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Van 18 tot en met 25 januari vonden er 10 
zoomsessies met bewoners plaats over: 

inclusie & participatie, werk, wonen, onderwijs 
en veiligheid. In dit document vind je de 

samenvattingen en tekenverslagen van de 
onderwerpen die besproken zijn.



PARTICIPATIE 18/01

WONEN 19/01

WERKEN 20/01

ONDERWIJS 21/01

VEILIGHEID 25/01



Inclusie
Inclusie betekent: Gezien worden, naar elkaar 
luisteren (er wordt naar je geluisterd), gelijk-
waardigheid, verbinding, samenhorigheid en 
samenwerking. 

Erkennen en omarmen van multi-culturaliteit. 
Met elkaar ontdekken wat het DNA van Zuid-
oost is en dat samen uitdragen. We moeten 
etnisch geladenheid achter ons laten. Wij zijn 
samen Zuidoosters (“Bijlmernezen”). Er is op 
dit moment veel diversiteit en nog geen inclu-
siviteit.

Participatie
Betrek bewoners vanaf het begin (vanaf plan-
vorming); bottom-up benadering. Bewoners 
zijn de ogen en oren in de wijken en in de 
buurten. Zij weten wat er leeft en wat er nodig 
is. Maak er gebruik van.

Maak het masterplan en de uitvoering daarvan 
laagdrempelig om met bewoners te kunnen 
praten en schakelen. Maak daarnaast gebruik 
van het talent, de kennis en de organisatie-
kracht van de bewoners. Ze kunnen meepra-
ten, meedenken maar ook meehelpen. Geef de 
bewoners een (officiële) rol; neem de informe-
le organisatie mee als partners. Gelijkwaardig-
heid: we doen het met elkaar; co-creatie.

Jongeren
Het is belangrijk om jongeren als gelijkwaardi-
ge partners te zien; geen doelgroep. Jongeren 
zijn op zoek naar kansen en mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen. Het gaat er bij 
jongeren om dat ze zich kunnen ontwikkelen 
en niet per definitie dat ze carrière maken. Het 
is belangrijk om naast hen te staan 
(gelijkwaardigheid) en hun behoefte centraal 
te stellen. Het is ook belangrijk om bij de 
jongeren duidelijk te zijn over wat kan en niet 
kan, 

richting aan te geven en kansen te bieden. 
Jongeren hebben behoefte aan kaders, 
realistisch perspectief, duidelijkheid en 
consequente begeleiding nodig. 

Communiceer in de taal van jongeren 
(en kinderen). Denk aan stripverhalen, sport 
en toneelstukken door jongeren voor jongeren. 
Wees bewust van de digitale wereld 
(social media) van de jongeren en zet de 
talenten van de jongeren zelf in om andere 
jongeren te bereiken en bewust te maken van 
het nut en de noodzaak van sociale innovatie/
ontwikkeling. 

PARTICIPATIE

Op maandag 18 januari 
vonden twee online 
ZOzoom-sessies plaats over 
inclusie en participatie. Deze 
sessies zijn georganiseerd in 
het kader van het Masterplan 
Zuidoost en het doel hiervan 
was om met bewoners in 
gesprek te gaan.





Betaalbare huurwoningen
Er is veel behoefte aan betaalbare 
huurwoningen voor jongeren. Een huur tussen 
de € 400 / € 500 tot € 750 wordt gezien als 
betaalbaar. Liever een woning met een 
aparte slaapkamer dan een studio. Maar 
jongeren moeten ook realistisch zijn over de 
mogelijkheden. Jongeren moeten de kans 
krijgen om iets op te bouwen in Zuidoost. 
Meer aanbod in sociale huur. Daarnaast is het 
ook nodig dat je makkelijker kunt door-
stromen naar een middenhuur-woning (tussen 
€ 800 - € 1000 per maand). Ook hier moet 
meer aanbod voor komen, voor de mensen die 
nú in Zuidoost wonen. 

