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a. Algemeen
De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers, beroepskrachten, organisaties en andere betrokkenen, die zich bezig
houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.
Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te
beïnvloeden. Met publicaties, nieuwsbrieven, verschillende bijeenkomsten (met
ervaringsdeskundigen en beroepsdeskundigen), de jaarlijkse manifestatie op 17
oktober (de Werelddag tegen de Armoede), een Nieuwjaarsbijeenkomst (om
nieuwe plannen te presenteren), gesprekken met de politiek, de Wethouder
Armoede, de wethouder Werk en Inkomen en enkele contacten met politici uit de
Tweede Kamer.
Acute hulpverlening
In de praktijk werd en wordt RoSA! benaderd door mensen, die nauwelijks meer
mogelijkheden zien om uit hoogoplopende, meestal financiële problemen te komen.
Waarbij het water aan de lippen staat, bijvoorbeeld bij huisuitzetting, afsluiting van
energie en water, beslaglegging op salaris of goederen en gijzeling door de
overheid vanwege schulden. Soms is de Rotterdamse Sociale Alliantie daarbij de
hulpverlener van de hulpverleners, die vast zitten in eigen procedures of opgelegde
procedures van de overheid. Waarbij de overheid het financieel regime van
"voorliggende voorzieningen" laat prevaleren boven het feit dat mensen praktisch
geholpen moeten worden.
Waar nood de wet breekt en als adequate doorverwijzing niet mogelijk is, is het
belangrijk dat de Rotterdamse Sociale Alliantie praktisch ingrijpt. Ook al heeft het
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in het verleden op een voortreffelijke manier
met RoSA! samengewerkt aan de financiële kanten van de problematiek, bouwt
RoSA! nu aan een eigen Weerstandsfonds, onafhankelijk van de overheid. Het
Laurensfonds heeft ons daartoe een eerste bijdrage geschonken, naast een andere
anonieme bijdrage. In het eerste jaar (2020) van het weerstandsfonds hebben we
dit voor een deel moeten aanspreken.
Initiatiefgroep
Leden van de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken
plaatselijke, provinciale, landelijke en een enkele maal een Europese bijeenkomst
van organisaties tegen de armoede. De Rotterdamse Sociale Alliantie is
vertegenwoordigd in de landelijk Sociale Alliantie en verschillende andere landelijke
organisaties.
Breed overleg
Het breed overleg komt een aantal malen per jaar bij elkaar (zover als nodig) om te
evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te
bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.
Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal maandelijks bij elkaar om plannen en strategie uit
te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men
vaker bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend
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behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers. Na een inwerkperiode kunnen
de nieuwe vrijwilligers toetreden tot de initiatiefgroep. Minimaal één maal in de twee
jaar is er een interne training over de resultaten en de toekomst van RoSA!
Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email
adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten
en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.
Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat over het algemeen uit van doelen op lange
termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties
niet uit de weg te gaan. Zoals de mars tegen de armoede van 17 oktober 2014 en
10 maart 2018 en het ondersteunen van actiegroepen in het kader van armoede en
schulden. De spontaniteit van de actualiteit staat daarbij voorop. Dit zorgt voor
nieuwe krachten en nieuwe inzichten.
Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse
Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door
rechtspersonen aangevraagd kunnen worden. Primair blijft dat de Rotterdamse
Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de
impulsen vanuit het netwerk.
Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang
van Rotterdammer in armoede, schulden of sociaal isolement voorop.
_________________________________________________________________________
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b. Jaarverslag 2020
BIJEENKOMSTEN
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie was op
maandagmiddag 20 januari 2020 van half drie tot half zes in de Pauluskerk. Het thema was:
“Is er nog participatie na de participatiewet?” Tijdens deze bijeenkomst zouden we onze
plannen ontvouwen, hoe we in het jaar voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen,
bijeen zouden komen in zes bijeenkomsten en daarnaast in de Werelddag tegen de
Armoede op 17 oktober in bijeenkomsten van een breed overleg. Naast de Mars tegen de
Armoede, op 9 mei, een week voorafgaande aan het Europees Songfestival in Ahoy.
We winsten nog niet in januari 2020 dat alle plannen doorkruist zouden worden door
maatregelen ten gevolge van de Corona-pandemie, waardoor het tot op de datum van
vandaag niet mogelijk is om in RoSA! verband bijeen te komen.
