Alliantiedagen
2010

Versterk
Vertrouw
Verbind

Vijf bijeenkomsten

programma van 10.00 — 16.00 uur
met tijd voor uitwisseling, ontmoeting en inspiratie!
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag

7 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
3 november

Den Haag
Zutphen
Beilen
Roermond
Etten-Leur

Nederland armoedevrij!
Vorig jaar tijdens de Alliantiedagen hebben we met z’n allen het startschot gegeven aan een initiatief om in
zoveel mogelijk gemeenten een beweging op gang te brengen om de eigen gemeente – en daarmee op den duur
heel Nederland – armoedevrij te maken. De initiatieven dreigen vast te lopen op een ongekend ingrijpende
bezuinigingsoperatie op landelijk en lokaal niveau.
Hoe kunnen we toch vasthouden aan onze doelstelling omtrent het armoedevrij maken van Nederland en van
de eigen gemeente?
Hoe kunnen we landelijk en lokaal een antwoord geven op bezuinigingsplannen die onevenredig de smalle
schouders belasten?
Hoe kunnen we nieuwe wegen inslaan om onder nieuwe omstandigheden het gestelde doel van armoedevrijheid
toch te bereiken?

Dat zijn de vragen die aan de orde komen op de Alliantiedagen.
De dagen worden zo ingericht dat we gezamenlijk concrete voorstellen ontwikkelen hoe lokaal te handelen.
We kunnen ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren en bemoedigen. En dat alles onder de
wijsheid die we in onze jeugd hebben opgedaan: de vlieger gaat alleen omhoog bij tegenwind!

Alliantiedagen
De Sociale Alliantie is een netwerk waarin landelijke en provinciale organisaties hun krachten bundelen om
meer samenhang te krijgen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Om dit doel te bereiken worden onder meer Alliantiedagen georganiseerd voor de achterban van deelnemende
organisaties. Ook beleidsmakers en uitvoerders zijn welkom.
Op de Alliantiedagen worden verschillende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd aan de achterban van de
deelnemende organisaties, omgekeerd geeft deze achterban kritisch commentaar op die ontwikkelingen en
scherpt zo thema’s aan. De inbreng in de werkgroepen wordt meegenomen en verwerkt in werkmateriaal ten
behoeve van de versterking van de positie van mensen met lage inkomens.
Ook wordt het gebruikt in de voorbereiding voor het jaarlijkse overleg met de staatssecretaris.

Voor wie?
De Alliantiedagen zijn bedoeld voor de kaderleden van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen:
cliëntenraden, anti-armoedegroepen, platform allochtonen, kader dat actief is in vakbonden, in Humanitas, in
de kerken, mantelzorg, ggz-groepen, etc.
Nadrukkelijk worden ook politici, beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd,
en zijn overige geïnteresseerden eveneens van harte welkom.

Kosten
Deelname is gratis en u krijgt een lunch aangeboden. Reiskosten zijn voor rekening van de eigen organisatie.
Levert dit problemen op, dan kunnen reiskosten op basis van kosten openbaar vervoer worden vergoed door de Sociale Alliantie.

Aanmelden
Om tijd en kosten te besparen ontvangen we gegevens van de aanmeldingskaart – zie bijlage – het liefst via
e-mail. Maar ook aanmeldingen per post of fax worden verwerkt.

U ontvangt een bevestiging per e-mail.
Het programma en de routebeschrijving worden ongeveer een week van tevoren toegestuurd.
Heeft u geen e-mail, dan sturen we u een week van tevoren de stukken per post toe.

Parallel-programma: Zingen tegen onrecht
(zowel in het ochtend- als in het middagprogramma)

Deze werkgroep start al tijdens het plenaire ochtendprogramma. Voor de ‘doeners’ die vinden dat
er genoeg gepraat is: maak je eigen strijdlied. Het AVE koor verzorgt een werkgroep ‘als je het niet
zeggen kan, zing het dan!’
Tijdens de Alliantiedag wordt een lied gemaakt dat in de plenaire afronding gepresenteerd wordt.
In het middagprogramma kunt u kiezen uit één van de volgende werkgroepen:

1.