Verbinding
Als je maar kort in Zuidoost kunt wonen, voel 
je je minder verbonden met de buurt. Dit heeft 
bijvoorbeeld ook tot gevolg dat er meer (grof) 
vuil wordt gedumpt en dat je je minder veilig 
voelt. Door woningen aan te bieden voor de 
langere termijn komt dit de cohesie ook ten 
goede. Onderhoud van woningen kan beter. 
Buurten moeten ook meer gemengd zijn, 
sociale en midden huur meer mixen. Meer oog 
voor het sociale aspect. 

Initiatieven & duurzaamheid
Ook is er behoefte aan eigen initiatieven zoals 
coöperatief bouwen. Er zijn veel ideeën voor 
alternatieve woonvormen en Rochdale geeft 
aan hierin ook mee te willen denken. Koop-
woningen bieden een basis/onderpand voor de 
toekomst, die woningen moeten ook worden 
aangeboden. En denk bij de bouw van 
nieuwe woningen aan klimaatneutraal bouwen 
en duurzaamheid. Dit is niet alleen goed voor 
de toekomst maar scheelt ook veel als het 
gaat om de maandelijkse energiekosten.

Vrije sector
De verhuur in de vrije sector is een lastig punt. 
De huren zijn in verhouding snel te hoog en/of 
stijgen te snel waardoor mensen in de proble-
men komen. Hier moet meer aandacht voor 
komen. Net als dat het te ingewikkeld is om 
toeslagen aan te vragen. Mensen hebben meer 
hulp nodig. Wellicht kan er een loket komen 
waar mensen met al hun vragen terecht 
kunnen. 

Bouw jongerenhuisvesting
De gemeente is niet de eigenaar van alle 
beschikbare bouwgrond. De gemeente gaat in 
gesprek met de projectontwikkelaars en zet 
hierbij in op jongerenwoningen. Er wordt in 
ieder geval op korte termijn gestart met het 
realiseren van woningen voor jongeren. 
Housing first, dat is belangrijk. Ook als het 
gaat om andere problematiek is het belangrijk 
dat je goed en veilig woont. Vandaar uit kun je 
aan de slag met lastige issues. 

WONEN

Op dinsdag 19 januari  
vonden twee online 
ZOzoom-sessies plaats over 
Wonen. Deze sessies zijn 
georganiseerd in het kader 
van het Masterplan Zuidoost 
en het doel hiervan was om 
met bewoners in gesprek te 
gaan. 





Netwerk
Uit deze sessies kwam naar voren dat het bij 
jongeren vaak nog ontbreekt aan een 
netwerk, maar ook dat jongeren vaak onzeker 
zijn over hun capaciteiten. Jongeren moeten 
beter worden begeleid waardoor ze een 
realistischer beeld krijgen van hoe een carrière 
eruit kan zien. Je eerste baan heb je niet voor 
het leven. Gaandeweg leer je wat je leuk vindt, 
wat je kunt en zo ontwikkel je een loopbaan.

Een loket / Zuidoost werkt
Er zijn en komen veel banen in de bouw, ICT, 
zorg en energie, laat jongeren zien dat deze 
kansen er zijn. En zorg dat werkgevers en 
werknemers elkaar hierin kunnen vinden. Maar 
biedt ook ruimte als jongeren andere ideeën en 
talenten hebben. Hiervoor kunnen ze 
bijvoorbeeld terecht bij Zuidoost werkt. 
Zuidoost werkt werkt samen met het jongeren-
punt en vandaar uit is al veel begeleiding voor 
jongeren. Ook zijn er diverse maatschappelijke 
initiatieven, maar dit zou duidelijker en meer 
herkenbaar gemaakt moeten worden. Het idee 
is dat vanuit Zuidoost werkt als 1 loket en dat 
vandaar uit verschillende partijen met elkaar 
samenwerken. 

