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JAARVERSLAG 2015 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 1.450 mensen 
(lente 2016) 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 
 
RoSA! ondervond in de loop van haar bestaan dat een van de grootste problemen bij 
bestrijding van armoede en schulden de moeizaam en slecht gecoördineerde hulpverlening 
is. Verder de aarzeling en schaamte om hulp te zoeken bij mensen die arm zijn.  Terwijl blijkt 
dat door direct de problemen onder ogen te zien en te bespreken, de spiraal naar beneden 
voorkomen kan worden. Omdat schulden kunnen toenemen door incassobureaus en 
deurwaarders. 
 
De Rotterdamse Sociale Alliantie wil hiervoor een expertisecentrum ontwikkelen, met 
training en voorlichting aan de hulpverleners, directe benadering van mensen in armoede, 
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bij voorbeeld door Tv-programma’s, gebruik maken van en opleiden van 
ervaringsdeskundigen en coördineren van de hulpverlening in de verschillende wijken van 
Rotterdam. Het expertisecentrum kan daarbij enorm helpen met een proactieve benadering 
van de doelgroep. 
  
EERSTELIJNS OPVANG 
 
Omdat de opvang door wijkteams en vraagwijzers slechts langzaam op gang kwam en 
aanvankelijk niet ingespeeld waren op de grootschalige problematiek van armoede en 
schulden in Rotterdam, heeft ook de Rotterdamse Sociale Alliantie steeds meer hulpvragen 
gekregen. Het uitgangspunt van RoSA! is om hulpvragen zo adequaat mogelijk door te geven 
aan de instanties die daarvoor geschikt zijn. In de praktijk bleek echter dat mens in armoede 
vaak in de matig functionerende professionele hulpverlening op een dood spoor kwamen te 
zitten. Veel tijd is in 2015 (overigens ook in eerdere jaren) om hoofd te bieden aan de 
verhardende bureaucratie en maatregelen die mensen nog verder in de hoek drukken.  
 
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. Zie verderop in het 
verslag. 
 
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 
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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 2015 zijn er 17 Nieuwsbrieven van RoSA! verschenen, nummer 73 tot en met 89. De 
kwaliteit van de Nieuwbrief is aanzienlijk toegenomen, met onder andere artikelen van onze 
huiseconoom Tjeerd de Boer. 
 
BIJEENKOMSTEN  
 
De Rotterdamse Solidariteit getoetst op 1 juni in de Pauluskerk 
Basisbaan, Basisinkomen en Produktieheffing op 14 september bij Dona Daria 
De werelddag tegen de armoede op 16 oktober bij de Nico Adriaans Stichting 
Bijwonen van het Symposium Ondersteboven op 26 juni in de Pauluskerk 
De Nieuwjaarsbijeenkomst van RoSA! was op 12 januari  
Verder was RoSA! aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie 
op het Stadhuis 5 januari Samen 010 op 8 januari  GroenLinks 9 januari 
PvdA 10 januari  SP 11 januari    Basisberaad 20 januari  
 
 
INITIATIEFGROEP 
 
In 2015 is de Initiatiefgroep 19 maal bij elkaar geweest 
5 en 19 januari 2, 16 en 30 maart 13 april  11 mei 
8 en 22 juni  3, 17 en 31 augustus 28 september  12 en 26 oktober 
9 en 23 november 7 en 21 december 
De initiatiefgroep had twee afsluitende trainingsbijeenkomsten op 9 en 16 februari 
 
STUDENTEN 
 
Hogeschool Rotterdam, groep van 12 studenten op 27 januari 
RoSA! ontving studenten van het Sint-Lodewijkscollege uit Brugge op 26 februari  
Samenwerking binnen een armoede enquête met het studentencorps in Kralingen op 29 
augustus 
 
FILM 
 
RoSA! maakte op 15 mei een film over Isaak en de Schittering, verdere films:  
Dag van de armoede 16 oktober bij de NAS (Peter Beeks / Parkbank Media)  
Naar een nieuwe economie 14 september (Pop Up TV / Schiedam) 
Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari (Cineac Noord) 
 

https://youtu.be/_1l0F_Rk3a0
http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/wat-zijn-basisinkomen-en-basisbaan
https://www.youtube.com/watch?v=tHyyUmcmtck;feature=player_profilepage
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SAMENWERKING 
 
