Programma ZO!Meetup 24 oktober
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Ontvangst en lunch (tegen betaling)
Opening door bestuursvoorzitter Tanja Jadnanansing en dagvoorzitter Bas van Sprew (stadsdeelsecretaris)
Keynote speaker Murat Isik
Start presentaties ronde 1
Start presentaties ronde 2
Start presentaties ronde 3
Afsluiting plenair met Minchenu en een optreden van Orville Breeveld
Borrel
Einde

Ronde 1 (14.00 uur)
lokaal 1

Ronde 2 (15.00)

Hoe kleuren we Zuidoost groen?- Renate Participatie, maar dan anders - Mike BrantNollen en Annet van Hoorn, GroenplatVorm jes, Hart voor de K-buurt
ZO
Met vijf groene vrouwen zijn we GroenplatVorm ZO gestart. Het doel is meer, mooier
en diverser groen in Zuidoost beheerd door
meer Zuidoosters. Tijdens deze workshop
hoor je meer over onze plannen en dagen
we je uit te dromen over groen in je eigen
buurt!

Participatie is nogal eens een ‘’dingetje’’ in
Zuidoost. Te vaak ook oneerlijk verdeeld naar
kleur en klasse. Te vaak top down i.p.v. bottom
up. Er waait een frisse wind in Zuidoost. Het
coalitie akkoord zet in op maatschappelijk initiatief vanuit de samenleving. Toch blijkt de
praktijk nog lastig.
In deze bijdrage worden ontwikkelingen in een
breder perspectief geplaatst en vooral: wat
kunnen we samen nu echt doen voor vernieuwing in het sociaal domein, welke blokkades,
welke inzichten - geïllustreerd met ervaringen
in de K-buurt.
Pas op: kan mogelijk zeer verhelderende antwoorden geven op lastige vragen zoals hoe
voorkomen we dat met gentrification de ziel
van de Bijlmer verdwijnt, waarom kun je niet
sturen op resultaat maar wel resultaat verwachten, hoe doorbreek je die te strakke focus
op rechtmatigheid?

Ronde 3 (16.00)

Maak kennis met Fonds voor Zuidoost Lesny Heikerk, Fonds voor Zuidoost
Er komt een nieuw fonds in Zuidoost, genaamd
“Fonds voor Zuidoost ”. Bij dit Fonds kunnen
buurtbewoners geld aanvragen voor verschillende initiatieven op het gebied van onder andere sport, natuur, welzijn, gezondheid en cultuur. Tijdens ZO!MeetUp zullen we u vertellen
wat Fonds voor Zuidoost precies is, hoe u
een aanvraag kunt indienen, vanaf wanneer dit
kan en wat u nog meer kan verwachten van
Fonds voor Zuidoost.

lokaal 2

Ronde 1 (14.00 uur)

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

Het Eigenwijze buurtspel - Dennis Armelita, !WOON

50 jaar Bijlmer: De Finale en de Oogst - Elzelinde van ’t Hof en Peter Dortwegt, 50 jaar
Bijlmer

Talent voor Ondernemen Zuidoost (NWBZZNZZ) - Maartje Bos en Marije Ebbers, kwartiermakers NWBZZNZZ, HvA

Op 25 november 2017 startte het jubileumjaar
50 jaar Bijlmer. Wat is er sindsdien allemaal
gebeurd? Wat zijn de resultaten en waar gaan
we mee verder? Draagt het bij aan trots voor je
buurt en wat vind je zelf van 50 jaar Bijlmer?
We zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Ook
gaan we aan de slag met de vraag hoe we de
Grande Finale van het jubileumjaar onder de
aandacht van ALLE inwoners van Zuidoost
kunnen brengen, maar ook van mensen uit de
rest van Amsterdam en Nederland.
Leuk feitje: Toevallig start de promotie rond de
Finale ook op de dag van Meet Up; mogen we
eindelijk verklappen wat er allemaal gaat gebeuren dat weekend!

Hoe kunnen we het potentieel en talent voor
ondernemerschap in Zuidoost meer benutten
en versterken?