De Lokale Sociale Agenda

In het Jaar van de Armoedebestrijding nemen ongeveer 80 lokale groepen deel aan de Lokale Sociale Agenda
en/of de Stedenestafette. Lokaal samenwerken aan concrete actiepunten is hierin het motto. Hoe dat werkt in de
praktijk ziet u aan een paar voorbeelden. Verder handvatten voor de wijze waarop u ook zoiets aan kunt pakken
in uw gemeente. Bent u hier in uw plaats mee bezig? Uw voorbeelden van acties zien we graag op papier!

2.

Effectief strijden tegen bezuinigingen

Bij bezuinigingsvoorstellen zal de sociale zekerheid niet worden ontzien. Welke voorstellen doen de ronde? Hoe
kun je de vinger op de zere plek leggen en effectief het leefbare minimum overeind houden, landelijk en lokaal?
De vakbonden hebben diverse acties in voorbereiding, waar u uw voordeel mee kunt doen. Heeft u voorbeelden
van hoe uw gemeente omgaat met de bezuinigingen, de minima misschien wel ontziet of hoe creatief wordt
omgesprongen met die bezuinigingen? Neem de voorbeelden mee als u aan deze werkgroep deelneemt. De
Sociale Alliantie is benieuwd naar de bevindingen uit uw plaats.

3.

Vernieuwing als antwoord op bezuinigingen

Sociale verworvenheden moeten worden verdedigd. Maar we kunnen niet volstaan met een strategie van
‘handen af van verworvenheden’. We moeten nieuwe situaties onder ogen zien en creatief op zoek gaan naar
nieuwe wegen. De Sociale Alliantie heeft op 23 september een landelijke bijeenkomst om vernieuwingsroutes
te verkennen. Die routes worden hier verder uitgewerkt en vertaald naar de lokale praktijk. Positieve, creatieve
ideeën uit uw eigen lokale praktijk horen we hier ook graag!

4.

Maatjes bij schulden

Beginnende schulden of problematische schulden kunnen het leven van mensen ontwrichten. De schuld-hulp
die geboden wordt door (overheids)instanties is gericht op het schuldenvrij maken van mensen. Een ‘maatje’
kan helpen dit ingrijpende en ingewikkelde traject in te gaan en vol te houden. De kerken willen samen met
andere organisaties op minimaal 25 plaatsen een maatjesproject opzetten. We gaan in gesprek over het hoe en
wat van dit project en over wat helpt om schuldenvrij te worden of te blijven.

5.

Omgaan met groeiende onzekerheid

Veel mensen hebben te maken met afbrokkelende zekerheden rond inkomen en werk. Bezuinigingen, aantasting
van pensioenen, werkloosheid en verschraling van (zorg)voorzieningen zijn daar voorbeelden van. Wat doet dat
met mensen en hoe kun je als vrijwilliger / hulpverlener een luisterend oor bieden en een handreiking geven?

Programma:
10.00 – 10.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 10.45 uur

Welkomstwoord namens de Sociale Alliantie

10.45 – 11.15 uur

Trends in Versterk, Vertrouw, Verbind
—
—
—
—

11.15 – 12.00 uur

Presentatie van trends in de samenleving
Resultaten van het Alliantiesymposium van 23 september
Link naar de lokale praktijk
Inbreng vanuit de zaal

De Lokale Sociale Agenda en lokale acties
—
—
—
—
—

Presentatie van de activiteiten voor het Europees Jaar van
de bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting!
De Stedenestafette
De Lokale Sociale Agenda in uw regio
Inbreng vanuit de zaal

