
Hieronder staat het programma van de ZO!Meetup op woensdag 25 oktober. 

Deze Meetup wordt gehouden op de HvA, adres: Fraijlemaborg 133

Er kan nog wat veranderen. Het meest actuele en uitgebreide overzicht staat op: www.zo-meetup.eventbrite.nl. En laat ons via deze link ook gelijk even weten of je 
komt!

12.00 uur Ontvangst en lunch verkrijgbaar
13.00 uur Opening met

- Motion Shape & Dance Studio
- Bas van Spréw, stadsdeelsecretaris & dagvoorzitter

            - Voordracht gedicht over Zuidoost door Gershwin Bonevacia
13.45 uur Start presentaties ronde 1
14.45 uur                         Start presentaties ronde 2
15.30 uur                         Pauze 
16.00 uur                         Start presentaties ronde 3
17.00 uur                         Start presentaties ronde 4
18.00 uur                         Afsluiting door stadsdeelsecretaris Bas van Spréw
18.15 uur Borrel met muziek door pianist Dywel Braaf

Ronde 1 (13.45 uur) Ronde 2 (14.45 uur) Ronde 3 (16.00 uur) Ronde 4 (17.00 uur)

lokaal 1 Bart Jan Commissaris - St. 
Toekomst en Talent en 
basisschool De Polsstok

Sport in de openbare ruimte

Wij willen mensen in Amsterdam 
Zuidoost laten ontmoeten en 
bewegen. 

Lammert Postma & Marcel 
Hoogsteder - Rijkswaterstaat 

Gaasperdammertunnel, kansen 
tijdens en na de bouw

In een korte presentatie gaan we 
in op het project en de kansen 
voor de toekomst.

Marian van der Weele - 
Gemeente Ouder-Amstel
   
Gemeente Ouder-Amstel over 10 
jaar verdubbeld door 
woningbouwontwikkelingen in 
Zuidoost?!

Jeroen Beker - Ymere

Ontwikkeling van een creatief 
centrum in Heesterveld

Heesterveld broedplaats place to 
be. Dat kunnen we niet alleen 
daar hebben we ook hulp en input 
van anderen voor nodig! Van 
Heesterveld 1.0 via 2.0 nu naar 
Heesterveld 3.0

http://www.zo-meetup.eventbrite.nl


lokaal 2 Henk van Raan - Amsterdam 
ArenA

Amsterdam ArenA, ‘The smartest 
hub’ van Nederland

Remy van de Gaar - Gemeente 
Amsterdam

Urban interactive district

ArenAPoort gaat de komende 
jaren veranderen. Wat betekent 
dat?

Huub Elders - Colliers

Upgrading winkelcentrum 
Amsterdamse Poort  “fit for the 
future’

Wat is ervoor nodig om het 
winkelgebied Amsterdamse Poort 
voor de consument 
aantrekkelijker te maken?

Rutger Krabbendam - Gemeente 
Amsterdam

Ontwikkelbuurten

Kwaliteitsverbetering in buurten 
van Zuidoost

lokaal 3 Jasper Kol - Avenergie

SEP TransformCity by 
Connect020 and gives ZO! 
positive Energie!

Zelfvoorzienende woningen op 
energiegebied in 3 muisklikken. 
Hoe kunnen we bestaande 
woningen in Amsterdam Zuidoost 
zelfvoorzienend maken in 3 
muisklikken op een aansprekende 
manier!? GEZOCHT: Wie wil onze 
eerste klant, fan en ambassadeur 
worden?

Arno Gorissen - ZuidoostPartners

Citymarketing en de toekomst van 
Zuidoost

Wat doet ZuidoostPartners aan 
de promotie van Amsterdam 
Zuidoost en slaagt ze in haar 
opzet? Wat valt er te verbeteren?

Vadym Zellner - Pop-up Games

Pop-Up Games, (sport) 
activiteiten voor jongeren

De doelgroep 12-20 jaar is 
moeilijk te bereiken en te binden.
De Pop-Up Games brengt de 
digitale- en de fysieke wereld van 
de jongeren bijeen.

Gijs van Deuren - Stichting OOG

kerk(en) en ruimte

In Zuidoost is in het verleden bij 
de stedelijke ontwikkeling geen 
rekening gehouden met ruimte 
voor de kerken en andere 
religieuze gemeenschappen. Hoe 
kan dat in de toekomst beter?

lokaal 4 Liesbeth Vermeulen & Harry 
Jansema - KantershofenZO

Van digitaal buurthuis naar lokale 
media

We vertellen wat we doen, 
waarom en voor wie. En…we 
zoeken uitbreiding van de 
redactie.Pak deze kans!