Healthy Libi project, hoe gezond ben jij? Marcello Dello Stretto, Swazoom

Venzo, hoe begin je met participeren? - Kenny Zschuschen, Marco Barsoum en Akwasi
Mensah, Venzo

Het Eigenwijze buurtspel is een laagdrempelig en uitdagend spel dat stimuleert om
tot inspirerende buurtacties of buurtideeën
te komen. Het brengt spelers op nieuwe
ideeën over participatie in de buurt, in de
klas of op het werk. Het spel leent zich uitstekend voor teambuilding of om tot verrassende inzichten te komen voor uw wijk
of buurt.
!WOON zet dit spel in om het gesprek in
ontwikkelbuurten te ondersteunen. Wat
willen wij met onze buurt, hoe moet onze
buurt er uit zien, welke knelpunten willen
wij in onze buurt oplossen?
Met een simpele puzzel en wat spelregels
krijgen vier teams de gelegenheid de
krachten te meten. Ondertussen geven
vragen en antwoorden een goed beeld van
wensen, projecten en knelpunten uit de
buurt. Al spelend ontstaat een sterkte
zwakte analyse van de buurt of wijk.
lokaal 3

Swazoom Live Desta Deekman en Otmar Watson, Swazoom
Swazoom Live is een programma voor talentontwikkeling op het gebied van kunst
en cultuur waarbij wordt toegewerkt naar
een eindevenement waar jongeren optreden en hun ontwikkelde vaardigheden presenteren.

Het onderwerp gezondheid wordt de laatste tijd
erg veel besproken. Gezonde keuzes maken
lijkt makkelijker dan het is.
Healthy libi is een project gericht op fit worden,
gezonde keuzes maken en anderen inspireren.

Begin september 2018 is het project NWBZZNZZ gestart om de slaagkans van (startende)
ondernemers in Zuidoost te vergroten, specifiek
jongvolwassenen (18-35).
We willen kennisuitwisseling, ondernemingen
en netwerken verbinden en verduurzamen.
Waar behoefte is wordt nieuw aanbod ontwikkeld.
In de coalitie komen kennisinstellingen (HVA,
UVA, ROC), lokale overheid, bedrijfsleven samen op basis van gelijkwaardige rollen en inbreng. Nieuwsgierig? Kom langs!

Kort overzicht van mogelijkheden en diensten
van Venzo, het verbindingsplatform voor vrijwilligerswerk in Zuidoost. Hoe wil je beginnen met
participeren, of wat doe je al?

Ronde 1 (14.00 uur)
lokaal 4

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

HvA Fraijlemaborg: een open stadscampus Vlogles voor maatschappelijke instellingen in 2020! - Nuria Arbones Aran en Angelica Bal- Patrick Dorder, Zuidoost TV
tus, HvA
Je bent als vrijwilliger actief in je eigen buurt.
Hoodlab betrekt bewoners zelf bij het ontwikkelen van de buurt. Iedereen mag mee HvA gaat haar pand Fraijlemaborg verbouwen Hoe pak je dat slim aan? In deze vrolijke workshop leer je jezelf filmen en een goeie, korte
doen. De buurt speelt, bepaalt, beheert en tot een nieuwe open stadscampus. Een plek
boodschap te vertellen.
activeert. Betrokken bewoners zijn de sleu- waar studenten, medewerkers maar ook de
tel voor een betere buurt. Samen maken
buurt welkom zijn om te komen werken, leren, Laat die volgers en likes maar komen! Enige
we Venserpolder een fijnere plek om te
ontmoeten en ontspannen. De HvA doet al ja- ervaring met iPhone, Samsung of andere
wonen, voor iedereen.
ren imago-onderzoek in Amsterdam Zuid-Oost. smartphone is noodzakelijk.
PLYGRND.city - Arjen Heus, PLYGRND.city