In de folder, die uitgedeeld werd bij aanvang bij de Nieuwjaarsbijeenkomst stonden in
kort de plannen voor het breed overleg:
Na de vernietigende evaluatie van de Participatiewet door het Centraal Plan Bureau eind
2019 is duidelijk dat sociale wetgeving, gebaseerd op bezuinigingen en politieke
besluitvorming, zonder voldoende feitelijke maatschappelijke onderbouwing, de armoede en
de schulden alleen maar doet toenemen.
De Rotterdamse Sociale Alliantie start in 2020 opnieuw een breed overleg met mensen met
persoonlijke ervaringen met armoede, schulden of uitsluiting, of beroepsmatige ervaring,
vrijwillig of professioneel.
Het breed overleg gebeurt in groepen van maximaal 15 tot 20 deelnemers. In deze groepen
gaan we niet uit van politieke mogelijkheden of haalbaarheid, maar van wat wij als
wereldburger en Europees burger zien als de weg om een eind te maken aan armoede,
schulden en maatschappelijke uitsluiting. Zonder de stress, waar de huidige maatschappij
op gebouwd is.
Een aantal onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:
- verhoging minimumloon tot een basisinkomen
- uitkeringen optrekken naar dit basisinkomen
- basisbanen en groeimogelijkheden naar een volwaardige baan
- misbruik van werklozen door bedrijven bestraffen
- flexwerk terugdringen en elke baan verdient genoeg om van te leven
- alle vormen van armoede terugdringen, dus ook woonarmoede,
mobiliteitsarmoede en eenzaamheid
- banen scheppen moet beloond worden, mensen ontslaan moet
belast worden
- dit gekoppeld aan een banenfonds dat grote invloed krijgt bij
zakelijke faillissementen
- salarissen boven dat van de premier opnieuw belasten met 72%
- investeringen op lange termijn belonen, korte termijn speculatie
belasten
De resultaten uit de breed overleg groepen zullen verschijnen in de nieuwsbrief van RoSA!
en besproken worden in onze themabijeenkomsten. Wij hopen dat u mee wilt denken over
en werken aan een solidaire samenleving, zonder armoede, schulden en sociale uitsluiting.
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Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst
Met ongeveer evenveel afmeldingen als nieuwe spontane aanmeldingen was het aantal
aanwezigen die middag 70.
Hans Goosen, voorzitter Rotterdamse Sociale Alliantie
Hans Goosen heet iedereen welkom en wenst iedereen een
gezond, gelukkig en strijdbaar nieuwjaar. Hij refereert aan het
artikel “wij zijn wakker en wij staan op” van Tjeerd de Boer in de
Nieuwsbrief. Het is tevens de lijfspreuk van de demonstraties
over het verhogen van het minimumuurloon naar 14 euro en het
tegelijkertijd optrekken van de bijstand en de AOW.
Hans zet een pet op, noemt zich “Hans met de pet” en vraagt de
zaal: “Even kijken of we wakker zijn”. Het publiek in de zaal gaat
staan en zegt hem vier maal na: “Wij zijn wakker, wij staan op”.
Hij herinnert aan de activiteiten in 2019, de evenementen, de werelddag op 17 oktober, de
nieuwsbrieven, de acute hulpverlening en goede samenwerking met het FBNR (Fonds
Bijzondere Noden Rotterdam). En noemt de participatiewet die nooit zo had mogen worden
opgestart en uitgevoerd.
Zijn we strijdbaar vraagt Hans? Op 9 mei, vertelt hij, is de Mars tegen Armoede! En noemt
de spreuk: “Wij zijn er allemaal bij, Rotterdam armoedevrij”. Er volgt herhaling en applaus,
door het publiek.
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Alexander Borst
Alexander stelt zich voor. Hij is coördinator Budgetmaatjes in
Rotterdam bij Samen010 en al jarenlang betrokken bij RoSA! Hij
noemt de personen die gaan spreken en optreden:
Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak
en informele zorg.
Duygu Yilderim, gemeenteraadslid voor de PvdA.
Edwin Dobber, bewoner van de Tweebosbuurt, waarvan de
woningen gesloopt zouden worden.