Hans Meiboom en Irene Lips 

Bijlmer Art Route

Hoe gaan we een route creëren 
die het bijzondere karakter van de 
Bijlmer vertelt via locatietheater 
en kunst? Een route waarin 
mensen, culturen en architectuur 
elkaar inspireren. Denk en praat 
mee!

Otmar Watson - Untold

Talentontwikkeling en participatie 
door middel van kunst

Met het opzetten van de African 
Diaspora Performing Arts center 
wordt een talentenhuis voor 
kinderen, jongeren en 
volwassenen gecreëerd.

Northon Flores Troche - 
Gemeente Amsterdam

Blik op de Bijlmer 2017-2040

Een integrale ruimtelijke blik op 
Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost, 
gebaseerd op het Finale plan van 
Aanpak uit 2002, op basis van 
nieuw gemeentelijk beleid op 
maatschappelijke thema’s.

Ronde 1 (13.45 uur) Ronde 2 (14.45 uur) Ronde 3 (16.00 uur) Ronde 4 (17.00 uur)



lokaal 5 Bie Muusze - Gemeente 
Amsterdam

De viering van 50 jaar Bijlmer

Hoe vier je een feest dat een jaar 
moet duren? waarin alle 
bewoners en instellingen en 
bedrijven een plek moeten 
krijgen. Hoe pak je dat aan?

Doris Bolten - Gemeente 
Amsterdam

Armoedeaanpak in Zuidoost 

We informeren over onze nieuwe 
manier van gebiedsgerichte 
armoedeaanpak. We bespreken 
knelpunten en kijken hoe we dat 
met bezoekers gezamenlijk 
kunnen oplossen.

Henno Eggenkamp - Bijlmer 
Museum

Een stamboom voor de Bijlmer

Het Bijlmer Museum wil het 
ijkpunt van die samenleving zijn, 
een stamboom als het ware, die 
de bewoners doet beseffen en 
voelen waar vandaan hun huis 
komt en hoe ze samen geleefd 
hebben.

Lise ten Holder - IMC 
Weekendschool

Hier maken we toekomst

Wij hebben de wens om onze 
leerlingen in contact te brengen 
met nog meer gepassioneerde 
professionals uit Zuidoost. Wie 
kan ons hiermee helpen?

lokaal 6 Haidy Bijnaar - Community 
Adviseur

Sociale uitdagingen en kansen in 
Zuidoost. Bewoners met LVB 
tellen mee!

Empowerment van bewoners met 
een licht verstandelijke beperking.

Mike Brantjes - Hart voor de K-
buurt

De K-buurt is wakker geworden. 
Participatie wordt op 
vernieuwende vormen ingevuld 
en bewoners nemen hun 
verantwoordelijkheid. Wat hebben 
we gedaan en wat hebben we 
geleerd.

Naomi ter Bruggen - Venzo

Venzo verbindt! 

Participeren via vrijwillige en 
maatschappelijk inzet. We 
belichten verschillende aspecten 
van vrijwillige en 
maatschappelijke inzet en diverse 
projecten rondom dit thema.

Nico Mulder - Amsterdam 
Marketing

De buurtcampagne van 
Amsterdam Marketing 

Amsterdam Marketing presenteert 
hoe Zuidoost nu al onderdeel is 
van de city marketing strategie en 
laat zien wat er in de toekomst 
nog meer mogelijk is.

lokaal 7 Ellen Nieuweboer & Thijs Box - 
Gemeente Amsterdam

De transformatie van Amstel III

De transitie van Amstel III naar 
gemengd wonen en werken

Debby Saptenno en Jurly 
Pocornie - MBO College Zuidoost

Wat doet het MBO college zoal. 
Op welke manieren maakt het 
MBO college verbinding met de 
buurt. Wat doen zij met de 
omliggende bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 
Waarom vinden zij het belangrijk 
om een buurtfunctie te hebben.

Nathalie Bremer - PPOZO

Wat hebben leerlingen nodig in de 
overstap van primair onderwijs 
naar voortgezet onderwijs? De 
ervaringen en expertise van 
deelnemers gebruiken we om een 
doorstroomprogramma te 
ontwikkelen.

Gracia Wartes - MaDi  

Cash Money Budgetteam

Het Cash Money Budgetteam van 
stichting MaDi verzorgt 
voorlichtingen aan jongeren om 
hen voor te bereiden op hun 
financieel leven en biedt hulp 
jongeren met schulden.

Ronde 1 (13.45 uur) Ronde 2 (14.45 uur) Ronde 3 (16.00 uur) Ronde 4 (17.00 uur)



lokaal 8 Michelle Matthew - Caribisch 
Netwerk Politie 

Over de diversiteit binnen de 
politie en het belang van 
verbinding maken met de 
bewoners.

