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snel uit op goed onderwijs,
gedegen werk en betaalba-
re woningen. Er waren al
lopende projecten; in het
Masterplan komen ze bij
elkaar. Het gaat om het
totaalplaatje. We streven
naar een goede balans.
Want als je bouwt, weet je
dat je nieuwe bewoners
binnenhaalt. Maar hoe
verhoudt zich dat tot de
huidige bewoners? Hoe
zorg je dat zij zich gezien
voelen. Al die vraagstuk-
ken komen in het Master-
plan aan de orde.”

Het Masterplan gaat dus
verder dan de huidige
projecten?

„Verschillende projecten
zijn opgenomen in het
Masterplan. Neem het
1000-banenplan. Daarmee
zitten we ruim op de helft.
Maar dan werpen zich
toch vragen op: moet er

ook geke-
ken wor-
den naar
een ander
type baan,
dan alleen
logistiek

en facilitair? Want je wilt
niet alleen banen, waarin
mensen zich net kunnen
bedruipen, maar we willen
doorstroom in hun carriè-
re. Dit geldt voor alle do-
meinen. Dus ook het on-
derwijs gaat onder een
vergrootglas. Wat heeft de
jeugd van Zuidoost nodig
om te slagen? Niet alleen
nu, maar ook om aanslui-
ting te vinden op die baan,
die daarna volgt.” 

Het Masterplan wordt

Saundra Williams
(51) wil afspreken
op het Anton de
Komplein. „Ik heb
me afgevraagd

waarom ik specifiek hier
wil beginnen. Zo voor het
stadsdeelkantoor. Want de
alliantie die het Masterplan
uitvoert, is totaal onafhan-
kelijk. Maar Anton de Kom
staat juist voor die onaf-
hankelijkheid. Daarom
blijft dit de uitgelezen plek
om het Masterplan uit te
leggen.” 

Wat heeft u zelf met
Zuidoost?

„Ik ben geboren in Suri-
name. Op mijn vierde
kwam ik in Slotervaart
terecht. Mijn ouders
scheidden en ik ben met
mijn moeder naar Amstel-
veen verhuisd. Ik was daar
het enige zwarte meisje op
school. Het maakte me
vroeg duidelijk dat er men-
sen zijn die anders naar je
kijken. En je anders behan-
delen. Tegenwoordig horen
we vaak de ervaringen uit
etnische groepen dat kin-
deren mavo-adviezen krij-
gen, terwijl ze vwo kunnen.
Dat is ook mijn verhaal.”

Maar hoe kwam u nou in
Zuidoost verzeild?

„Dat is een persoonlijk
verhaal. Mijn vader bracht
mij toen ik 7, 8 jaar was
altijd naar een vrouw, die
ik tante noemde, in flat
Gliphoeve. Het meisje
waarmee ik speelde, was
mijn halfzus. Daar werd
verder niet over gesproken.
Dat besefte ik natuurlijk
pas jaren later. Maar het
was genieten, ik was daar
alleen maar aan het spe-
len.”

U had toen geen idee over de
verschillen tussen
Amstelveen en Zuidoost.

„Welnee. En dat is ach-
teraf ook mijn winst. In

Saundra Williams is
sinds 1 maart 2021
programmadirecteur
van het Masterplan
Zuidoost. In twintig
jaar tijd moet de
jeugd een compleet
ander perspectief
hebben qua werk,
scholing, wonen, vei-
ligheid en kansen.
Volgende generaties
zouden nooit meer
tegen problemen
moeten oplopen,
waar jongeren nu
mee te kampen heb-
ben.

Strijden voor een beter Zuidoost
Masterplan moet jongeren perspectief bieden voor werk, scholing, wonen, veiligheid en kansen

Amstelveen was ik heel
lang dat enige zwarte meis-
je op school. Op mijn
twaalfde verhuisde ik naar
Curaçao en daar noemden
mensen, die ik herkende in
kleur, me ineens de zwarte
Makamba (vreemde, red.).
Ik heb lang mijn best moe-
ten doen om daar vrienden
te maken en vertrouwen te
kweken. Dat is ook gelukt
en het heeft mij sterker
gemaakt, maar het zet je
wel aan het denken.” 

Hoe ontwikkelde u zich
daarna?

„Ik ben alsnog vwo gaan
doen en ik heb in Utrecht
sociale wetenschappen
gestudeerd. Ook daar was
ik een van de weinige zwar-
te studenten. Dan word je
weer aan het denken gezet.
Wat heb ik nodig? Wie ben
ik? Waar sta ik voor?”

Werd u
geholpen bij die
zoektocht?