Met als afsluiting Kees (Evelien Keesmaat), zangeres, componist
en muziekdocent en het gebruikelijke netwerken met een hapje
en een drankje.
Michiel Grauss
De wethouder geeft een korte terugblik en vooruitblik en vertelt
dat het een moeilijke taak is als wethouder armoede en
schulden.
Er zijn kleine stapjes voorwaarts. 1 op de 4 kinderen groeien
op in armoede in Rotterdam. Volgens de laatste CBS-cijfers is
dit nu 19.6% dus net onder de 1 op de 5. Het “Uit de knoop”
programma waarbij veel ervaringsdeskundigen zijn
geraadpleegd heeft geleid tot 3.000 Rotterdammers die met
schulden zijn geholpen. De begeleiding kan wel 3 tot 5 jaar
duren. Dit jaar zullen 6.000 Rotterdammers met schulden
geholpen gaan worden.
Hij noemt ook de actie van WARM Rotterdam om met 50 euro een week van te leven. En
ook de theatervoorstellingen in Islamunde in IJsselmonde. In de gemeenteraad is unaniem
besloten de jeugdvergoeding te verhogen van 400 naar 500 euro. Het budget is al voor de
helft gebruikt.
Hij noemt de gezinsaanpak in Bospolder / Tussendijken. En vertelt dat er bij het komende
songfestival een aantal kaartjes en een drankje gratis beschikbaar is voor de minima. Hij
eindigt met de opmerking: “Laat het mij maar horen!” Met applaus vertrekt hij met spoed
naar de volgende afspraak.

Duygu Yilderim.
Om 15.20 uur geeft Duygu Yilderim antwoord op de vraag van
Alexander Borst: Hoe kijk je naar de samenleving?
Het gaat haar vooral om de toekomst van jongeren in
Rotterdam. Ze vertelt dat ze al 10 jaar in het onderwijs werkt.
Ze heeft een mooie jeugd gehad vooral ook door haar fijne
ouders en kon gaan studeren. Bij haar thuis was het sociale
heel belangrijk. Na haar studie is ze op de Hogeschool
Rotterdam gaan werken en verdiende daarna al 2 maal zoveel
als haar vader. Ze is betrokken raadslid van de PvdA.
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Ze mist een tegendiscussie wat de gemeente Rotterdam wel kan doen aan zaken als
schulden, gedwongen je huis verkopen, minimum ZZP-tarief van 16 euro netto. Ze mist heel
erg de fundamentele discussies in de politiek. Het toeslagenstelsel moet anders, het
armoedebeleid raakt haar erg.
Applaus.
Edwin Dobber en vriendin Miriam Talle
Om half vier worden Edwin en zijn vriendin geïnterviewd door
Alexander Borst. Edwin vertelt hoe het was om met de
dreiging te leven dat hun huis in de Tweebosbuurt gesloopt
zou worden. Edwin woont er 50 jaar. Er zouden 535
woningen gesloopt worden in hun wijk omdat de gemeente
347 duurdere sociale woningen wilde gaan bouwen. Ze
hebben een week geleden gehoord dat Vestia de huur niet
mag opzeggen. Groot applaus volgt.

Edwin zegt een aantal keren: Wees niet bang, laat je niet bang maken! De rechter heeft
beoordeeld dat er geen financiële noodzaak is om te slopen. De Deutsche Bank was één
van de partijen die de woningcorporatie Vestia rentederivaten verkocht. Vestia kwam
daarmee in 2012 aan de rand van de financiële afgrond. Vestia heeft keukens, en wc’s
gesloopt om de bewoners bang te maken. Er wonen er nu nog 160 gezinnen.
Alexander vraagt naar hun toekomst. Edwin zegt dat ze in hun huis mogen blijven wonen.
Applaus volgt. Een vraag uit de zaal: moet de woonvisie van tafel? De VVD heeft belang in
vernieuwen. Antwoord van Edwin: “wij blijven strijden!”
Groot slotapplaus volgt.
Kees
Daarna start Evelien Keesmaat haar optreden. Ze is
zangeres, zangdocent en muziekdocent. Zij is winnaar
van de Grote Prijs van Nederland.
Zij zingt 3 liedjes en speelt op haar gitaar en gebruikt
toetsen op haar apparatuur wat lijkt op een piano. De
titels van haar liederen zijn: “Buik op slot”, “Alleen ben je
het meest” en “Dans voor mij”. De zaal beweegt
helemaal mee.