Feedback en zichtbaarheid
Ook werd aangegeven dat het belangrijk is dat 
jongeren eerlijke feedback krijgen als ze niet 
worden aangenomen, en motiveer om door te 
blijven solliciteren en leer jezelf goed te 
presenteren. Werkgevers zouden beter naar 
vacatureteksten moeten kijken, zodat jongeren 
zich hier beter in herkennen. Daarnaast ook in 
gesprek met bijvoorbeeld het ROC om aandacht 
te besteden aan het opstellen van een cv, skills 
als het gaat om solliciteren. Een ander punt is 
dat werkgevers beter zichtbaar moeten worden 
en meer kansen moeten bieden aan jongeren 
in Zuidoost. Er is veel talent in Zuidoost, er zijn 
veel young potentials op MBO/HBO-niveau. 

Digitaal platform
Organiseer netwerkmiddagen waar je werkgever 
aan werknemer kunt koppelen. Ook is er 
behoefte aan een digitaal platform van vraag en 
aanbod, denk hierbij ook aan Zuidoost werkt. 
En ook andere bestaande initiatieven als het 
gaat om werkgelegenheid moeten beter 
zichtbaar en overzichtelijker worden gemaakt. 

WERKEN

Op woensdag 20 januari 
vonden twee online 
ZOzoom-sessies plaats over 
Werk. Deze sessies zijn 
georganiseerd in het kader 
van het Masterplan Zuidoost 
en het doel hiervan was om 
met bewoners in gesprek te 
gaan. 





Diversiteit
Diversiteit in het onderwijs speelt een grote rol 
voor de bewoners. Diversiteit in de kinderen 
die op school zitten, diversiteit in het 
curriculum en diversiteit in de leerkrachten 
van de school. 

• De bewoners stellen dat een gemixte 
school een betere afspiegeling van de  
samenleving is. 

• Het curriculum is voor de bewoners te veel 
gericht op een wit Nederlands publiek. 
Gevolgen of zorgen die daarbij geuit zijn is 
dat kinderen zich niet kunnen identificeren 
en daardoor minder aandacht hebben voor 
het lesmateriaal, maar ook dat kinderen 
daardoor een afstand voelen tot de school. 

• Diversiteit in de leerkrachten is voor be-
woners belangrijk omdat de kinderen dan 
ook rolmodellen hebben. Dat kinderen zich 
gezien, gehoord en begrepen voelen en dat 
de leerkrachten beter kunnen begrijpen 
hoe kinderen zich voelen en waar zij druk 
mee zijn.

Extra begeleiding of hulp
Een grote wens om extra begeleiding of hulp 
voor de kinderen in te huren in de vorm van 
vakdocenten, vrijwilligers of ouders. Een aantal 
voorbeelden van bewoners:
• “Aan iedere leerkracht een onderwijsassis-

tent koppelen” 
• “Gemeente moet projecten opzetten met 

HVA/Universiteiten, om studenten/ 
stagiaires in te zetten op de scholen.  
Zowel helpen bij het onderwijsleerproces 
en maatschappelijk.”

Ouderbetrokkenheid 
Ouders voelen zich buitengesloten door de 
school. Door meerdere ouders is gedeeld dat 
zij meer betrokken willen zijn bij het onder-
wijsproces, maar dat daar geen tijd voor is 

vanuit de school. Dat scholen best gesloten  
zijn, weinig feedback aan wil nemen en ook 
weinig gebruik wil maken van ouders die hun 
hulp aan willen bieden. Terwijl de bewoners 
vaak te horen krijgen dat ouders minder 
betrokken zijn. 

Niveau en overgang naar het middelbaar on-
derwijs
Voorbij gekomen is dat ouders denken dat 
kinderen zich gestigmatiseerd voelen bij het 
krijgen van een (te) laag advies. Er is gesteld 
dat het beste uit kinderen gehaald moet 
worden in plaats van te vertellen dat een 
praktijkopleiding of een praktische baan “ook 
best een goede baan is”. En dat er meer 
gekeken moet worden naar gemiddeld 
Nederland. We hoeven niet allemaal naar het 
VWO, maar we hoeven ook niet allemaal een 
praktische richting te kiezen.

