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Groei aantal leden en partners
In het jaar 2021 heeft het Social Pact haar bestaansrecht kunnen
bewijzen en hier ook veel erkenning voor gekregen. Gemeente en
partners hebben de samenwerking met het Social Pact gezocht voor
de uitvoering van projecten waarbij de inzet van bewoners en/of
een diversiteit aan organisaties van belang is.

Leden

Eind
2020
27

Eind
2021
34

Partners

19

30

Nieuwe leden
In 2021 zijn de volgende stichtingen lid geworden van het Social Pact:
• Life Skills
• Synchroon Plus
• Mfantsiman Association
• Women Motivating Integration
• Treasures Foundation
• Aan de knoppen
• MCTC
Al deze leden hebben de intentie uitgesproken om de verbinding op te zoeken met de andere leden,
om zo samen te kunnen werken aan de uitdagingen van Zuidoost.

Nieuwe partners
In 2021 zijn een aantal nieuwe partners toegetreden tot het Pact. Met deze partners worden individuele
afspraken gemaakt over de vorm van de samenwerking.
De partners hebben gemeen dat ze het Social Pact een warm hart toedragen en haar doelen met
mensen, middelen en/of kennis willen ondersteunen.
In 2021 zijn de volgende organisaties na een kennismakingsgesprek partner geworden, en hebben hun
activiteiten aan alle andere leden van het Social Pact gepresenteerd:
• Woon!
• Humanitas
• Stichting Hartvrouwen
• Burennetwerk
• Buurtcampus Zuidoost
• GAZO
• Zuidoost City
• Human Empowerment
• Los Latinos
• Toekomstmuziek
• Single SuperMom
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Activiteiten in 2021
Algemene vergaderingen
In 2021 hebben 7 algemene vergaderingen plaatsgevonden, met een variërende opkomst van 15 tot 30
leden. In deze vergaderingen zijn interne zaken besproken en werd informatie uitgewisseld over de
activiteiten waar men mee bezig is.
Naast de presentaties van nieuwe leden en partners stonden ook vrijwel elke vergadering presentaties
van/gesprekken met diverse externe organisaties op de agenda, zoals:
• Masterplan Zuidoost (meerdere bezoeken, o.a. programmadirecteur + doorbraakteam gelijke
kansen jeugd en onderwijs)
• Taal Informatie Punt (TIP)
• Flying Squad (armoedevoorzieningen)
• MDRA (meldpunt racisme)
• Tekkie worden (traject Werk en opleiding in ICT)
• Alliantie Mannenemancipatie
• Buurtteams
• Burgeracademie
• Arkin (Jellinek + preventie basis GGZ)
• Jongerenpunt
• Zuidoost Werkt

Kerngroepvergaderingen
De kerngroep van 7 leden van het Social Pact, is in 2021 veertien keer bij elkaar gekomen (buiten de
algemene vergaderingen). In de kerngroepoverleggen vinden o.a. kennismaking met potentiele leden
plaats, en worden dagelijkse ontwikkelingen besproken/in gang gezet.

Themagroepen
Het hart van de activiteiten van het Social pact vindt plaats in de Themagroepen. Hier worden signalen
uitgewisseld, activiteiten op elkaar afgestemd en nieuwe samenwerkingen in gang gezet.
In 2021 hebben de volgende themagroepen plaatsgevonden:

Armoede
•
•

5 bijeenkomsten
Resultaat: Project Money maatjes, inclusief trainingen samen met Buurtteams

Eenzaamheid
•
•

4 bijeenkomsten
Resultaat: serie activiteiten in Week van de Eenzaamheid in 3 wijken van Zuidoost

Jongeren
•
•

3 bijeenkomsten
Resultaat: Betrokkenheid bij Masterplan doorbraakteam jongeren

Werk&Participatie
•

3 bijeenkomsten
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•
•

Intensieve samenwerking met Zuidoost Werkt
Resultaat: plan in ontwikkeling over Wijk Uitzendbureau (betere aansluiting computer/taalles,
vrijwilligerswerk en werk)

Huiselijk geweld
•
•

3 bijeenkomsten, in samenwerking met projectleider preventie Huiselijk geweld
Resultaten:
o Meerdere leden van het Social Pact zijn lid van de “Geweldig in Huis” groep;
o Gezamenlijke opzet van activiteiten rondom thema huiselijk geweld;
o Training meldcode is gevolgd door Social Pact leden;
o Samenwerking bij 2 theatervoorstellingen en dialoogsessie.