Bij het verbouwen van de locatie nemen we
deze insights mee.
In deze sessie lichten wij onze plannen en het
onderzoek Zuidoost toe. Tevens presenteren
we het protoype ‘interactieve kaart’ van Amsterdam Zuidoost. Wilt u als organisatie niet op
deze map ontbreken, kom dan naar de sessie,
dan kunnen uw bijdrage bespreken.
LET OP! Locatie Research Lab Zuid Serre
(derde verdieping)

lokaal 5

lokaal 6

Ronde 1 (14.00 uur)

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

Free Walking Tour in de Bijlmer - Peter
Vrieler, Gemeente Amsterdam stadsdeell
Zuidoost

Hoe jij jouw angst in je voordeel kunt gebruiken! - Rakesh Latchmansing

Deep Democracy - Amir Nazar, Gemeente
Amsterdam

Toeristen die Amsterdam al meerdere keren bezocht hebben willen wel eens wat
anders.
Een free walking tour door de Bijlmer kan
in deze behoefte voorzien.
Hoe kunnen we zo’n tour organiseren?
Denk en praat mee tijdens deze sessie!

Deze presentatie zal je leren hoe je beter met
jouw angst om doelen te bereiken om kunt
gaan. Hebben we namelijk allemaal niet eens
last van angst om de acties te ondernemen die
nodig zijn om onze doelen te bereiken? Gelukkig kun je daar nu een eind aan maken en
deze angst in je voordeel gaan gebruiken om
juist jouw doelen te bereiken. Hoe je dit doet,
zal je in deze presentatie leren.

Deep Democracy werd in de jaren 90 ontwikkeld in Zuid-Afrika om gesprekken met elkaar
aan te gaan, zodanig dat ieders standpunt gehoord werd en er een breed draagvlak ontstond
voor besluitvorming. Wij willen je uitnodigen om
met deze methode kennis te maken. In deze
introductieworkshop krijg je inzicht in hoe je een
gesprek faciliteert op zo’n manier dat iedereen
zich gehoord voelt en je ook het minderheidsstandpunt meeneemt in je beslissing. Leer de
wijsheid van de minderheid écht benutten!

Plattegrond en Social Light - Jesse en
Gerschwin Bonevacia, HOBU

Een kijkje in de toekomst van Holendrecht
& Bullewijk - Chiel en Dagmar, HOBU

Nightlife in Zuidoost - Patricia en Jeff, HOBU

Ontdek tijdens deze sessie de toffe dingen
die nu en in toekomst gaan plaatsvinden in
Holendrecht en Bullewijk (beter bekend als
HOBU) en steek vervolgens samen met
designer Frederike Top en Gerschwin Bonevacia de handen uit de mouwen om na
te denken over twee kernachtige boodschappen die in prachtige oplichtende letters zullen landen op en rond de metrostations Holendrecht en Bullewijk.

Holendrecht en Bullewijk gaan veranderen.
Waar nu alleen kantoren staan, worden duizenden woningen toegevoegd. Zo ontstaat
straks een nieuwe stadswijk in de Bijlmer, waar
nú al wordt gepionierd. Ontdek tijdens deze
sessie alles over de plannen voor het nieuwe
en bijzondere Hondsrugpark. En neem een
duik in de wereld van SOAK, een Urban Wellness op basis van prachtige omgebouwde containers. Tijdens deze sessie is er ook volop
ruimte voor vragen. Mis het niet!

Holendrecht en Bullewijk gaan veranderen.
Waar nu alleen kantoren staan, worden duizenden woningen toegevoegd. Zo ontstaat straks
een nieuwe stadswijk in de Bijlmer, waar nú al
wordt gepionierd. Patricia Weijman heeft deze
zomer Club Jack geopend met op het dak een
prachtige groene rooftop. Zij zal vertellen over
de oorsprong van het idee, het programma en
de plannen voor de toekomst. Daarnaast zal
Jeff Croese vertellen over een zeer bijzonder
initiatief genaamd The Ballroom en een bijzonder evenement dat gelinkt is aan de opening
van een tentoonstelling in het Stedelijk van
RaQuel van Haver. Tijdens deze sessie is er
ook volop ruimte voor vragen. Mis het niet!

lokaal 7

lokaal 8

Ronde 1 (14.00 uur)

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

A must see als je komt werken in de
Bijlmer- Sarita Bajnath, Socratisch.nl

IMC Weekendschool laat leerlingen de wereld zien - Daantje Stötefalk

MBO college Zuidoost in verbinding - Lieke
Koningen en Charita Zandgrond, MBO College

In het kader van gentrificatie moeten we de
oorspronkelijke bewoners niet vergeten.
Wie zijn zij en wat heeft hen gemaakt tot
wie zij zijn?
Veerkrachtig, sterk en veel moeten overkomen.
Deze lezing gaat daarover.

