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In de Corona-zomer van 2020 heeft het Social Pact twee succesvolle online 
conferenties georganiseerd. Ruim tweehonderd mensen hebben samen met het 
Social Pact beter in beeld gebracht wat nodig is voor een positieve ontwikkeling in 
Zuidoost

Tijdens de eerste conferentie (29 juni – 2 juli)   is samen met beleidsmakers beter in beeld gebracht 
wat er nodig is voor een positieve ontwikkeling in Zuidoost. Op de tweede conferentie (24-26 
augustus)   is het Social Pact juist met bewoners en bewonersorganisaties in gesprek gegaan.

cijfers
Tijdens de opening van de eerste conferentie gaf Jeroen Slot (Hoofd Onderzoek, Informatie en 
Statistiek van de gemeente Amsterdam) een overzicht van de huidige problematiek in Amsterdam 
Zuidoost.   Opnieuw blijkt hieruit hoe groot armoede en werkeloosheid in Zuidoost zijn, en dus hoe 
belangrijk het is om als Social Pact de bewoners hierin te helpen om in hun kracht te komen.

complimenten
De sprekers en deelnemers aan de conferenties gaven een goed beeld van wat het Social Pact te 
bieden heeft aan Zuidoost: een brugfunctie tussen bewoners, overheid, welzijnsorganisaties en 
zelfs het bedrijfsleven. Het Social Pact, dat pas in 2019 is opgericht, kreeg vele complimenten over
de voorbeeldrol die ze nu al heeft in Zuidoost maar ook voor Amsterdam.

meepraten
Op de bewonersconferentie in augustus noemde een inwoner van Zuidoost in de workshop over 
armoede: “Ik woon in de H-buurt. Er is hier veel armoede: de huren en uitgaven stijgen, maar onze 
salarissen niet. Ook hebben veel van ons geen recht op WW. Normaal gesproken kunnen wij als 
bewoners niet meepraten om dit aan te geven, ik ben blij dat dit nu wel kan!”

oplossingen
Door het Social Pact hebben actieve bewoners en zelforganisaties in Zuidoost een krachtiger stem 
gekregen en beter actie kunnen ondernemen ten behoeve van het welzijn van alle inwoners van 
het stadsdeel. Eén van de deelnemende zelforganisaties zei: “Het was geweldig om met iedereen 
een 360 graden perspectief te krijgen op de leefsituaties van de mensen. Dat is de basis voor 
daadwerkelijke oplossingen”.
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