Alexander bedankt haar voor haar optreden. Groot
applaus volgt.
Netwerken
Alexander sluit om vier uur de middag en nodigt iedereen uit om te gaan netwerken. De
borrel wordt gestart. Er zijn diverse drankjes en hapjes en het is gezellig. Er worden goede
kontakten gelegd. Om half zes gaat iedereen huiswaarts. Zonder te weten dat dit de enige
en laatste bijeenkomst van RoSA! in 2020 is geweest. En dat ook de Mars tegen de
Armoede niet door zou kunnen gaan.
_________________________________________________________________________
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De Mars tegen de Armoede van 9 mei 2020, die niet doorging
(uit Nieuwsbrief 147 van 28 september 2020)
Het coronavirus heeft slachtoffers geëist, opnames in ziekenhuizen, op de intensive care
en een groot aantal mensen die er aan overleden zijn. Het heeft ook onze hele manier van
leven, werken en vrije tijd op zijn kop gezet. Maar ook initiatieven en activiteiten ter
bevordering van de positievere positie van mensen met een moeilijke financiële positie zijn
niet doorgegaan.
Zo ook de derde Mars tegen de Armoede in Rotterdam, die op 9 mei gehouden zou
worden en waarvan de verwachting was dat tweeduizend mensen eraan zouden
deelnemen. De datum was zo gekozen, dat deze een week voor het Europees
Songfestival in Ahoy, met glitter en glamour, zou plaatsvinden. Zodat Europa kon zien dat
in de Wereldhavenstad Rotterdam en het rijk geachte Nederland grote groepen mensen,
door tientallen jaren achterstelling, uitzichtloos moeten leven.
Voorgeschiedenis
In het najaar van 2019 had de FNV gemeld, dat zij met de Rotterdamse Sociale Alliantie
zouden willen meewerken aan de Mars en aan de voorbereiding ervan. Die voorbereiding
zou gedragen worden door een gezamenlijke werkgroep. Op 26 november werd de Mars
voor het eerst aangekondigd in "de Hofbar", een TV-programma van de publieke omroep.
Dat gebeurde door een zeer betrokken sympathisant van RoSA!, die daarmee de Mars op
een landelijk niveau bracht. Het bestuur van RoSA! heeft dit meteen gemeld aan twee
landelijke bestuurders van de FNV, die vertelden dat ook zij achter de Mars zouden gaan
staan. Dat was op een bijeenkomst in den Haag tijdens het symposium Recht op Werk.
Vanaf 2018 is de samenwerking tussen de landelijke FNV en de Rotterdamse Sociale
Alliantie gegroeid. Daar heeft zeker het Manifest tegen de Armoede van RoSA! aan
bijgedragen. Overleg was er al vanaf het ontstaan van RoSA! via de landelijke Sociale
Alliantie en via ledenactiviteiten, op bijvoorbeeld 1 mei. Wat vorig jaar en begin dit jaar
speelde waren twee belangrijke items.
Systeem Risico Indicatie
De strijd om het minimumloon op te trekken naar 14 euro en daarin een hogere
bijstandsuitkering en AOW mee te nemen. En daarnaast de strijd tegen het Systeem
Risico Indicatie (SyRI), waarbij een computerprogramma wordt ingezet, waarin parameters
worden ingebracht om onder andere hele wijken eruit af te leiden om extra onderzoeken uit
te voeren naar fraude. Verschillende landelijke organisaties vonden het onterecht dat
zonder aanleiding groepen bewoners collectief bij voorbaat verdacht werden geacht, zoals
de inwoners van de wijken Bloemhof en Hillesluis, in een experiment van de Gemeente
Rotterdam.
Uiteindelijk hebben de gezamenlijke organisaties een rechtszaak, in het Paleis van Justitie
in den Haag, tegen de Nederlandse Staat gewonnen en wordt SyRI niet meer toegepast.
Terwijl er al eerder een actiebijeenkomst was geweest over SyRI in Hillesluis, kwam er een
uitnodiging om feestelijk de overwinning te vieren in de Sportspeeltuin in Hillesluis, vlak bij
het Feyenoord Stadion, op woensdag 11 maart.
