GOVERNANCE OF URBAN
TRANSITIONS
Kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons Kenniscentrum
Governance of Urban Transitions. In deze nieuwsbrief geven we je een overzicht van recente
ontwikkelingen, van nieuwe collega’s bij GUTs en van de activiteiten die komende periode op de agenda
staan.

NIEUWE GEZICHTEN BIJ GUTS
Onderzoekers die zich bij ons hebben aangesloten in de afgelopen maanden

Suzanne Rutz
Senior onderzoeker

Hila Mohamad
Kennismakelaar City Deal

Juliet van Viersen
Onderzoeker

Mariëlle van Dijk
Onderzoeker

Mohamed Taouil
Student-assistent

Jaarverslag 2021
Zoals jullie mogelijk al via onze website of LinkedIn hebben kunnen zien is het Jaarverslag 2021
van ons kenniscentrum GUTs uit!
Wat ons betreft geeft het een mooi beeld van wat we in 2021 als kenniscentrum hebben
bereikt. Met onder andere mooie voorbeelden van het werk wat we deden, een overzicht van
wie wij zijn en per lectoraat een beknopte jaarupdate. Het geeft wellicht inspiratie voor nieuwe
ideeën en samenwerkingen in de komende jaren.

Brian Lammens
Student-assistent

Chanella Hodzic
Student-assistent

Mocht je op basis hiervan mogelijkheden voor samenwerking willen verkennen of vragen
hebben, laat het ons dan weten via KenniscentrumGUTs@hhs.nl of neem direct contact op met
een van onze collega’s.

ACTIVITEITEN VAN ONZE LECTOREN EN ONDERZOEKERS
Welke projecten hebben we de afgelopen periode langs zien komen?
Toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de
jeugdhulp’ voor professionals

Leren van lokale helden: lessen uit de
coronacrisis

Werk je in de jeugdhulp en wil je jongeren en
ouders met een migratieachtergrond beter
bereiken en beter kunnen helpen? Wil je leren
hoe je cultuurverschillen kunt overbruggen?
Dan kun je nu gratis de toolkit
‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’
downloaden.. Meer lezen è

In de afgelopen twee jaar deden we vanuit het
kenniscentrum Governance of Urban
Transitions- samen met andere
(kennis)partners - onderzoek naar de
maatschappelijke impact van corona
(zie www.impactcorona.nl) Op basis hiervan
hebben we een aantal lessen geformuleerd. In
deze blog licht Katja Rusinovic drie lessen toe
die er voor haar uitspringen. Meer lezen è

Staat van de Haagse Economie

De Haagse economie is gekrompen met 2
procent, maar de daling is het kleinst onder de
4 grootste Nederlandse gemeenten. Dit blijkt
uit een onderzoek van het Kenniscentrum
Governance of Urban Transitions in opdracht
van de Gemeente Den Haag. Ayse Terzi deed
onderzoek naar de staat van de Haagse
economie: “De kern van het onderzoek ligt
vooral in het op tafel leggen van de feiten en
hopen dat het verheldering brengt voor alle
betrokken partijen.” Meer lezen à
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Geïnteresseerd in het rapport? Kijk dan op de projectwebsite
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ervaringsdeskundige jeugdigen, ervaringsdeskundige ouders, professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulporganisaties en in gemeenten.
Klik hier voor meer informatie

