid zoals basisinkomen en basisbanen
* aandacht voor jongeren en onderwijs ter voorkoming van latere armoede en recentelijk de
noodzaak om radicalisering van bepaalde jongeren tegen te gaan.
* ondersteunen van initiatieven in wijken en van organisaties die armoedebestrijding als doel hebben
*uit solidariteit meedoen aan acties en manifestaties over thema’s die niet direct maar zijdelings te
maken kunnen hebben met armoede zoals ontwikkelingen in de zorgsector
De Algemene Doelstelling: STOPPEN MET DE AFBRAAK VAN DE VERZORGINGSSTAAT!
We moeten in het kader van de participatiewet zoeken naar betere mogelijkheden om een socialer
beleid en uitvoering te creëren, waarbij iedereen op zinvolle wijze kan deelnemen aan
maatschappelijk nuttige activiteiten en hierbij financieel beloond wordt.
Werkzaamheden. Verbindingen maken en onderhouden met alle organisaties die zich met armoede
bezighouden, in Rotterdam, regionaal en landelijk. Er is een landelijke Sociale Alliantie waarin ook de
vakbeweging is vertegenwoordigd. Vanuit een netwerk van organisaties mede organiseren van acties
en manifestaties om de lokale politiek te beïnvloeden. Direct contact met vertegenwoordigers van
lokale politieke partijen door het bezoeken van partijbijeenkomsten en deelname aan discussies, het
gebruik van inspreekmogelijkheden door de gemeenteraad en college van wethouders en anderszins,
is mogelijk de belangrijkste werkzaamheid voor ROSA. Contact en samenwerking met Lokaal FNV en
met ondernemersorganisaties is nodig om gezamenlijk plannen te ontwikkelen tegen armoede.
Voorts is het nodig voor actieve ROSA leden om kennis te maken met personen en organisaties,
bijvoorbeeld in wijken, die actief zijn tegen armoede en uitsluiting. Tenslotte is het benutten van
sociale media essentieel om een ruim publiek te bereiken en te beïnvloeden. Sinds augustus 2010 is
de digitale Nieuwsbrief online, thans 88 edities (nov 2015), waarin een groot aantal artikelen en links
naar websites, waarin de lezer zowel kennis kan nemen van kernontwikkelingen in economie en
maatschappij als van lokale ontwikkelingen inzake sociale (on) zekerheid en diverse stadszaken. De
Nieuwsbrief heeft op dit moment bijna 1500 emailabonnees, we werken aan uitbreiding hiervan
d.m.v. nieuwe strategieën en door samenwerking in ons netwerk en gebruik van overige sociale
media.
Netwerk. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een onderdeel van een netwerkorganisatie. In dit
beleidsplan zijn die organisaties nauwelijks genoemd omdat sommige organisaties intussen zijn
opgeheven of veranderd terwijl nieuwe zijn opgericht zoals de Rotterdamse afdeling van de
Bijstandsbond of een Brede Raad als adviesorgaan voor de Gemeente. U kunt echter eenvoudig en
snel kennisnemen van alle voor ROSA belangrijke organisaties op www.rosarotterdam.nl
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