Inmiddels had het coronavirus Nederland bereikt, terwijl het al drie maanden daarvoor
uitgebroken was in Wuhan in China. Er waren drie belangrijke oorzaken binnen Nederland
bekend, begin maart: het vieren van het carnaval in Noord Brabant, de mensen die terug
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keerden van de skivakanties in Noord Italië en de diensten van de kerken in voornamelijk
christelijke gebieden in Nederland. In Noord Brabant gold al het verbod op handen geven
en een maximum van 30 mensen op een bijeenkomst. Hieraan hielden we ons op het feest
in Hillesluis, al was het wel enorm wennen om geen hand te geven.
Overleg
Naast bewoners en bestuurders van de FNV Rotterdam, waren de twee eerder vermeld
bestuursleden van de landelijke FNV aanwezig en ook een vertegenwoordiger van de
Landelijke Cliëntenraad, die ook mede strijd tegen SyRI had gevoerd. Dat bracht ons tot
een gezamenlijk gesprek over de consequenties van het virus voor de activiteiten die we
zoal zouden houden. De landelijke Cliëntenraad zou haar congres houden op 2 april, de
FNV haar 1 mei viering en RoSA! de Mars op 9 mei.
De organisator van het congres van de LCR zag het niet zitten om met maar dertig
mensen iets te organiseren, terwijl er driehonderd verwacht werden. De FNV was ook
onzeker over de 1 mei viering en ook de mars van RoSA! en FNV op 9 mei kwam in het
gesprek naar voren. Er werd door RoSA! besloten de volgende dag een spoedvergadering
van het bestuur te houden, om een beslissing over de voortgang van de Mars te nemen.
We hebben dat voorgelegd aan de twee landelijke bestuursleden van de FNV en zij
wensten ons veel wijsheid en succes. Terugreizend van Rotterdam Zuid hebben we het
ook aangegeven bij een lokale bestuurder van de FNV Rotterdam.
Diezelfde 11 maart heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) besloten het
coronavirus tot een pandemie uit te roepen.
Besluit
We hebben in onze bestuursvergadering van donderdagmiddag 12 maart gezamenlijk het
'COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen van het Veiligheidsberaad van de
Rijksoverheid" ingevuld. En kwamen mede daardoor tot de conclusie dat het overwinnen
van het virus in China na drie maanden nog niet gelukt was, dat we er niet op konden
hopen dat dat in Nederland dat wel binnen drie maanden zou kunnen gerealiseerd worden
en dat Covid-19 niet afgedaan kon worden als een griep die vanzelf in de zomer zou
overgaan.
We besloten dat we het niet voor onze verantwoordelijkheid konden nemen om in deze
omstandigheden tweeduizend mensen te laten demonstreren en aan een manifestatie deel
te laten nemen. En we wilden ook voorkomen dat de werkgroep voor de mars haar werk
overbodig zou voortzetten.
Vrijdagochtend 13 maart vroeg hebben we de landelijke bestuursleden van de FNV
geïnformeerd en kregen we van beiden de reactie: “Jammer, maar verstandig”. De
werkgroep is geïnformeerd en de door hen aangeschreven deelnemers en alle abonnees
op onze Nieuwsbrief, waaronder de pers en de fracties in de Gemeenteraad.
Grote woorden in crisistijd
Nederland is geen land van grote woorden in een toespraak door een minister president,
we kunnen er slechts twee van herinneren:
Oliecrisis, Joop den Uyl 1 december 1973: Over de autoloze zondag en benzine op de
bon:
"Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik
van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten
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vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden."
Coronacrisis, Mark Rutte op 16 maart 2020:
"Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest van de wereld. Samen staan
we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat
we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt
je af: gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn
ongekend voor landen in vredestijd."
In beide gevallen een stevige boodschap in tijden van onzekerheid over de toekomst.
Hoe verder?
RoSA! heeft haar werk, bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting, weer
opgepakt. Door de dreiging van een tweede golf van Covid-19 concluderen dat er slechts
kleinschalige bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd kunnen worden. We zoeken nog
naar een vorm om op 17 oktober de veertiende jaarlijkse Werelddag tegen Armoede in
Rotterdam te presenteren.