Stad als Lab
Steeds vaker ontstaan samenwerkingsverbanden waarin professionals samen met bewoners, ondernemers
en onderzoekers werken aan innovatieve, lokale oplossingen voor stedelijke opgaven. Denk hierbij aan
gezond oud worden, de energietransitie, of armoede- en jeugdproblematiek. Die samenwerking in stadslabs
biedt veel kansen maar gaat niet vanzelf. In de nieuwe MOOC Stad als Lab vindt men inspirerende filmpjes
met waardevolle adviezen en tips, en een kijkje in de keuken bij stadslabs in Amsterdam, Den Haag en
Utrecht.
Stadslabs schieten als paddenstoelen uit de grond. Een rondgang leert dat meer dan de helft van de circa 75
stadslabs gericht is op sociale kwesties. Bij ongeveer de helft van de geïnventariseerde
samenwerkingsverbanden zijn bewoners betrokken en is sprake van enige vorm van bewonersparticipatie.
Maar, wat zijn stadslabs eigenlijk? Wie of wat heb je nodig om een stadslab op te zetten? Welke uitdagingen
bestaan er? Hoe zorg je voor een gelijkwaardig samenspel? En hoe ziet de impact van een stadslab er dan
uiteindelijk uit? In de MOOC Stad als lab die 5 juli van start wordt antwoord gegeven op deze vragen en leert
men in drie inzichten alles over de stad als lab!
De MOOC Stad als lab is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met complexe stadsproblematiek, van
onderzoekers, beleidsmakers, wijkmanagers, professionals en ondernemers tot studenten en docenten.
Bekijk de MOOC hier.

PUBLIEKE DIALOGEN #GOEDGESPREK
Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek tot stand te brengen, in
fysieke situaties en online omgevingen? Dit onderzocht het lectoraat Civic Technology samen met wijkprofessionals.
Dit tweejarige onderzoek leidde tot een rijke verzameling aan data en onderzoeksresultaten. De resultaten zijn in diverse rapporten gevangen. In het
hoofdrapport “Publieke Dialogen. Over het mogelijk van maken een #goedgesprek in de publieke sfeer” wordt gereflecteerd op alle
onderzoeksonderdelen en worden de resultaten van alle afzonderlijke onderdelen samengebracht.
Daarnaast zijn er vijf deelrapporten opgesteld, die ieder ingaan op een specifiek onderdeel van ons onderzoek.
Lees de rapporten hier.

ACTIVITEITEN VAN ONZE STUDENTEN

Welke projecten hebben we de afgelopen periode langs zien komen?

Studenten maken de stad
Studenten in Den Haag maken tijdens hun
opleiding al kennis met vraagstukken uit de stad.
Enkele studenten van de Haagse Hogeschool en
het Leiden University College gaven een pitch op
het Stadsmakersfestival (vrijdag 13 mei) over hun
(onderzoeks)projecten. Bij het
kenniscentrum Governance of Urban
Transitions (GUTs) van de Haagse Hogeschool
werken studenten en startende stadmakers
immers aan vraagstukken van Den Haag. Dit doen
zij bijvoorbeeld vanuit een stage, een minor of als
student-assistent. De studenten presenteerden
over onderwerpen zoals: placemaking in Haagse
binnentuinen, participatie trajecten optimalisatie,
impact van covid-19 op jongeren zonder
startkwalificatie en project Struggle in the City.

Studenten in gesprek met wethouder van Wonen
Studentenwoningen in Den Haag zijn schaars. Hoe staat het met de studentenbeleving van wonen
in de stad? Vanuit Kennis Maken Den Haag deden studenten Doris (Leiden University College) en
Mees (De Haagse Hogeschool) verkennend onderzoek. Samen met studenten van de Academie
der Kunsten gingen zijn over dit onderwerp in gesprek met de wethouder van wonen, Martijn
Balster.
Lees meer in de blog.

Studententab
Samenwerken met relevante opleidingen een van onze belangrijkst doelen. Veel studenten van de Haagse zullen een rol gaan spelen binnen de stad, als ambtenaar, als
ondernemer, als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld of als burger. Het is daarom nodig dat ons onderwijs toekomstbestendig is en aansluit bij de
economische en maatschappelijke vraagstukken in de regio. Middels onze veelal actiegerichte methoden van onderzoek, zorgen we dat onze studenten de gelegenheid
krijgen om in de praktijk van de stad te leren. Andersom zien we ook hoe inspirerend studenten zijn voor het onderzoek en hoeveel de praktijk van hun inzichten en
vragen kan leren. Via interviews met een aantal van onze student-assistenten en stagiaires hebben wij naar hun ervaringen gevraagd binnen het kenniscentrum. De
komende periode zullen wij een aantal van deze interviews uitlichten via ons LinkedInkanaal. Ben je nu al benieuwd naar de ervaringen van onze studenten?
Klik dan hier!