12.00 – 13.00 uur

Lunchpauze

13.00 – 15.00 uur

Middagprogramma met keuze uit vijf werkgroepen

15.00 – 15.30 uur

Centrale afronding van het programma met medewerking van het AVE koor

15.30 – 16.00 uur

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje

Data en locaties:
Er worden vijf bijeenkomsten gehouden met een programma dat begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Er is tijd voor uitwisseling, ontmoeting en inspiratie.
De accommodaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Regio West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland Noord)
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 | 2595 CL Den Haag

Donderdag 7 oktober

Regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
De Hanzehof, Coehoornsingel 1 | 7201 AA Zutphen

Vrijdag 15 oktober

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 | 9411 PC Beilen

Vrijdag 22 oktober

Regio Limburg (Limburg)
De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 | 6041 JA Roermond

Vrijdag 29 oktober

Regio Zuid-West (Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland Zuid)
De Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2 | 4872 XE Etten-Leur

Woensdag 3 november

Organisatie
In de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid werkt een groot aantal organisaties samen.

Landelijke organisaties:
Raad van Kerken; Humanistisch Verbond; Humanitas; FNV; CNV; Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA;
CG-Raad; Stichting CliëntenPerspectief (CliP); Cordaid Bond zonder Naam; FORUM; Landelijk Overleg Minderheden; Landelijk Bureau DISK; Kerk-in-actie; Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten; Landelijk overleg
cliëntenraden Sociale Zekerheid; Cliëntenbond in de GGZ; Landelijke Vereniging van Thuislozen; Beweging
ATD-Vierde Wereld Nederland; Tiye International Platform of the National Organisations of black, migrant
and refugee women; Vrouwenbond FNV; Werkgroep Landbouw en Inkomen; Mezzo, Landelijke Vereniging van
Mantelzorgers; Stichting Leergeld Nederland; Leger des Heils; Stichting Christelijke Schuldhulppreventie;
Vincentiusvereniging Nederland.

Provinciale en lokale organisaties:
Arme Kant van Groningen/Drenthe; Groninger Netwerk cliëntenraden in de Sociale Zekerheid; Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden; Arme kant van Fryslan; Vereniging Cliëntenraden Sociale Zekerheid in
de provincie Drenthe; Vereniging Sociaal Drenthe; Arme Kant van Overijssel; Provinciaal Overleg Cliëntenraden Overijssel; Stichting Gelderse Aanpak; Provinciaal Overleg Cliëntenraden Utrecht; Arme Kant van de
provincie Utrecht; Arme Kant van Flevoland; Arme Kant Noord-Holland; Stichting Uitkeringsgerechtigden
Noord-Holland; DMA Centrum/Arme Kant van Zuid-Holland; Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden
Zuid-Holland; Stilte-actie; Splinter, platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland;
Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen; Stichting de Vonk, instelling voor maatschappelijk activeringswerk
voor Noord Brabant en Zeeland; Stichting de Pijler – knooppunt van uitkeringsgerechtigden-organisaties in
Limburg; ROSA – Rotterdamse Sociale Alliantie; Komitee Amsterdam tegen Verarming; Platform Minima
Organisaties Haarlem; Lokale organisaties en werkgroepen die tijdens Alliantiedagen ervaringen uitwisselen
en werkmateriaal ontwikkelen voor een goed lokaal sociaal beleid en praktijk.
Deze organisaties verlenen medewerking aan de Alliantiedagen:
Stichting Cliëntenperspectief (CliP) verzorgt de organisatie van de Alliantiedagen in opdracht van de Sociale
Alliantie.

Informatie
Wilt u meer informatie over de Alliantiedagen, dan kunt u contact opnemen met Stichting CliP,
telefoonnummer: 06 – 420 920 30 (Ger Ramaekers) of per e-mail: info@stichtingclip.nl
Voor meer informatie over de Sociale Alliantie zie: www.socialealliantie.nl

De Alliantiedagen van 2010 worden mede mogelijk gemaakt door:
— subsidie van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het Europees
— Jaar van de bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting;
— subsidie van het Fonds Eropaf: Doen en Delen! voor de Stedenestafette in het Europees Jaar.