Naast de Nieuwsbrief zullen we dan ook andere communicatiekanalen aanboren, want we
hebben veel te bespreken ideeën over een crisisvrije economie na Corona. De tijd is kort
tot aan de verkiezingen van de Tweede Kamer. Of dan alsnog, in maart 2021, de Mars
tegen de Armoede kan plaatsvinden is nu nog niet te overzien.
________________________________________________________________________
c. Initiatiefgroep
De Initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie is in 2020 tot aan de maatregelen
met betrekking tot de Corona pandemie op 11 maart slechts 3 maal bijeen kunnen komen
op 6 februari, 10 februari en 2 maart. Mede ook om de werkgroep, die bezig was met de
voorbereiding van de mars tegen de armoede niet voor de voeten te lopen.
___________________________________________________________________
d. Nieuwsbrief
Van de Nieuwsbrief van RoSA! zijn in 2020 de nummer 143 tot en met 150 uitgebracht, op 5
januari, 5 februari, 5 maart, 26 maart, 28 september, 23 oktober, 13 november en 10
december.
In de nieuwsbrief van 26 maart hebben we zes verschillende artikelen over Corona
overgenomen, een lijst opgesteld met belteams in verband met de pandemie en een artikel
over de kansen van een crisis. Er was in de lente en de zomer een zodanige overvloed aan
aandacht voor de Coronacrisis op TV, in de kranten en op de radio, dat de redactie van onze
nieuwsbrief even een pas op de plaats heeft gemaakt. In het najaar, met het uitzicht op de
verkiezingen in maart 2021 is de draad weer opgepakt.
Er is een constante stroom van artikelen tot stand gekomen, naast de interessante artikelen
over economie van Tjeerd de Boer, heeft Adriana Rollingswier actuele zaken in de
Nieuwsbrieven laten verschijnen.
Verder zijn artikelen geplaatst van: het CDA kamerlid René Peters; de voorzitter van de
landelijke cliëntenraad Amma Assante; Julie Smit die woont op het Griekse eiland Lesvos
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over de vluchtelingen daar en de natuur; van Menno Janssen over de sloopgevolgen van de
Rotterdamse Woonvisie; artikelen vanuit de Woonbond; een stuk van Piet van der Lende
van de Amsterdamse Bijstandsbond over de participatiewet en FNV bestuurder Maureen
van der Pligt over de kostendelersnorm.
Dit alles aangevuld met verwijzing naar actuele artikelen uit verschillende media. Dit alles
ondersteund door eindredacteur Therese Steur en hoofdredacteur Hans Goosen.
Op 1 januari 2021 heeft de Rotterdamse Sociale Alliantie we de eerste Nieuwsbrief van het
nieuwe jaar laten verschijnen: nummer 151.
________________________________________________________________________
e. Bestuur
De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is formeel een Stichting, hoewel het functioneert
als een netwerk. De bestuursleden zijn:
Hans Goosen, voorzitter
Therese Steur, secretaris
Tjeerd de Boer, penningmeester
Adriana Rollingswier, bestuurslid
Paolo Lopez (bestuurslid, niet actief)
De nieuwe omstandigheden hebben ervoor gezorgd, dat het bestuur van de Stichting
Rotterdamse Sociale de taak van coördinatie op zich heeft moeten nemen. Omdat te
voorzien was dat geruime tijd de gebruikelijke bijeenkomsten van RoSA! niet georganiseerd
zouden kunnen worden.
* Door overheidsbeperkingen van onderling contact was het niet meer zinvol om de
initiatiefgroep bijeen te roepen.
* De werkgroep voor de Mars tegen de Armoede focuste zich vanuit een groot
enthousiasme alleen op de Mars. En heeft daardoor de consequenties van de Coronacrises niet voldoende beseft.
* Zodat het bestuur op tijd de maatregelen tot afgelasting moest nemen, in overleg met het
bestuur van de FNV .
* Een van de drie grote fondsen die ons subsidiëren haakte af, door een interne wijziging in
de beslissingsprocedure van deze organisatie.
* Een tweede belangrijke subsidient liet lang op zich wachten, om daarna mede te delen,
dat wij geen activiteiten konden uitvoeren en dus geen subsidie nodig hadden.
Het bestuur heeft, zo goed en zo kwaad als het kon, besloten door te gaan, ondanks dat de
vaste lasten door zouden lopen. In overleg met een derde subsidient, die de oorspronkelijke
bijdrage handhaafde en een bijdrage van een bevriend fonds hopen we de vaste lasten over
2020 vrijwel geheel te dekken.
