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Nieuwsbrief 2021, #1
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons Kenniscentrum Governance of
Urban Transitions. Er is de afgelopen maanden een hoop gebeurd, te veel om het allemaal in één nieuwsbrief op te
nemen. Het kenniscentrum groeit snel, we hebben steeds meer mooie projecten lopen en het aantal betrokken
onderzoekers en studenten neemt flink toe. 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.

Maartje van Stiphout

Nieuwe gezichten bij GUTs
Onderzoekers en studenten die zich bij ons hebben
aangesloten in de afgelopen maanden

Hoi, ik ben Maartje en ik werk nu ongeveer
3 maanden als student-assistent bij GUTs,
waar ik het communicatieve gedeelte van
dit kenniscentrum ondersteun. Zo ben ik
dus de maker van deze nieuwsbrief. Ik kijk
ernaar uit om met jullie persoonlijk
kennis te maken. Meer weten?

Raymond Hoogendoorn
Lectoraat: Civic
Technology

Juul Gooren
Lectoraat: Grootstedelijke
Ontwikkeling

Marina Houdijker
Lectoraat: Grootstedelijke
Ontwikkeling

Rosita Paulo
Lectoraat: Jeugdhulp
in Transformatie

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Marije van der Hulst
Lectoraat: Jeugdhulp in
Transformatie

Hasse v.d. Veen
Lectoraat: Public
Governance & GSO

Rosa Jehee
Lectoraat: Public
Governance & GSO

Marieke Breed
Lectoraat: Public
Governance

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Ginger Baegen
Student-assistent
Kenniscentrum GUTs

Roosmarijn Vonk
Student-assistent
Kenniscentrum GUTs

Merel van Santvoort
Student-assistent
Kenniscentrum GUTs

Siavash Kazemzadeh
Student-assistent
Civic Technology

Sam Peper
Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Marianne van Bochove
Kenniscentrum GUTs
Meer weten?

Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Denise Jonker
Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Nour-al-Zahraa Chaalan
Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Lieke Wouda
Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Ömer Akbas
Student-assistent Grootstedelijke Ontwikkeling

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Jelle Buijs

Vers van de pers:
Het jaarverslag 2020 van ons kenniscentrum GUTs.

Het jaarverslag geeft een goed beeld van wie wij zijn en al het mooie werk dat we met elkaar gerealiseerd hebben in
2020. Tevens wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen die het kenniscentrum doorgemaakt
heeft in het jaar 2020. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

Activiteiten van onze lectoren en
onderzoekers
Welke projecten hebben we de afgelopen periode
zoal langs zien komen?
Welke projecten hebben we de afgelopen periode zoal langs zien
komen?
Onderzoeksprojecten
GovernanceLAB Regionale
sturingsnetwerken in het
onderwijs
Regionale sturings-netwerken zijn
netwerken van organisaties die met
elkaar samenwerken om oplossingen te
zoeken die verder reiken dan hun eigen
invloed. Onderwijsinstellingen
participeren volop in die netwerken.
Meer lezen >

Onderzoek Jeugdhulp in
Transitie naar Complexe
scheidingen
Het proces van scheiden is een
periode vol emoties en
gebeurtenissen, die een grote
impact heeft op het leven van
kinderen. Meer lezen >
De Haagse Hogeschool
betrokken bij lancering
kennismakendenhaag.nl
Op 21 januari jl. heeft wethouder
Onderwijs Hilbert
Bredemeijer www.kennismakenden
haag.nl gelanceerd. De site toont
projecten - van stadsontwikkeling tot
duurzaamheid. Meer lezen >

Rapport: Een solidaire stad, Den Haag in coronatijd
Het was één van de lessen die we leerden in voorjaar van 2020: de
pandemie maakt dat we meer naar elkaar omkijken. We hielpen
elkaar; staken elkaar een hart onder de riem door middel van allerlei
maatschappelijke initiatieven, zoals maaltijdenacties voor kwetsbare
bewoners en balkonbingo’s voor ouderen. Wat betekenen deze
initiatieven? Door wie zijn ze opgezet? En zijn
deze initiatieven zo maar uit het niets ontstaan
vorig jaar?
Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door
Katja Rusinovic, blijkt dat maatschappelijke
initiatieven in coronatijd van groot belang zijn,
vooral voor kwetsbare groepen.
Meer lezen?

Een greep uit de projecten
/publicaties van de afgelopen
maanden
Het is een samenleving in het klein.
Dalen vertrouwen in de overheid en
toenemende onvrede met
overheidsbeleid na 1 jaar pandemie.
Staat van de Haagse economie 2020
Onderzoek naar de impact van corona
in Mariahoeve: De maatschappelijke
gevolgen in beeld.
Mobiliteit onder ouderen in Tanthof
The participation of Older People in the
Concept and Design Phases of housing
in The Netherlands.

Felicitaties
De Hbo-postdoc voor het project Iedereen in de
gemeenteraad! van Jan Bats is gehonoreerd!

Veel Gemeenten gebruiken online participatieplatformen om burgers te
betrekken bij beleidsbeslissingen. Deze platformen openen zodoende de
mogelijkheid voor burgers om meer invloed te krijgen op gemeentelijke
besluitvorming. Echter hebben deze platformen op dit moment nog geen
formele werking in de gemeentelijke besluitvorming. Terwijl dit wel een
volgende stap kan zijn in het versterken van de gemeentelijke democratie.

Hierboven nog de felicitaties
Jaarverslag toevoegen

Daarom zal dit postdoconderzoek zich richten op de vraag hoe online
participatieplatformen kunnen worden ingezet zodat burgers een meer
actieve en formele rol kunnen krijgen in gemeentelijke besluitvorming. Met
deze vraag mag ik mij komende 2 jaar, 2 dagen per week bezighouden.
Jan Bats
Lectoraat Civic Technology

Nieuws
Wat speelt er zich verder af binnen GUTs en wat staat er
op de planning?

Wat we verder deden

In het nieuws

Save The Date

Studio Corona is een podcastserie
over de maatschappelijke impact van
corona. Een onderzoeksproject
waarin de impact van corona de
komende 1,5 jaar wordt onderzocht.
In de eerste drie afleveringen wordt
ingegaan op de impact van corona op
jongeren (aflevering 1), zzpers
(aflevering 2) en zorgmijding en
zorggebruik (aflevering 3). Klik hier
om te beluisteren.

19-01-2021
Katja Rusinovic benoemd tot nieuw
commissielid van de Adviescommissie
voor Vreemdelingenzaken. Klik hier
om het artikel te lezen.

26 augustus 2021
Opening nieuwe schooljaar

27-03-2021
De onnoemelijk grote getallen van de
coronacrisis krijgen een gezicht in
Mariahoeve. Klik hier om het artikel
te lezen.
09-04-2021
Ongevraagd advies – advies aan een
minister van volksgezondheid, lector
Katja Rusinovic. Klik hier om het
artikel te lezen.

6 september 2021
Researchlunch verzorgd door
lectoraat Civic Technology
24 september 2021
Intreerede van Katja Rusinovic
5 oktober 2021
Startbijeenkomst Leernetwerk
Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest

Heb je vragen, opmerkingen of wil je zelf iets delen via
de nieuwsbrief? Mail ons: GUTs@hhs.nl
of ga naar onze website.

Een hele fijne vakantie toegewenst allemaal!