Marcello Dello Stretto, 
jongerenwerker Swazoom

Wat is mijn identiteit als jongere in 
dit stadsdeel?

Is kennis van je culturele roots en 
een doordacht toekomstplan van 
grote betekenis voor de 
ontwikkeling van jongeren met 
een niet Nederlandse 
achtergrond?

Politie Amsterdam Bijlmermeer 

Behandelen verschillende 
onderwerpen.

De Politie. Wat doen wij en wat 
kun jij doen om de samenleving 
leefbaarder te maken. Wat 
kunnen WIJ samen doen?

Huib van Santen - VAZO

Van Bedrijvenvereniging naar 
Bedrijven community.

Wat maakt de VAZO zo uniek en 
anders dan alle andere bedrijven-
verenigingen?Is een 
Bedrijvenvereniging nog wel van 
deze tijd?

lokaal 9 Lilian Soerel - VAZO

Ondernemen met jonge talenten 
uit ZO!  

Jonge talenten uit Amsterdam 
Zuidoost een toekomst gunnen in 
het werkgebied. MBO studenten 
worden on the job opgeleid 
bij een bedrijf. Ken jij de 
medewerker van de toekomst?

Violet Nijboer en Stephany 
Biezen - ZO! City

ZO! City en de verandering van 
Amstel III naar een levendige 
stadswijk met wonen en werken

Peter Vrieler - Gemeente 
Amsterdam

Knooppunt Zuidoost - een plan 
voor samen ontwikkelen

Een knooppunt is een bijzondere 
versie van een third space. Het is 
een openbare werkruimte waarin 
de opzet is dat ambtenaren, 
ondernemers, creatievelingen en 
burgers samenwerken aan 
concrete doelen voor de straat, 
buurt of wijk. 

Djilani Sprang-Purperhart

Professionals In Chilling

Presentatie over de ambitie om 
hét meest ontspannen congres 
over werkstress voor 
professionals te organiseren.  Met 
als doel heersende taboes over 
werkstress doorbreken en het 
bewustzijn over 
stressmanagement te vergroten.

Ronde 1 (13.45 uur) Ronde 2 (14.45 uur) Ronde 3 (16.00 uur) Ronde 4 (17.00 uur)



lokaal 10 Marinka van Vliet & Martine de 
Snijer - Bureau Buhrs

Parels van Zuidoost

Tijdens deze sessie gaan we op 
zoektocht naar de parels van de 
Bijlmer en Gaasperdam. Wat 
maakt deze gebieden uniek en 
bijzonder? Waarop ben je trots? 
Aan de hand van een spel 
ontdekken we daarbij gezamenlijk 
de waarden die kenmerkend zijn 
voor Zuidoost.

Judith Tholen, John Dekker en 
Patrick Dorder - ZO! ZZP

Krachten bundelen met het 
Zuidoost ZZP-platform

Zichtbaar Ondernemen
Ondernemen is leuk en lastig 
tegelijk! Hoe zorg jij ervoor dat 
jouw bedrijf zichtbaar is?
 

Jasper van Doornik - BNI

Hoe kunnen we het zakelijke 
netwerk voor ondernemers in 
Zuidoost laten groeien? 
  
Ken je ondernemers die tijdens 
de lunch willen netwerken en op 
die manier nieuwe zakelijke 
kansen krijgen?

Ad Hagedoorn - ING

ING - Amsterdam Zuidoost: een 
vruchtbare bodem

We zijn gestart met de bouw van 
het nieuwe hoofdkantoor. Wat zou 
jou bewegen om in dit gebied te 
gaan/blijven werken?

lokaal 11 Nuria Arbones Aran - HvA

Onderzoeksgroep Moving 
Zuidoost

Het delen van twee jaar aan 
inzichten en het besef dat 
Zuidoost veel ingrediënten heeft 
om zich te ontwikkelen als een 
kosmopolitische brug naar de 
wereld.

Ahmed Zirar - Gemeente 
Amsterdam

Groeiende arbeidsmarkt in 
Zuidoost

Hoe kunnen we er gezamenlijk 
voor zorgen dat we meer 
bewoners bereiken voor de 
groeiende arbeidsmarkt in 
Zuidoost?

Daniël van Motman - Adviseur 
Verkeersmanagement

Coördinatie van verkeer bij grote 
evenementen

Hoe groter het evenement, hoe 
belangrijker het is om het verkeer 
te managen. Maar wat komt 
daarbij kijken?

Harvey Sandriman - Swazoom 

Welzijn en de verbinding met…

In de wijk zijn verschillende 
partners actief. Hoe breng je in 
een nieuwe wijk een verbinding 
tot stand die leidt tot een 
samenwerking die bewoners 
optimaal ondersteunt.
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