Formele bestuursvergaderingen waren er op 12 en 16 maart, 16 juli, 13 oktober, 3 en 22
december. Allemaal onder de voorwaarden, op dat moment vereist door de Corona
maatregelen. Een enkele maal via “Zoom”, maar dat was toch een stuk minder creatief.
Verder is er onderling veel telefonisch overleg geweest.
_________________________________________________________________________
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f. Acute hulpverlening
Kennis
De Rotterdamse Sociale Alliantie ontleent haar kennis over armoede, schulden en uitsluiting
uit de praktijk. Naast veel literatuur en berichtgevingen. De praktijk bestaat uit het
begeleiden en hulpverlenen van Rotterdammers in de problemen.
In Rotterdam bestaat, net zoals in heel Nederland, een aanzienlijk aantal belemmeringen
voor mensen aan de onderkant. Deze worden opgeworpen door de landelijke en plaatselijke
overheden, door semi-overheidsorganisaties en door sommige bedrijven. De
onbereikbaarheid van overheden en organisaties neemt nog steeds toe.
Er wordt een muur van automatisering opgebouwd, die voor mensen zonder computer of
computerkennis niet te overwinnen is. De, bijna overal, te ver doorgevoerde bezuinigingen
en ontslagen hebben er toe geleid dat intermenselijk contact steeds moeilijker wordt. Er zijn
gelukkig nog wel organisaties, die voor menselijk contact, via de telefoon, bereikbaar zijn.
Maar om die weg te vinden wordt vaak de hulp van de acute hulpverlening van RoSA!
ingeroepen.
Algemeen
Er zijn verschillende zaken, die een algemene aanpak vereisen, voor de mensen die een
beroep doen op de Rotterdamse Sociale Alliantie, zoals bij het afschaffen van de
automatische vrijstelling van waterschapsbelasting, bij de jaarlijkse huurverhogingen en
aangiften van belasting.
Persoonlijk
Er wordt ook bij RoSA! aangeklopt voor meer persoonlijke problemen, meestal heeft dit te
maken met onvoldoende middelen voor het bestaan.
Voorbeelden daarvan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Linnengoed vernieuwen van iemand, die al lange tijd van een lage uitkering leeft.
Het regelen van bedden om op te slapen voor kinderen vanuit het Kinderfonds.
Het aanvragen van sportkledij en voetbalschoenen vanuit het Sportfonds.
Het opknappen van een kinderkamer, voor een eerste kind binnen een gezin.
Een huisuitzetting en vervolgens opname in een woongemeenschap.
Het beheren van leefgeld.
Het uitzoeken van wetgeving over een in Suriname opgebouwd pensioen.
Regelen van een verklaring van goed gedrag voor een jonge vrouw, die een betrekking
kreeg in Portugal.
De strijd om iemand buiten de extra premie voor de zorgverzekering te houden.
Ondersteuning van een Afrikaanse man, die op regelmatige basis Nederlandse
publicaties schrijft over mensen met leef- en woonproblemen.
Bij de cliënt in beeldprijs van de Landelijke Cliëntenraad, werden we in 2020 opnieuw
genomineerd voor ons werk in de hulpverlening. Er werd een filmpje gemaakt over ons
werk, wat te vinden is op: https://youtu.be/xt5ELEV4bTQ .
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Fonds
RoSA! heeft voor de hulpverlening slechts beperkte inzet beschikbaar. Vandaar dat ze de
keuze heeft gemaakt alleen bij acute nood zich in te zetten, uiteraard wordt wel altijd naar
een alternatief doorverwezen. Vaak is dat laatste niet mogelijk bij een directe dreiging van
huisuitzetting of afsluiting van energie. Dan springt RoSA! bij.
RoSA! neemt in veel gevallen contact op met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Maar
er zijn gevallen waarbij dat niet kan. In het verleden heeft het bestuur financieel moeten
bijspringen, maar dat kan steeds minder.
In 2019 is een eerste bedrag gestort vanuit het Laurentsfonds om een buffer te gaan
vormen, wanneer deze situaties zich voordoen. Ook het Fonds Niet voor Jezelf heeft
daarvoor een sympathiebijdrage overgemaakt. Daarmee is een “Weerstandsfonds Acute
Hulpverlening” gestart.
