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
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ACTIVITEITEN VAN ONZE LECTOREN EN ONDERZOEK ERS

Welke projecten hebben we de afgelopen periode langs zien komen?
Whose Voice is It Really? Ethics of Photovoice
With Children in Health Promotion
Interessant artikel waarin, onder andere door
onze eigen Marieke Breed, gereflecteerd
wordt op de ethische kwesties die zich kunnen
voordoen als je photovoice doet met kinderen.
Meer lezen è

Bewoners aandachtswijken voelen zich klein
gehouden door onderzoekers en
beleidsmakers

Wijkagenten op social media: dilemma's
en uitdagingen op de digitale straat

Aandachtswijken kunnen zich verheugen op
grote belangstelling van onderzoekers en
beleidsmakers. Onderzoek naar het effect
daarvan in Den Haag laat zien dat dit niet per se
positief uitpakt. Bewoners voelen zich klein
gehouden. Ruimte voor de normen van de
ander kan dat verhelpen. Meer lezen è

Wijkagenten gebruiken steeds vaker Instagram,
Twitter en Facebook om contacten te leggen in
de buurt. Sommigen hebben duizenden volgers
en zijn zo het visitekaartje van de politie. Hoe
gaan ze daarmee om? Dat staat centraal in de
digitale publicatie ‘Wijkagenten op social
media’. Meer lezen è

Buitenspelen: wie, waar en wat?

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden

Blog: Do no harm

In zowel onderzoek als beleid komt er gelukkig
steeds meer aandacht voor een
speelvriendelijke openbare ruimte. Toch is er
vaak nog weinig inzicht in hele basale vragen.
Spelen jongens bijvoorbeeld meer buiten dan
meisjes? Waar spelen kinderen vooral buiten?
En wat doen ze daar? Nieuw onderzoek geeft
antwoord op deze vragen. In september en
oktober 2021 hebben dertig studenten van de
opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van De
Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar
deze vragen. Meer lezen è

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft
het lectoraat Jeugdhulp in transformatie van De
Haagse Hogeschool (HHS) gevraagd om, samen
met studenten, een kwalitatief
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder
haar inwoners die jeugdhulp krijgen. Meer
lezen è

Niemand kan het ontgaan zijn, de campagne
die ‘Stichting Het vergeten kind’ nu voert tegen
de gesloten jeugdzorg. De boodschap is simpel
‘Het opsluiten van onschuldige kinderen moet
stoppen’ en de ervaringsverhalen en resultaten
uit het eigen onderzoek van ‘Het vergeten kind’
zijn schokkend, pleit Wouter Reith in zijn blog.
Meer lezenè

WAT WE VERDER DEDEN

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

Onderzoekslunch – 24 januari

Onderzoekslunch – 28 maart

Op maandag 24 januari om hebben wij een online
onderzoekslunch gehad. Senior onderzoeker, Ayse
Terzi, lectoraat Public Governance, heeft een
presentatie gedaan over de staat van De Haagse
economie.

Op maandag 28 maart hebben wij een
onderzoekslunch gehad. Tijdens de lunch heeft
associate lector, Christine Bleijenberg, lectoraat Public
Governance, een aantal inzichten gedeeld uit haar
promotieonderzoek naar de betekenis van gesprekken
voor het verloop van lokale participatieprocessen.
Steeds vaker wordt beleid in samenspraak of
samenwerking met burgers ontwikkeld en uitgevoerd.
Vooral in gemeenten worden veel
participatieprocessen georganiseerd. Gesprekken offline of online – tussen burgers, ambtenaren en
andere betrokkenen vormen een belangrijk onderdeel
van participatieprocessen. We hebben genoten van een
verrijkende lunch.

Het Haagse economiebeleid heeft als hoofddoel in de
stad brede economische bloei te realiseren. In de Staat
van de Haagse Economie wordt dit, samen met de
ontwikkelingen en trends in de regio die hieraan ten
grondslag liggen, in beeld gebracht. Het rapport 'De
Haagse monitor' presenteert waar mogelijk de eerste
sporen van de coronacrisis op de Haagse economie.
We kijken terug op een verrijkende lunch.

Den Haag Draait Door
Op donderdag 17 maart vond de 11e editie plaats van Den Haag Draait Door op de Sportcampus Zuiderpark van de Haagse Hogeschool. De sessie, ingeleid door Rosa
Jehee van de Haagse Hogeschool en City Deal Kennis Maken, ging over Den Haag als inclusieve stad. Naast een plenaire sessie met pitches van meerdere sprekers,
konden de deelnemers verschillende workshops bijwonen. Na afloop was er tijdens de borrel de gelegenheid om de interessante gesprekken voort te zetten en verder
kennis te maken.
We kijken terug op een vruchtbare dag met alle gastsprekers en deelnemers en kijken uit naar de volgende sessie van Den Haag Draait Door!

NIEUWS
Wat speelt er zich verder af binnen GUTs en wat staat op de planning?
Verre terugblik

Ramadan
19 april

Kerstdebat 2021: vertrouwen

Symposium 'Professionele moed bij complexe
huiselijk geweld casuïstiek’

Op vrijdag 17 december is Lector Katja
Rusinovic tijdens het kerstdebat ingegaan
op haar onderzoek naar vertrouwen in de
overheid tijdens de coronacrisis.
Bij het begin van de crisis hadden acht op
de tien mensen vertrouwen in de overheid,
maar bij de laatste peiling waren dat er nog
slechts drie op de tien. Uit focusgroepen
bleek dat het coronabeleid zeker een
oorzaak was toen bewoners elkaar de
maat begonnen te nemen. Maar ook de
toeslagenaffaire was erg belangrijk
hiervoor. Het overheidsbeleid bleek deels
gestoeld op het wantrouwen van de burger
en dat werkte als een boemerang. Een
voorbeeld van een echte
vertrouwenspersoon blijkt voor veel
mensen hun huisarts te zijn. Kijk hier voor
de video è

26 april
Slotconferentie: ‘De maatschappelijke impact
van corona’

GUTs intern
17 mei
Lunch & leesclub
31 mei
Kerngroep bijeenkomst
5 juli
GUTs uitje
We wensen iedereen die meedoet aan de
Ramadan een hele mooie maand toe.