Het systeem
Tot slot is er veel gediscussieerd over 
“het systeem” dat school heet. De bewoners 
van Zuidoost hebben hun zorgen geuit over de 
manier waarop de school lesgeeft aan 
kinderen, dat daar geen ruimte is om je als 
kind te ontwikkelen op een andere manier dan 
je bent en dat kinderen op die manier 
onderwijs krijgen alsof het een fabriek is. 

Vanuit de alliantie is gereageerd
Veel van de vertegenwoordigers van scholen 
konden zich niet vinden in de kritiek van de 
bewoners en willen de bewoners graag 
uitnodigen om langs te komen en een kijkje te 
nemen.

ONDERWIJS

Op donderdag 21 januari 
vonden twee online 
ZOzoom-sessies plaats over 
Onderwijs. Deze sessies zijn 
georganiseerd in het kader 
van het Masterplan Zuidoost 
en het doel hiervan was om 
met bewoners in gesprek te 
gaan.





Verbinding en betrokkenheid
Wat verreweg het meest voorkwam was dat 
het contact vinden met de buurtbewoners, 
met jongeren en het onbekende in de ogen 
aankijken als oplossing werd gegeven door de 
bewoners. Voorbeelden die daarbij werden 
gegeven waren: Buurtvaders, wijkagent die 
geregeld met mensen in contact is of een 
appgroep.

Huiselijk geweld
Veiligheid achter de deuren is meermaals ter 
sprake gebracht. Vooral in deze tijden (corona) 
is bekend bij veel bewoners dat gezinnen in 
Zuidoost vaak in schrijnende situaties leven 
thuis. Mensen die onder de armoedegrens 
leven, die met veel stress te maken hebben en 
huisgenoten die daardoor niet veilig zijn thuis.

Criminaliteit onder jongeren
Onveiligheid thuis is ook in verband gebracht 
met criminaliteit onder jongeren. Tijdens de 
sessie hebben bewoners zich hard gemaakt 
om de jongeren te blijven zien als jongeren. Zo 
mochten zij geen crimineel genoemd worden, 
stelde een bewoner dat we bewust moesten 
blijven bij de leeftijd en gaf een andere 
bewoner aan dat daders vaak slachtoffers 
waren. Jongeren ontbrak het aan eigenaar-
schap, rolmodellen en perspectief. Eén  
bewoner stelde dat jongeren zijn  
gehersenspoeld, vooral de jongeren die in 
gangs zitten en naar drillrap luisteren. Zij 
geloven heilig in hetgeen hen is ingefluisterd – 
aldus de bewoners.

Donkere plekken, camera’s en junks
Wat regelmatig voorbijkwam was dat het 
gevoel van veiligheid sterk te maken had met 
plekken waar het donker was. Waar weinig 
zicht is, bijvoorbeeld in flats en waar geen 
cameratoezicht is. Door één bewoner werd 
cameratoezicht gebruikt als voorbeeld voor 

een plek die voor haar heel veilig was. Een an-
dere bewoner gaf juist aan dat het bij haar niet 
veilig was, omdat er op een andere plek nu 
camera’s hangen en de junks en dealers daar-
door bij haar in en rondom de flats hangen.

Angst voor de politie
Genoemd is dat er wantrouwen is naar de 
politie. Het wantrouwen is genoemd omdat 
kleine kinderen zijn staande gehouden door de 
politie, bewoners ervaren dat sommige 
politieagenten racistisch zijn, dat de cijfers 
laten zien dat jongeren in Zuidoost vaker 
worden gestraft dan elders of etnisch wordt 
geprofileerd. Ook hier werd de wens 
uitgesproken voor verbinding en contact met 
de politie/wijkagent.

VEILIGHEID

Op maandag 25 januari 
vonden twee online  
ZOzoom-sessies plaats over 
Veiligheid. Deze sessies zijn 
georganiseerd in het kader 
van het Masterplan Zuidoost 
en het doel hiervan was om 
met bewoners in gesprek te 
gaan.