Op 5 en 14 januari overleg Rotterdammers voor elkaar en Erasmus Universiteit 
Op 26 februari en 11 augustus met Sharida Noormohamed 
Over Armoede TV met Ontbijt TV Rotterdam op 4 maart 
Nabespreking bij de NAS van de werelddag tegen de armoede op 29 oktober  
Bijwonen kapstokoverleg (daklozen) in kamer 7 Stadhuis op 15 oktober  
Informatie verschaffen over het armoedebeleid aan de Verre Bergen op 1 december 
 
WERKEN ZONDER LOON 
 
Bijeenkomst met de FNV en SP over werken zonder loon in de Pauluskerk op 13 september 
Vergadering over werken zonder loon in het Oude Westen op 8 oktober 
Bijwonen discussie over werken zonder loon in Arminius op 15 oktober 
Bijeenkomst comité werken zonder loon in het Oude Westen op 29 oktober 
 
VAKBOND 
 
Meewerken aan Red de Zorg (FNV)  
De FNV over Arm en Rijk op het Schouwburgplein en in Engels op 3 maart 
Bezoeken van het Vakbondscafé FNV 
 
 
MEDIA 
 
Toespraak op de ledenraad van de Landelijk Woonbond in Utrecht op 26 september  
Bijwonen Rotterdamse Woonbond in Middelland op 7 oktober 
Fotoreportage voor een artikel het blad van de Landelijke Woonbond op 27 oktober 
Interview met journalist voor een artikel het blad van de Landelijke Woonbond op 3 
november Advies geven aan Tuvalu media over vier TV programma’s van de EO 
Meewerken bij interview met Ahmed Abdellahi door de Wiardi Beckmanstichting op 18 
september  
Uitnodiging voor een bijeenkomst voor de persprijs Rotterdam in Arminius op 4 november 
Toespraak over collectieve zorgverzekeringen bij de ASD in Lansingerland op 18 november 
Interview voor het NPO1 radioprogramma één op straat op 25 november 
 
LANDELIJK 
 
Volgen van een leergang van de Vakbondshistorische Vereniging, in Amsterdam op 7 en 21 
februari, 7 en 21 maart en 11 en 18 april De Sociale Alliantieraad op 22 april in Utrecht 
Bijwonen Alliantieraad Sociale Alliantie bij de CVN in Utrecht op 14 oktober 
Het congres van de Landelijke Cliëntenraad op 9 april in Amsterdam 
Armoede en wonen bij Tympaan in den Haag op 24 juni  
Bijwonen van armoede in de uitverkoop in Amsterdam Slotervaart op 25 september 
 
EUROPEES 
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Bespreking met de projectleider van het Europees project Re-inVest op 2 november 
RoSA delegatie naar eerste bijeenkomst re-invest in Dona Daria op 14 december 
 
DIVERSEN 
 
Commissie WIPV en de Gemeenteraadsvergaderingen bijwonen op het Stadhuis 
Bijeenkomsten van het Armoede Platform Prins Alexander, vertegenwoordigd door Fia Blok 
Pluspunt op 2 maart en 20 mei 
Over de Implementatie dag Participatiewet in Ede op 5 maart  
Over de afwijzing van subsidie Expertisecentrum bij Werk en Inkomen op 16 maart 
Bij Your Power Our Power van Radar op 20 maart 
Your Anchor op 24 maart 
Wij Rotterdam in de Alexanderpolder op 25 maart 
Een rondetafelconferentie van de vereniging ID banen op 1 april in het Stadhuis 
Uitreiking Ab Harrewijnprijs in de Pauluskerk op 13 mei 
Overleg in buurt huis de Waerschut op 4 juni 
Agenda 22 en het VGR in de Burgerzaal Stadhuis op 16 juni 
Bijwonen bijeenkomst van Laurentius in de Burgerzaal in het Stadhuis op 5 oktober 
 
  


