Terugblik AlliantieRaad 22 april 2015
Opening
Ruud Kuin, voorzitter van de Sociale Alliantie opent de bijeenkomst.
Hij memoreert unieke coalitie die de Sociale Alliantie is. We moeten als Sociale Alliantie het
geluid van deze unieke coalitie van zo’n 50 verschillende organisaties onder aanvoering van
vakbeweging en kerken weer krachtig bij de politiek op de agenda krijgen!
En naar zijn eigen organisatie kijkend (FNV): de hele FNV moet ‘armoede’ weer belangrijk
gaan vinden. De voorgestelde brieven (en andere activiteiten) moeten in de in de Alliantie
deelnemende organisaties breed gedragen worden.
Met de beperkte middelen kiest de Alliantie in 2015 voor twee grootschaliger activiteiten.
Politiek is landelijk en lokaal dus zet de Sociale Alliantie in op die twee lijnen. In het najaar
(november) een gedragen brief naar de Tweede kamer en de minister. Daarom heen kun je
van alles doen, afhankelijk van wat we kunnen, kan er een hele kerstboom worden
opgetuigd.
Bespreking petitie
Vandaag ligt er een concept voor een petitie voor het lokale beleid voor. Die wordt
besproken. Dat levert verschillende opmerkingen en suggesties op.
Ten aanzien van de toon en hoe de petitie te gebruiken wordt geconcludeerd: Gebruik de 10
punten als een graadmeter, een meetlat waarlangs je het lokale beleid kunt leggen. Lokale
situaties verschillen, er zijn zeker gemeenten die het wel goed doen op het terrein van
armoedebestrijding. Daarom moeten we ook pluimen geven. En vervolgens aangeven wat er
nog verbeterd kan worden. De toon moet dus niet het opgeheven vingertje zijn. Het is ook
goed om suggesties te geven en goede voorbeelden. Sommige gemeenten willen wel, maar
weten niet hoe.
De verdere inhoudelijke opmerkingen en de latere reacties via de mail, zijn verwerkt in de
definitieve versie. Die is inmiddels verspreid onder de aanwezigen bij de AlliantieRaad op 22
april, afgemelden en de andere in de Alliantie deelnemende organisaties.
Vanuit de Sociale Alliantie is inmiddels de petitie via de griffies aan de 393 gemeenten en
gemeenteraden gestuurd.
Lokaal
Daarnaast willen we in een paar steden, verspreid over het land, die brief graag aanbieden
aan de lokale politiek. Daarbij zijn de lokale groepen leidend; de Sociale Alliantie is
ondersteunend.
De plaatsen die genoemd worden:
Emmen – Amstelland – Sittard-Geleen – Friesland;
Rotterdam: 1 juni, 16.00 – 18.00 uur m.m.v. Ruud Kuin, voorzitter Sociale Alliantie
Deventer: 26 juni armoedeconferentie: herijking van het minimabeleid.
Bij die lokale acties is het wel belangrijk om goed voorbereid te zijn en te beschikken over
gegevens over de lokale situatie. En daarom is de nauwe samenwerking met lokale
groep(en) van zo groot belang.
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Aandachtspunten
De bijdragen van de aanwezigen bij de AlliantieRaad levert ook nog een keur aan
aandachtspunten. Voor een gedeelte kunnen die meegenomen worden in de actie in het
najaar richting de landelijke politiek.
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Schuldhulpverlening is een belangrijke sleutel bij armoedebestrijding. Schuldsanering
moet veel korter.
Inzetten op preventie.
Mensen vallen tussen de regelingen met als gevolg armoede. Bijvoorbeeld in tijd van
een scheiding is tijdelijke overbrugging nodig om erger te voorkomen.
Collectieve verzekering is niet altijd voordelig voor bijstandgerechtigden.
Kijk integraal, kijk naar 3D’s. Andere manier van kijken naar werk en inkomen.
Menselijke waardigheid op 1 in een manifest.
Hoe komen mensen via werk uit de armoede?
Een manier die her en der wordt ingezet zijn coöperaties. Daar zijn regelluwe zones
voor nodig om die tot een groter succes te maken. Het is belangrijk dat mensen iets
extra’s kunnen halen uit hun onderneminkje; de bijverdienregeling in de Wwb was zo
slecht nog niet. Combinaties van parttime werken en uitkering moet normaal
worden.
Probleem bij coöperaties en andere vormen van bedrijvigheid: Ambtenaren kunnen
niet bedrijfsmatig denken.
Respectvolle bejegening. Vanuit menselijkheid handelen, sfeer waardoor mensen
alles kunnen vertellen.

Concluderend
De voorzitter blikt terug op een geslaagde bijeenkomst in goede sfeer met constructieve
bijdragen en enkele concrete afspraken. Een goede basis om als Alliantie verder te bouwen.