Bij IMC Weekendschool staan de potentie en
de ontwikkeling van jongeren centraal. Wij realiseren ons dat niet iedereen gelijke kansen
heeft en daarom zitten onze vestigingen op
plekken waar dit het hardst nodig is. Jongeren
tussen de 10 en 14 jaar krijgen elke zondag les
van bevlogen professionals over beroepen. In
deze sessie neem ik u mee naar de magische
momenten die daaruit ontstaan en hoop ik
mensen te ontmoeten die onze leerlingen willen inspireren.

Wat doet het MBO college Zuidoost 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? Op welke manier zouden jullie als bezoekers in verbinding willen
staan met het MBO college Zuidoost?

Bijlmermeer: wederom stad van de toekomst - Rick Bleumink, Gemeente Amsterdam

Platform Gehandicapten Zuidoost - Caroll
Sastro, PGZO

De Buurtgids - Antje Tilstra

Stichting Buurtgids geeft rondleidingen door je
Wij zijn een stelletje gehandicapten in Zuidoost buurt. Samen met een lokale buurtgids (een enthousiaste buurtbewoner) ontdek je de pareltjes
In de jaren 60 moest de Bijlmermeer de
die opkomen voor hun belangen op alle levan je buurt en kom je met elkaar, lokale onderstad van de toekomst worden. Met prachti- vensgebieden. Dat doen wij met het Platform
ge parken, veilige fietspaden en imposante Gehandicapten Zuidoost, PGZO. Wij bundelen nemers en buurtinitiatieven in contact.
flatgebouwen met gezellige gemeenonze krachten om samen sterk te zijn tegen
schappelijke ruimtes. Maar er traden aller- slechte toegankelijkheid, slechte zorg en slech- Buurtgids heeft als missie om iedereen in de
buurt zich welkom te laten voelen. In 2016 startlei problemen op, wat uiteindelijke resulte bejegening.
te Buurtgids in Amsterdam-Oost, in de Indische
teerde in sloop en vernieuwing. Inmiddels
buurt. Sindsdien is Buurtgids actief in 6 buurten
is de Bijlmer populairder dan ooit, meer en
in Amsterdam. Afgelopen maand gaf de stichting
meer Amsterdammers komen naar de wijk
in opdracht van HOBU twee tours in Zuidoost.
om er te wonen, te werken of te feesten.
Hoe kon een wijk met zo’n slecht imago
toch weer in trek raken?

lokaal 9

Ronde 1 (14.00 uur)

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

Maak kennis met het Weekend College Marvin Hokstam en Lesney Heikerk,
Weekend College

Zuidoost Werkt - Kaoutar Lakehal, Jobhunter
Stadsdeel Zuidoost

Zuidoost, the place to be voor middelbare
scholieren -Jeroen Rijlaarsdam, Ir. Lely Lyceum

Wij willen een korte introductie geven over wie
wij zijn en wat wij doen. Daarna willen wij een
de luisteraars meenemen terug in de tijd en
vertellen wat de geschiedenis van de populatie
van Zuidoost is. Vervolgens willen wij het hebben over hoe wij de samenwerking kunnen
versterken tussen de betrokken partijen, bewoners en de Gemeente Amsterdam. Wij willen de presentatie afsluiten met een stelling.

