
 

De Sociale Alliantie is een netwerk van meer dan zestig landelijke en provinciale organisaties die hun krachten gebundeld 

hebben wat betreft de strijd tegen armoede en voor participatie. Op landelijke en regionale bijeenkomsten worden 

regelmatig ervaringen uitgewisseld en voorstellen gedaan ter verbetering van beleid en uitvoering op landelijk en lokaal 

niveau. Daarmee vormt de Sociale Alliantie een schakel tussen het landelijke en het lokale beleid en is ze een vindplaats voor 

ervaringskennis die overheden en uitvoeringsinstanties voeling doet houden met de dagelijkse werkelijkheid van 

huishoudens en groepen burgers die rond moeten komen van een (te) laag inkomen. 

 

 

Hier staat en gaat de Sociale Alliantie in 2013 voor! 

 

We stellen vast 

• dat de samenleving verhardt en verbrokkelt, en mensen teruggeworpen worden op zichzelf  

• dat de armoede fors stijgt en bepaalde bevolkingsgroepen extra hard treft 

• dat sociale voorzieningen worden versmald en overgeheveld naar gemeenten 

• dat sociale risico’s worden doorgeschoven naar individuele personen 

• dat werken voor steeds meer mensen geen zekerheid meer biedt  

• dat een participatiewet wordt voorbereid die mensen als tweederangs burgers weg zet   

• dat er nood is aan verbondenheid en solidariteit om mensen opnieuw perspectief te bieden 

 

We strijden  

• tegen verarming en verrijking; voor meetellen en meedoen; voor sociale rechtvaardigheid 

• voor werk dat bestaanszekerheid biedt  

• voor een sociaal minimum dat hoog genoeg is om van te leven  

• voor betekenisvolle sociale verbanden en een groeiend besef van gezamenlijkheid 

 

We confronteren  

• de landelijke politiek met de sporen die de economische crisis nalaat op sociaal vlak 

• het kabinet met de onevenredige belasting van de lagere inkomensgroepen 

• de burgers met valse beeldvorming over armoede en armen 

• de samenleving met de ongerijmdheden van een ongeremde marktwerking 

 

We voeren actie  

• voor het scheppen van werk waarmee mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien 

• voor een participatiewet die mensen mogelijkheden biedt om volwaardig mee te doen 

• voor het landelijk vaststellen van rechten als minimumbasis bij gedecentraliseerd beleid   

• voor behoud van voldoende middelen om terugkeer naar werk afdoende te begeleiden 

• voor een sociaal minimum dat hoog genoeg is om gevrijwaard te zijn van armoede 

• voor het intrekken van de korting op bijstand, met name bij huishoudens met kinderen 

• voor het intrekken van de verhoging van eigen risico en eigen bijdragen bij zorgkosten 

• voor het inperken van de macht van de geldsector en de doorgeschoten marktwerking 

• voor behoud van de rol van de staat bij het garanderen van bestaanszekerheid 

• voor sociale innovatie die gericht is op versterking van solidariteit en rechtvaardigheid 

 

We helpen lokale groepen  

• actie te voeren voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid 

• actie te voeren voor herstel of behoud van een ruimhartig minimabeleid  

• actie te voeren voor een effectieve en menselijke schuldhulpverlening 

• actie te voeren voor onderzoek naar stapeling inkomenseffecten van allerlei maatregelen  

• actie te voeren dat gemeenten zelf arbeidsgehandicapten in dienst nemen 

• actie te voeren dat in iedere gemeente een breed pact tegen armoede wordt afgesloten 

• actie te voeren dat initiatieven die saamhorigheid versterken meer armslag krijgen 