Projecten
Door haar unieke vorm als samenwerkingsalliantie is het Social Pact de plek bij uitstek waar
vernieuwende samenwerkingsprojecten belegd kunnen worden of kunnen ontstaan uit de
themagroepen.
In 2021 zijn de volgende projecten in samenwerking uitgevoerd:

Masterplan Zozoom
Van 18-25 januari heeft het Social Pact op verzoek van het Masterplan een aantal gesprekken
georganiseerd, waarin de vormgevers van het Masterplan in gesprek konden gaan met bewoners van
Zuidoost.
In 10 sessies hebben in totaal 175 bewoners van deze kans gebruik gemaakt. De gesprekken hebben
veel concrete handvatten opgeleverd voor de uitvoering van het Masterplan.

Ijssie in de Wijk
Bewoners van Amsterdam die het meest behoefte hebben aan hulp en informatie weten dit vaak
moeilijk te vinden. Daarom zijn 8 organisaties van het Social Pact in de periode augustus-november 2021
met een team van 24 vrijwilligers de wijken van Zuidoost in getrokken om deze belangrijke informatie
mondeling te verspreiden.
Bij een lekker schaafijsje of kopje koffie kregen bewoners in acht verschillende wijken informatie over
waar ze hulp kunnen krijgen bij onder andere financiële problemen, hoe ze een laptop voor
schoolgaande kinderen aanvragen, welke leuke activiteiten in de eigen wijk georganiseerd worden en
nog veel meer.
Het concept “Ijssie in de wijk” bleek een groot succes. Ruim 800 bewoners zijn gesproken door de
vrijwilligers. Er is veel informatie verzameld over wat er speelt in de wijken: woningnood, financiële
stress, behoefte aan buurtactiviteiten en gebrek aan informatie over voorzieningen.
Stichting ProFor coördineerde de activiteit en heeft in samenwerking met de burgeracademie de
vrijwilligers getraind. Maar liefst acht organisaties leverden vrijwilligers aan en droegen bij aan de
voorlichting in “hun” wijk: Recogin, Woman Motivating Integration, SES, SynchroonPlus, Cirkel van
Harmonie, Venzo, Kazerne Reigersbos (UFNM), Carabic en ProFor. Het team armoedepreventie van de
gemeente Amsterdam was ook aanwezig en heeft voorlichting gegeven over alle mogelijkheden voor
bewoners met een krappe beurs (de “Pak je Kans” regelingen).
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Ontwikkeling Community Center Mijehof
In de Mijehof, een voormalige school in Holendrecht, is het Social Pact gevraagd om de ontwikkeling
van een tijdelijke voorziening voor jongeren te begeleiden. In deze ruimte is het de bedoeling dat
buurtbewoners gezamenlijk beheer en programmering uitvoeren van activiteiten voor en door
jongeren.
In 2021 hebben de Social Pact organisaties SES, Carabic, Venzo en Jongeren Die het Kunnen in
gezamenlijkheid tot stand gebracht dat er een kernteam van bewoners is gevormd dat aan de slag wil
in en met deze voorziening. Per eind 2021 zijn samen met jongeren én ouders uit de buurt de wensen
en eisen aan de ruimte en de programmering in kaart gebracht, is de verbouwing in gang gezet en
begeleid en hopen we in de loop van 2022 met de activiteiten te kunnen starten.

