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Werkgevers en Alliantie Zo=Zuidoost trekken samen op in het 
realiseren van de ambities van het Masterplan Zuidoost.  

Wij maken in relatie tot de grote opgaven in Zuidoost  
gezamenlijk afspraken, waarbij we allen vanuit onze eigen rol  
en verantwoordelijkheid bijdragen aan een toekomstbestendig 
en inclusief Amsterdam Zuidoost.

Waarom investeren in Zuidoost? 

Wie Amsterdam Zuidoost kent, er woont, werkt of er regelmatig op bezoek komt, weet het 

al lang: Amsterdam Zuidoost is een unieke plek. De energie, de diversiteit, verscheidenheid 

aan ondernemers en bedrijven, de levenskracht en vreugde van haar bewoners maakt dit 

stadsdeel een voorloper en voorbeeld voor het hele land. Een voorbeeld voor de inclusieve, 

diverse, energieke samenleving die Nederland wil zijn, waarin iedereen mee kan doen.

De komende jaren zal Zuidoost ook groeien. Bijna veertigduizend nieuwe woningen  

en duizenden vierkante meters aan extra kantoor-, winkel- en horecaruimte worden  

er gerealiseerd. Zuidoost wordt daarmee een stad in een stad. Een stad op zichzelf waar 

mensen kunnen werken en wonen, een opleiding volgen, een bioscoop, theater of museum 

bezoeken of ontspannen in het park of op het sportveld. Een plek waar je lekker kunt eten 

en winkelen in de Amsterdamse Poort, waar op loopafstand de grootste artiesten in 

Ziggo Dome en AFAS Live optreden en topclub Ajax spectaculaire wedstrijden speelt in 

de Johan Cruijff ArenA. Een plek die je niet hoeft te verlaten omdat alles wat je nodig hebt 

binnen handbereik ligt. Grote ambities voor een uniek deel van Amsterdam. Er ligt 

een mooi en stevig fundament om samen op voort te bouwen.

Dit positieve beeld van Amsterdam Zuidoost wordt echter overschaduwd door hardnekkige 

maatschappelijke problemen die ondanks investeringen in de afgelopen decennia nog niet 

zijn opgelost. Nu ligt er het Masterplan Zuidoost. Een veelomvattend plan dat zich ook en 

vooral richt op het verbeteren van het perspectief voor jongeren in Zuidoost op het gebied 

van wonen, werken, onderwijs en veiligheid. In 2040 moeten alle jongeren die in Amsterdam 

Zuidoost opgroeien dezelfde kansen hebben als jongeren elders in de stad.

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt met bewoners en verschillende partijen die actief zijn  

in Amsterdam Zuidoost. Samen vormen deze partijen de alliantie Zuidoost, oftewel 

ZO=Zuidoost.  



Een essentieel onderdeel van het Masterplan is dat de Alliantie ZO=Zuidoost, partijen die 

in het stadsdeel actief zijn, een hechte samenwerking met elkaar aangaan, om dit plan 

tot een succes te maken. Als onderdeel van de Alliantie ZO=Zuidoost is ook het bedrijfsleven 

een factor van belang in het verbinden van uitdagingen en kansen.

Een samenwerkingspartner in de Alliantie van het Masterplan Zuidoost is Zuidoost City, 

een publiek-private samenwerking die zich de komende jaren inzet om ontwikkelingen 

in Zuidoost te realiseren en tegelijkertijd het mooie van Zuidoost te behouden. Dat doet 

Zuidoost City door marketing en positionering van Zuidoost, gebiedsontwikkeling en

 belangenbehartiging. Zuidoost City vergroot door haar netwerk en activiteiten 

de organisatiegraad in het gebied. 

Masterplan Zuidoost en Zuidoost City werken met elkaar samen en bundelen de krachten. 

Zij versterken elkaar in de visie en ambitie voor Amsterdam Zuidoost.

Doel van dit convenant 

Met het plaatsen van onze handtekening verbinden wij ons als partners van de Alliantie aan 

Zuidoost en aan het realiseren van de ambities in het Masterplan Zuidoost en aan die van 

Zuidoost City. We zoeken en vinden het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van 

bewoners en mensen uit het maatschappelijk veld bij alle stappen die wij zetten. Wij maken 

in relatie tot de grote opgaven in Zuidoost gezamenlijk afspraken, waarbij we allen vanuit 

onze eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan een toekomstbestendig en inclusief 

Amsterdam Zuidoost.

In sector/partnerconvenanten op maat zullen we komen tot scherpe afspraken voor 

een sector, met een bedrijf, voor een doelgroep of om in te spelen op een actuele 

economische- of maatschappelijke ontwikkeling of behoefte. Deze samenwerking moet 

er toe leiden dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners in Zuidoost elkaar 

beter leren kennen, begrijpen en meer van elkaars ervaring en expertise gebruikmaken. 

Ons commitment, hier tekenen wij voor:

 We zullen ons inzetten om van het Masterplan Zuidoost een succes te maken en verklaren 
 dat we dit een vervolg geven met heldere, meetbare doelen en concrete afspraken in een  
 ‘sectorale of partnerconvenant op maat’ over onze substantiële bijdrage in de vorm van  

 in natura of andersoortige ondersteuning. 

 We bundelen krachten. We denken groter dan ons eigen belang en durven met elkaar  
 te delen.  Iedere organisatie en elk bedrijf kan meedoen en meedenken. Meedoen is  
 niet vrijblijvend. Van partners wordt verwacht dat ze investeren: in mensen en/of in  
 middelen. We denken in mogelijkheden en leren door te doen. We hebben een helder  
 doel voor ogen en ontwikkelen onze aanpak en oplossingen al doende.

 Wij roepen onze leden, netwerkpartners, collega-bedrijven, brancheorganisaties,  
 overheden en onderwijsinstellingen op ons voorbeeld te volgen en het ‘Convenant  
 Partners Masterplan Zuidoost’ te ondertekenen en met ons te investeren in een  

 toekomstbestendig en inclusief Amsterdam Zuidoost.
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