In het eerste jaar is, mede door de Coronacrisis, een aanzienlijk bedrag onttrokken aan het
startkapitaal voor dit weerstandsfonds. Bedoeling is dat van jaar op jaar weer op peil te
brengen, door daarvoor subsidie aan te vragen, naast de subsidie voor activiteiten,
___________________________________________________________________
g. Armoedeplatforms
In navolging van het Armoede Platform Prins Alexander is er in 2019 gewerkt aan de
verdere vorming van platforms in IJsselmonde, Charlois en Delfshaven. De korte lijnen
binnen deze platforms en de betrokkenheid van vrijwilligers, beroepskrachten en
ervaringsdeskundigen zou moeten leiden tot een verspreiding over de gehele stad.
Leden van de Initiatiefgroep van RoSA! zijn betrokken bij deze platforms. Verder is er
coördinatie vanuit het Centrum voor Dienstverlening. Dit laatste is in 2020 onder druk komen
te staan, door het wegnemen van het vrijwilligerswerk bij de CVD en dat is niet gunstig voor
deze platforms.
Zo is dit belangrijke beleidsvoornemen door een aanbesteding achter de horizon verdwenen.
Hiermee is veel ervaring en inzet verloren gegaan. Het is zeker een punt van aandacht, als
de beperkingen van de Corona-maatregelen worden opgeheven.
___________________________________________________________________
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h. Bijeenkomsten extern
Door RoSA! werden verschillende externe bijeenkomsten bezocht in Rotterdam of in de rest
van het land, als vertegenwoordiger van RoSA! of RoSA! als deelnemer binnen externe
organisaties. Halverwege maart is daar door de Corona-maatregelen acuut een eind aan
gekomen.
januari
- nieuwjaarsbijeenkomsten Gemeente Rotterdam, PvdA , GroenLinks, Samen010 en SP.
- demonstratie bij de Tweede Kamer in den Haag over 14 euro minimumuurloon.
- herdenking Holocaust op Rotterdam Zuid
- Sociëteit de Witte in den Haag: Symposium over recht op werk
- Spoeddebat over de Tweebosbuurt in de Gemeenteraad
februari
- Isabel Awad, Erasmus Universiteit, samenwerking op het gebied van Armoedebestrijding
- Valentijns demonstratie en Mars in Amsterdam over 14 euro minimumuurloon
- Willem Schenkel in de Pauluskerk over de filosofie van de Kraal
- Carnissedreef op Zuid, wethouder Richard Moti en Sander de Kramer, over arbeidsmarkt
maart
- Amsterdam-Noord, poging tot samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en SP
- kapstokoverleg op Stadhuis over daklozen
- werkplaats Sociaal Domein in Ommoord samen met Hogeschool Rotterdam en InHolland
- Sportspeeltuin Hillesluis, feestelijke afsluiting acties tegen Systeem Risico Indicaties
en daarna een aantal “Zoom bijeenkomsten”
___________________________________________________________________
i. Conclusie
2020 is voor de Rotterdamse Sociale Alliantie een grotendeels verloren jaar geweest voor
de bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting. We kwamen heel goed op gang
en hadden goede plannen en zelfs een nieuwe mars tegen de Armoede in voorbereiding. De
Corona-maatregelen, hoewel volstrekt begrijpelijk, hebben onze slagkracht heel erg
bemoeilijkt. Bijeenkomstenzijn nu, in maart 2021, zijn nog steeds onmogelijk. De laatste
bijeenkomst was de Nieuwjaarsbijeenkomst van 20 januari 2020.
Met een onderbreking in de zomer, hebben we onze Nieuwsbrief weer vanaf september
laten verschijnen. In een frequentie van twee tot drie weken vanwege de aanstaande
Tweede Kamer verkiezingen. De vaste kosten, die doorgegaan zijn, die te maken hebben
met de Nieuwsbrief en de andere communicatie, zijn vrijwel gedekt door de overgebleven
aangeschreven fondsen voor subsidie..
De acute hulpverlening is toegenomen. Mensen weten ons te vinden, ook als Intermediair,
voor het Jeugdfonds en het Sportfonds.

15