Money Maatjes
Vanuit themagroep Armoede is in samenwerking met het Buurtteam het project Money Maatjes
ontstaan. Dit project heeft als doel om bewoners in financiële problemen te laten ondersteunen door
vrijwilligers die de eigen taal spreken en als vertrouwenspersonen kunnen optreden.
In najaar 2021 zijn 8 vrijwilligers geworven en getraind vanuit Social Pact organisaties Cirkel van
Harmonie, SES, ProFor, Recogin, de Buurtwerkkamers, SynchroonPlus, P-team en Stichting
Kankerlotgenoten. Al deze vrijwilligers hebben direct contact met bewoners in hun vrijwilligerswerk en
kunnen de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen.
Vanaf december 2021 zijn een aantal vrijwilligers vanuit Cirkel van Harmonie, SES, Recogin en Woman
Motivating Integration verder getraind als Money Maatje. Ze zijn vanaf december 2021 elk met 2
bewoners als maatje aan de slag zijn gegaan. Door wekelijks contact over een periode van minimaal 3
maanden hopen we de bewoners te kunnen ondersteunen, waardoor ze minder stress ervaren,
geholpen worden in het contact met de formele instanties (belastingdienst, buurtteam) en de
slagingskans van eventuele schuldhulptrajecten te verhogen.
Om het project uit te voeren heeft in 2021 zeer regelmatig overleg tussen ProFor, Venzo en het
buurtteam plaatsgevonden. Voor 2022 is een verlengingssubsidie aangevraagd om vrijwilligerskosten
en training te blijven financieren zodat de bewoners voor langere tijd kunnen worden ondersteund en
het bereik kan worden uitgebreid.

Kerstproject basisscholen
ProFor heeft met 3 organisaties van het Social Pact (SES, Cirkel van Harmonie en Geef je Kind een
voorsprong), met kids van ProFor en met 2 organisaties uit de K-buurt en Kazerne Reigersbos
deelgenomen aan deze actie. Tijdens de kerstactiviteit kregen 350 kinderen een kerstpresentje
uitgereikt.

Samenwerkingen
Toetreding tot kernalliantie van het Masterplan
Het Masterplan Zuidoost is een overkoepelende aanpak van de uitdagingen in Zuidoost. In het
Masterplan zijn vertegenwoordigers vanuit de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties verenigd.
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In 2022 is het Social Pact gevraagd om deel te gaan nemen aan de kernalliantie van het Masterplan, om
hierin de stem en de belangen van de bewoners en de informele organisaties te vertegenwoordigen.
Daarnaast neemt het Social Pact deel aan een aantal doorbraakteams van het Masterplan. Het Social
Pact en het Masterplan Zuidoost hebben de gesprekken opgestart over een samenwerking m.b.t. het
uitbetalen van vergoedingen aan bewoners en organisaties die betrokken zijn bij het Masterplan
Zuidoost.

Organisatie Symposium met Zuidoost City
Zuidoost City, het samenwerkingsverband van bedrijven en ZZP-ers in Zuidoost, is in 2022 toegetreden
als partner van het Social Pact. Om de samenwerking vorm te geven is een gezamenlijk symposium
voorbereid waarin met beide partners samen over de economische ontwikkelingen in Zuidoost wordt
gespard. De onderwerpen zijn: Waar ontbreekt de aansluiting tussen vacatures en werkzoekenden? Hoe
kunnen maatschappelijke organisaties beter een plek vinden in de leegstaande plinten in winkelcentra?
Vanwege de Covid-beperkingen is het symposium uitgesteld naar april 2022.

Linking Pin in de Buurtteams
In 2021 zijn de Buurtteams gestart in Amsterdam. Het Social Pact zoekt actief de samenwerking met de
buurtteams op, om zo te garanderen dat de bewoners van Zuidoost waarmee zij in contact is de juiste
ondersteuning krijgen.
De samenwerking krijgt onder andere vorm door:
• De benoeming van Linking Pins: in elk van de 3 gebieden van Zuidoost neemt een
contactpersoon vanuit het Social Pact deel aan het buurtteam. Deze Linking Pin informeert het
buurtteam over het informele aanbod in het gebied, en zorgt voor warme overdracht tussen
formeel en informeel aanbod waar nodig. De Linking Pins zijn Lucia Martis (Bijlmer-Centrum),
Haidy Bijnaar (Gaasperdam/Driemond) en Dorien Groeneveld (Bijlmer-Oost).
• Projecten Money Maatjes en Ijssie in de wijk;
• Deelname aan het voorbereidingsteam van het Buurtteam.

