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Organisatie
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. Vaak wordt hierdoor het door de overheid
gepropageerde maatwerk vervormd tot een keurslijf.
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. Na de
eerste bijdrage van fondsen, is de subsidiestroom hiervoor gestagneerd in de
corona periode. Alleen door donaties uit spaargeld van bestuursleden is de acute
hulpverlening via het weerstandfonds blijven functioneren.
Initiatiefgroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie is vertegenwoordigd in de landelijke Sociale
Alliantie en verschillende andere landelijke organisaties. Leden van de
initiatiefgroep van RoSA! bezochten, voorafgaande aan de corona periode, vele
plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de
armoede. Ons werk heeft veel nadeel ondervonden van de maatregelen om de
pandemie in te perken.
Zodra het weer mogelijk is komt de initiatiefgroep maandelijks bij elkaar om plannen
en strategie uit te werken en daaruit taken te verdelen. In drukke tijden komt men
vaker bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend
behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers. Na een inwerkperiode kunnen
de nieuwe vrijwilligers toetreden tot de initiatiefgroep.
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Breed overleg
Het breed overleg komt een aantal malen per jaar bij elkaar (zo vaak als nodig is)
om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale
Alliantie te bespreken. Leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.
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.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email
systeem 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. Ook dit zorgt voor
nieuwe kracht en nieuwe inzicht.
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.
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang
van Rotterdammer in armoede, schulden of sociaal isolement voorop.
Bestuur
De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is formeel een Stichting, hoewel het functioneert
als een netwerk. De actieve bestuursleden zijn:
Hans Goosen, voorzitter
Therese Steur, secretaris
Tjeerd de Boer, penningmeester
Adriana Rollingswier, bestuurslid
Naast vergaderingen is er onderling veel telefonisch overleg geweest.
_________________________________________________________________________
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Bijeenkomsten en breed overleg
Met in het achterhoofd het besmettingsgevaar en de begrijpelijke maatregelen van de
overheid zijn er in periode maart 2020 tot aan het tweede kwartaal 2022 geen bijeenkomsten
georganiseerd door RoSA! Ook het bezoek aan andere organisaties is stop gezet. Voor de
coördinatie en de voortgang van de organisatie heeft het bestuur “zoom-vergaderingen”
gehouden, totdat het weer mogelijk werd om compleet echt bijeen te komen.
De bedoeling is al het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie in juli 2022 weer op te
pakken. De Rotterdamse Sociale Alliantie start dan opnieuw een breed overleg met mensen
met persoonlijke ervaringen met armoede, schulden of uitsluiting, of beroepsmatige ervaring,
vrijwillig of professioneel.
Een aantal onderwerpen die in het breed overleg aan de orde zullen komen zijn:
- aanzienlijke verhoging minimumloon tot aan de bestaanszekerheid
- uitkeringen optrekken naar dit loon, onder andere bijstand en AOW
- 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 velen mee willen denken
over en werken aan een solidaire samenleving, zonder armoede, schulden en sociale
uitsluiting.

Nieuwsbrief
Van de Nieuwsbrief van RoSA! zijn in 2021 de nummer 151 tot en met 162 uitgebracht, op
1 en 26 januari, 16 februari, 3 en 14 maart, 11 en 31 mei, 11 augustus, 28 september,
13 oktober, 4 november en 3 december. De oplage schommelt tussen 1400 en 1500 lezers.
Er is een constante stroom van artikelen tot stand gekomen, naast de interessante artikelen
over economie van Tjeerd de Boer, actuele zaken van Adriana Rollingswier en redactionele
artikelen van Hans Goosen. Eindredacteur is Therese Steur. Aangevuld met gastartikelen
van Amma Asante (voorzitter Landelijke Cli”entenraad), Juan Heinsohn Huala, Wiert Omta,
de Woonbond, Raf Janssen (Sociale Alliantie), Kitty Jong (FNV), Ahmed Abdillahi, Ardy
Moeijes en René Peters (Tweede Kamer).
En aankondigingen van acties, een groot aantal doorklikverwijzingen naar de media en
cartoons van Ellendige Elise.
________________________________________________________________________
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Acute hulpverlening
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.
___________________________________________________________________
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 zijn opgeheven.
___________________________________________________________________
Systeem Risico Indicatie
Het gebruik van Systeem Risico Indicatie (SyRI) is door de Hoge Raad voor de overheden
verboden. De consequentie van de gebruikte parameters in de computerprogramma’s leidt
tot discriminatie, verboden in artikel 1 van de Grondwet. Ondanks het verbod wordt SyRI
nog steeds ingezet door gemeentes en de belastingdienst, met funeste gevolgen voor grote
groepen burgers. Zoals bij de het toeslagenschandaal en de naar willekeur ingevoerde
fraudelijst bij de belastingdienst. Mensen werden zonder reden bij voorbaat verdacht van
fraude. Ook dit is “Ongekend onrecht”.
__________________________________________________________________
Conclusie
Ook 2021 is voor de Rotterdamse Sociale Alliantie een grotendeels verloren jaar geweest.
Dit geldt niet voor de Nieuwsbrief en voor de acute hulpverlening. Zo zijn we ondanks de
corona maatregelen contact blijven houden met ons netwerk en hulpzoekers.
De vaste kosten daarvoor zijn uit eigen middelen betaald.
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