„Mijn moe-
der is een hele
sterke vrouw
en zij heeft
mij en mijn zusjes heel
bewust opgevoed. Weet wie
je bent. Die hele Zwarte
Piet-discussie speelt nu,
maar toen ik op de lagere
school zat, zei mijn moeder
al ’wij vieren geen Zwarte
Piet’. Dat vormt.”

De Bijlmer werd belangrijk in
uw latere leven.

„Ik heb het Bijlmer Park-
theater mede mogen op-
richten en ik heb daar tien
jaar gewerkt als manager.
Dat was een prachtige tijd.

Zuidoost, met alle nationa-
liteiten, is een unieke leef-
gemeenschap. Het kon toch
niet zo zijn dat daar geen
eigen theater was? Al die
achtergronden kwamen in
het theater tot leven. Ook
de frustraties en het per-
spectief, die in dit stads-
deel ook aanwezig zijn; we
konden het allemaal in het
theater benoemen en be-
handelen.”

Het Masterplan Zuidoost is
van een totaal andere orde.
Dit stadsdeel kent enorme
potentie, maar er zijn ook
grote zorgen. In twintig jaar
tijd moet het hier een
compleet andere uitstraling
hebben.

„Mensen in Zuidoost
kijken anders tegen hun
stadsdeel aan dan de bui-
tenwereld. Ze zijn erg trots
op de community's, die
hier met elkaar samenle-

ven. In het Masterplan
gaan we uit van de diversi-
teit van de bewoners, de
geschiedenis die zij met
zich meenemen. Zonder de
uitdagingen – die we zien
en benoemen – te nege-
ren.”

Het Masterplan draait om
inclusie en participatie,
wonen en veiligheid,
onderwijs en jeugd, werk en
inkomen.

„Als je kijkt waar hier
behoefte aan is, kom je al

’De aanpak van geweld met 
16-jarigen verdient prioriteit’

Saundra Williams, met dochter
Zyon, komt als programmadi-
recteur op voor de volgende
generaties in Zuidoost. 
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gedragen door veel partijen.
Hoe houdt u als
programmadirecteur het
overzicht?

„Een hele brede alliantie
van bedrijfsleven, gemeen-
te, politie, justitie, rijk,
corporaties, stichtingen,
organisaties én bewoners
doen mee aan het Master-
plan. Dat is een gelijkwaar-
dige samenwerking. Naast
deze alliantie is er een
kernteam met afgevaardig-
den. Vanuit die samenwer-
king vullen we onze doel-
stelling in: werken aan
duurzame verbetering van
perspectief voor de jeugd
in Zuidoost.” 

Het kostenplaatje bedraagt
400 miljoen euro, verspreid
over twintig jaar.

„We zitten pas in het
eerste jaar. We moeten het
nu doen met een veel klei-
ner bedrag, dat vooral van
de gemeente komt. We
voeren een lobby richting
rijk, alliantiepartners en
bedrijven om meer geld te
genereren. Maar we vragen
deze partners ook te inves-
teren in man- en denk-
kracht. Geld is belangrijk
voor dit plan, maar andere
zaken zoals stageplekken
net zo.” 

Sommige bewoners van
Zuidoost wijzen kritisch naar
de Gaasperdammertunnel
van 1,2 miljard euro, die
onlangs geopend is. Het
Masterplan kost heel wat
minder, maar daar is van
overheidswege eigenlijk pas
7,5 miljoen euro voor binnen.
Snapt u die frustratie?

„Ik snap dat. Het zijn

twee totaal verschillende
projecten. Ik probeer echt
te leven volgens de regel
’blijf praten, maar vooral
doen’. Dat mensen voelen
dat het Masterplan hen
daadwerkelijk gaat raken.
In hun werk, het onderwijs
van hun kinderen, bij het
vinden van een passende
woning. Omdat we nog niet
zoveel geld hebben, kijken
we wat prioriteit is. Ik doe
liever een ding goed, dan
vier dingen half.”

Heeft u zelf een voorkeur
voor een van de domeinen
van het Masterplan?

„Nee, juist die integrali-
teit en samenhang is be-
langrijk voor mij als pro-
grammadirecteur. Maar als
ik hoor over een gewelds-
delict met 16-jarigen vind ik
dat heel ernstig en de aan-
pak verdient prioriteit. Ik
wil dat onze kinderen het
gevoel krijgen dat ze ande-
re keuzes kunnen maken
dan grijpen naar geweld.
Hoe stoppen we het ge-
weld? We voeren gesprek-
ken. Preventief fouilleren
is nu een actueel landelijk
onderwerp en een optie.
Vanuit het Masterplan
kijken we ook naar keuze-
mogelijkheden om zo jon-
geren meer perspectief te
bieden. Als dat uiteindelijk
resulteert in een andere
zelfbeleving bij jongeren, ja
dan denk ik dat dit mij
trots en gelukkig maakt.” 