Leerlingen, ouders, vervolgopleidingen en latere
werkgevers stellen andere eisen aan scholen
dan vroeger. Onze school gaat volop mee met
deze nieuwe dynamiek. Welke eisen stelt u voor
kwalitatief uitstekend onderwijs in Zuidoost?
Het Ir. Lely Lyceum wil als middelbare school
een verbindende rol spelen tussen de leerlingen,
hun ouders en alles wat Zuidoost voor hen te
bieden heeft. Hoe kunnen wij deze rol kunnen
vervullen?

Tijdens onze presentatie willen we de bezoekers voornamelijk op de hoogte brengen van wie wij zijn, wat we doen en waarvoor wij ons inzetten. Hoe kinderen zich bij
ons kunnen aanmelden en op welke manier wij zowel ouders als kinderen helpen
bij het bevorderen van een goede schoolloopbaan. Verder willen we met bezoekers
kort het gesprek aangaan over onderwijsongelijk: welke voorbeelden komen wij tegen, welke adviezen hebben wij, wat kunnen zowel ouders als kinderen concreet
doen? Daarnaast willen wij met de bezoekers (uit het onderwijsveld) kijken hoe wij
een brug kunnen slaan naar al bestaande
instellingen. De ervaring is dat dit altijd tot
levendige gesprekken leidt.
lokaal 10

MeerMaatjes Lotgenotengroepen - Haidy Samen zorgen voor een veiligere buurt Bijnaar
Bianca Tjon A Koy, Zuidoost Safety Movement

Blik op de Bijlmer - Northon Flores Troche,
Gemeente Amsterdam

Mantelzorgers en Naasten hebben baat bij
regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare ervaringen hebben en willen delen.
MeerMaatjes speelt hierop in, door veerkracht en een netwerk aan te bieden aan
lotgenotengroepen. Wil je meer weten over
onze aanpak? Kom naar deze sessie!

Je hoort en leest tegenwoordig veel over Amstel
III / ArenAPoort maar ook in de Bijlmer lopen
enorm veel (bouw)plannen en gaat er nog erg
veel gebeuren!
De Bijlmer is enorm kleurrijk en moet een wijk
zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Ruimte & Duurzaamheid heeft een studie uitgevoerd hoe dat te bereiken.
Northon Flores Troche (stedenbouwkundige)
vertelt je alles over deze studie, over de kernbegrippen buurt, verbinding, functiemenging, identiteit, structuur.

Zuidoost Safety Movement (ZSM) is een beweging van bezorgde ouders/betrokkenen die
is opgericht om het taboe op snitchen en het
doen van aangifte te doorbreken.
ZSM wil niet zwijgend toekijken of alleen iets
doen voor hun eigen kinderen, maar wil het
probleem bij de wortels aanpakken door de
slachtoffers te ondersteunen en de straatcultuur van bedreiging en intimidatie te
bestrijden.

Lokaal 11

Ronde 1 (14.00 uur)

Ronde 2 (15.00)

Ronde 3 (16.00)

Participatie doe je ZO - El Hossaine
Boulachioukh, POZO

De kanteling in zorg en welzijnsland - Juanita van Schoonhoven en Inder Mataw, Wijkzorg
Amsterdam Zuidoost

Participatie doe je ZO - El Hossaine Boulachioukh, POZO

Het is een interactieve participatie workshop. Gegeven door het POZO team.

Wat is er nog meer nodig in een netwerkorganisatie om de kwetsbare doelgroepen zolang
mogelijk thuis te laten wonen?
Wat is wijkzorg en voor welke doelgroep is het
bedoeld? De reden dat voor een netwerkorganisatie structuur is gekozen. En de wijze waarop we dit hebben ingericht door o.a. gekanteld
denken, samen te werken met formele en informele partijen breder kijken naar de hulpvraag. Het resultaat van deze manier van werken zou moeten zijn dat er kwalitatief betere
zorg geleverd gaat worden.
Deze manier van werken levert zowel positieve
kanten op als uitdagingen, en over de uitdagingen willen we graag in gesprek gaan zodat
ook onze blik op de situatie verbreed wordt
d.m.v. tips en oplossingen.

Het is een interactieve participatie workshop.
Gegeven door het POZO team.