WAT WE VERDER DEDEN

Welke andere activiteiten hebben de afgelopen tijd bij GUTs zoal plaatsgevonden?

Stadmakersfestival
Placemaking, dat woord zoemt rond in Den Haag. Maar wat is het eigenlijk? En wat gebeurt er in Den Haag dat
we al onder placemaking kunnen verstaan? Deze vragen onderzochten Stefanie Schuddebeurs, Katja
Rusinovicen Stephan van Berkel (onderzoekers van kenniscentrum GUTs/ De Haagse Hogeschool / The Hague
University of Applied Sciences) samen met Beitske Boonstra en Naomi Rommens (EUR), Wenda Doff en Linda
Zuijderwijk, in opdracht van Gemeente Den Haag(Jeroen Laven en Herman de Kievith).
De bevindingen zijn terug te lezen in twee rapporten die zijn gepresenteerd tijdens het stadmakersfestival. Het
eerste rapport is een literatuurstudie over placemaking. In het tweede rapport wordt een empirische analyse
gegeven van Haagse placemaking-initiatieven.
Klik hier voor de rapporten en meer informatie over het onderzoek

In gesprek of uitgepraat?
Tijdens het stadmakersfestival heeft Christine Bleijenberg een lezing gegeven over haar onderzoek naar participatiesprocessen. Ze verteld hierbij dat het belangrijk is
dat de samenwerking tussen professionals, ambtenaren, politiek en bewoners goed gaat en lekker loopt. Daarna werd er wat meer interactie met de zaal gezocht. Wat
voor cijfer geven de deelnemers aan de samenwerking tussen professionals en bewoners? Wat gaat er goed, en wat gaat er minder goed?
Christine geeft aan dat het niet altijd fijn is om te luisteren naar iemand die iets heel anders denkt, we bewegen allemaal in onze eigen bubbels, dit doorbreken door
met elkaar in gesprek te gaan kost moeite. Er gaat veel aandacht naar processen (hoe participatie wordt georganiseerd), maar nog te weinig aandacht naar wat we
doen in gesprekken (in de gesprekken zelf). Vooral het voorwerk voor een gesprek is heel belangrijk, aldus Christine.

NIEUWS
Wat speelt er zich verder af binnen GUTs en wat staat op de planning?
Leesclub (intern)

Fijne zomerperiode toegewenst!
11 oktober

Lieve GUTs collega’s,
Na de zomer willen wij een boekenclubje
rondom ‘klassiekers en vernieuwers’ van de
bestuurskunde beginnen. We willen ons
inlezen in klassieke en moderne
bestuurskundige literatuur en/of onze kennis
bijspijkeren. Het idee is om elke tweede
donderdag van de maand, beginnende 15
september, tussen 12.00 – 13.00 uur een of
twee artikelen te bespreken d.m.v. een
inleider en daarna discussie. We beginnen met
‘New Public Governance’, ingeleid door Jolien.
Ideeën voor andere thema’s zijn bv.
netwerken en macht.
Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Laat
het ons dan weten en/of meld je aan via het
agendaverzoek. We verzamelen gewenste
thema’s/artikelen op de GUTs Teams
pagina: Boekenclub bestuurskunde. Daaraan
kunnen jullie ook toevoegen.
Groeten,
Jolien van de Sande, Stefanie Schuddebeurs
en Hasse van der Veen

Stad als Lab slotcongres
22 november
Mid-term review GUTs. Met onze partners
voeren we gesprekken over onder andere de
kwaliteit en relevantie van ons onderzoek en
de ontwikkeling van ons kenniscentrum.

GUTs intern
6 september
Welkom Terug GUTs Ontbijt
5 juli vond ons jaarlijkse uitje plaats. Het was een
geslaagde middag en avond. Met veel dank aan
Hasse, Rosita, Rosa en Cynthia (a.k.a. GUCcie - ons
uitjes comité) en onze felicitaties aan het winnende
team.
In de periode van 25 juli tot 22 augustus is een
groot deel van onze collega’s op vakantie en is
GUTs zeer beperkt bereikbaar. We wensen jullie
allen een mooie zomerperiode toe!