Gezamenlijke subsidie-aanvraag Sociale Basis
Deelnemers aan de aanvraag
Beschikte subsidies

Uitvoering in 2021
13
10

Uitvoering in 2022
16
14

Zestien organisaties uit het Social Pact hebben er voor gekozen om eind september 2021 onder
penvoering van Venzo een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen voor financiering vanuit de
Sociale Basis van stadsdeel Zuidoost. Dit zijn:
Aan de knoppen
Akwaaba Zorg
Carabic
Cirkel van Harmonie
Creating Edges
Jongeren die het kunnen

Kankerlotgenoten
Amsterdam Zuidoost e.o.
Kazerne Reigersbos
Kracht en Pracht
MCTC
Profor

SES
SurAnt
Synchroon Plus
Venzo
WMI (Woman Motivating
Integration )
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Een belangrijk deel van de aangevraagde subsidies is toegekend, maar helaas zijn de aanvragen van
Surant en MCTC afgewezen, alsmede een deel van de activiteiten van de andere organisaties. Ook zijn
voor de ondersteuning van het Social Pact om als platform partijen bij elkaar te brengen en verder te
ontwikkelen minder middelen toegekend dan aangevraagd.
In 2022 zal Venzo als penvoerder optreden van de afhandeling van de subsidie voor de 14 organisaties
die subsidie toegekend hebben gekregen.

Ondersteuning
Op verzoek van het Social Pact heeft Venzo ook in 2021 de ondersteuning van het netwerk verricht.
Dit bestaat onder andere uit:
• Organisatie en verslaglegging gezamenlijke vergaderingen en themagroepen;
• Penvoering bij gemeenschappelijke subsidieaanvragen;
• Het bieden van een centraal contactpersoon voor bewoners, (potentiële) leden en partners;
• Het verzorgen van de communicatie over Social Pact activiteiten, o.a. via website en facebook.

Plannen voor 2022
In 2022 staan een aantal belangrijke ontwikkelingen op de planning:

Aansluiting Masterplan themagroepen
In 2022 zal er naar gestreefd worden om de indeling van de themagroepen aan te laten sluiten bij de
prioriteiten vanuit het Masterplan. Op die manier hopen we beter gezamenlijk met de uitvoerders van
het Masterplan te kunnen optrekken en meer impact te kunnen maken voor de bewoners van Zuidoost.
De themagroepen zijn in principe intern, maar worden als hier aanleiding toe is aangevuld met externe
sprekers, partners of andere geïnteresseerden in het thema.

Conferentie / Meet en Greet
Het Social Pact organiseert jaarlijks een conferentie over het sociaal domein in Amsterdam Zuidoost, en
een Meet en Greet met de bewoners. Tijdens deze activiteiten gaan we in gesprek met bewoners en
professionals over de grote thema’s in Zuidoost. De output van de conferentie gebruiken we voor de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
In 2020 en 2021 hebben deze activiteiten niet of digitaal plaats moeten vinden vanwege de Corona
beperkingen; we hopen in 2022 weer fysiek met de bewoner in gesprek te gaan.

Communicatie
Om de bekendheid van het Social Pact bij bewoners en organisaties te vergroten zal in 2022 meer
worden ingezet op communicatie. Door meer inzet van Social Media, nieuwsbrieven en de website
zullen de activiteiten in 2022 beter onder de aandacht worden gebracht.

Ondertekenen Handvest
Nu de samenwerking binnen het Social Pact steeds meer vorm krijgt, willen we met alle leden samen
een formeel Handvest opstellen waarin de rechten en plichten dan de leden vastgelegd zijn.
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Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis is een centraal begrip binnen het Social Pact, om
steeds meer als professionele partner te kunnen optreden. Het streven is om in 2022 samen met de
Burgeracademie minimaal 4 centrale trainingen hiervoor te organiseren. Daarnaast wordt van leden van
het Social Pact verwacht dat ze hun eigen trainingsaanbod zo mogelijk delen met de andere leden.

Sociale kaart eigen activiteiten
In 2022 streeft het Social Pact er naar om hun totaalaanbod aan activiteiten inzichtelijk in kaart te
brengen, zowel voor elkaar als voor de bewoners van Zuidoost.

Werving en uitvoering gezamenlijke projecten
In 2022 zal het Social Pact net als in 2021 op verzoek van derden bijdragen aan projecten die de doelen
van het Social Pact onderschrijven.
Per begin 2022 lopen hiervoor o.a.:
• Money Maatjes: training en inzet van vrijwilligers als vertrouwenspersoon in een
schuldhulptraject;
• Community center Mijehof: Het organiseren van een samenwerkingsverband van
buurtorganisaties en bewoners voor het uitvoeren van activiteiten t.b.v. jeugd/jongeren in
Holendrecht.
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