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.
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ACTIVITEITEN VAN ONZE LECTOREN EN ONDERZOEKERS.
Welke projecten hebben we de afgelopen periode zoal langs zien komen?
HAAGSE KANSRĲKE START

KENNISINNOVATIE OVERSCHAT,
MACHTSRELATIES ONDERSCHAT

E-magazine over participatiemoeheid van Platform Stad en Wĳk.
Geredigeerd door;(onder andere)
onze collega's van GUTS Hasse
van der Veen en Gerben Helleman

In het kader van de ‘Haagse Kansrĳke Start’ heeft kennisnetwerk
Jeugd Haaglanden onderzoek
gedaan naar de ouderschapsvragen en ondersteuningsbehoeften
van ouders met jonge kinderen

Meer lezen >

Meer lezen >

Meer lezen >

‘VOOR MĲ GEEN
CORONAVACCIN’

GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

NEDERLAND STAAT VOOR EEN
GROTE WONINGBOUWOPGAVE

Een groot deel van de Nederlandse bevolking ziet vaccinatie als dé
oplossing om uit de coronacrisis te
komen. Maar niet iedereen staat
daar even welwillend tegenover
Meer lezen >

Hoe om te gaan met sociaal-economische gezondheidsverschillen?
In een zojuist verschenen
e-magazine worden verschillende
oplossingsrichtingen besproken

Meer lezen >

Een reﬂectie op de rol van kennis
en macht in praktĳkgericht
onderzoek.

In samenwerking met de Gemeente Den Haag hebben we het afgelopen jaar drie expertmeetings
georganiseerd, waarin thema's als
sociale gelijkheid, gezondheid en
sociale eenzaamheid zĳn besproken
Meer lezen >

AANDACHT VOOR REBELSE INITIATIE
VEN IN OUDERENHUISVESTING
Veel ouderen willen het liefst zelfstandig blĳven wonen. Het liefst doen ze dit
in nabĳheid van gelĳkgestemden in
een woning en omgeving die past bĳ
hun levensfase en behoeften. Nieuwe
woonvormen ontwikkelen die voorzien
in deze wensen is makkelĳker gezegd
dan gedaan. Veel bekende en minder
bekende initiatiefnemers ontwikkelen
nieuwe woonvormen voor en met
ouderen die voorzien in deze wensen.
Hetonderzoeksteam van De Haagse
Hogeschool sprak met 17 van hen
Meer lezen >

Of lees hier het pamﬂet >

EEN #GOEDGESPREK IN PUBLIEKE DIALOGEN
Deze zomer is het project Publieke Dialogen #goedgesprek afgerond. Vanuit het lectoraat Civic Technology is in dit tweejarige project onderzocht hoe wĳkbewoners en wĳkprofessionals een lokale dialoog kunnen voeren. Het resul-taat is een online kennistool
voor wĳkprofessionals, met praktĳkervaringen, verdiepende kennis, suwerkwĳzen voor
het voeren van een #goedgesprek. In het project is ook ontwerpend onderzoek gedaan
naar online dialogen. Het resultaat daarvan is het Platform voor Publieke Dialogen, een
online platform waar burgers en profes-sionals met gereedschappen voor co-creatie
worden ondersteund in het voeren van een constructieve dialoog.

WAT WE VERDER DEDEN

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

ONDERZOEKSLUNCH CIVIC TECHNOLOGY
Docent en onderzoeker Alexander Roidl van het lectoraat Civic Technology,
heeft 6 september de eerste onderzoekslunch van studiejaar 2021-2022
gegeven. Met als onderzoeksvraag: Do we need new research tools?
Tĳdens de onderzoekslunch stonden de volgende vragen centraal:
- Ondersteunen de tools die we gebruiken de waarde van ons onderzoek?
- Wanneer nemen deze tools echt beslissingen voor ons?
- Zouden we onze eigen tools moeten bouwen?
We kĳken terug op een interessante en verrĳkende lunch.

Het leernetwerk Kansengelĳkheid Den Haag Zuidwest is van start!
Op dinsdag 5 oktober was de kick-oﬀ sessie van het leernetwerk: kansengelĳkheid Den Haag Zuidwest. Met 50
professionals en vrĳwilligers uit de stad, kenniswerkers en ondernemers is een eerste verkenning geweest op de
Lo
thema’s: Gezondheid, Onderwĳs,
Wonen en Publieke Ruimte en Werk en Inkomen. We kĳken terug op een
energieke, waardevolle online sessie. Binnenkort volgt meer informatie over de opbrengsten en het vervolgtraject!
Meer lezen >

INTREEREDE KATJA RUSINOVIC
24 september 2021

Katja Rusinovic is sinds juni vorig jaar lector
Grootstedelĳke Ontwikkelingen binnen het
kenniscentrum Governance of Urban
Transitions. Op 24 september 2021 sprak zĳ
haar intreerede uit, “Een stad voor
iedereen: samen werken aan een
inclusieve stad”
Dat de grote stad zoveel onderzoeksthema’s voortbrengt, komt omdat de stad een
vergrootglas is voor maatschappelĳke
thema’s. “Alles komt samen in de stad. In
positieve en negatieve zin. Dingen worden
uitvergroot en zĳn veel prominenter in de
stad aanwezig vanwege de omvang en
diversiteit.
Lees hier het interview met kennisplatform
integratie en samenleving >
Bekĳk hier de rede >

NIEUWS

Wat speelt er zich verder af binnen GUTs en wat staat er op de planning?
Save the date
In het nieuws
In
het
nieuws
14-06-2021

Het lectoraat jeugdhulp in
transformatie presenteert zich aan
de opleidingen van de faculteit;
Social Work en Educatie.
Klik hier om meer te lezen >

20-09-2021

Via verschillende kanalen in de
media is in de afgelopen dagen
aandacht gewĳd aan het
onderzoek van o.a. Katja
Rusinovic en Marianne van
Bochove over de motieven van
vaccin-critici om zich niet te laten
vaccineren.
Klik hier voor een overzicht >

Externe Adviesraad GUTs
De eerste bĳeenkomst van de
Externe Adviesraad heeft afgelopen september plaatsgevonden.
Samenstelling adviesraad:
Hans Boutellier (vz), Astrid
Rotering , Erik de Vries, Sahar
Noor, Lieke Hubregtse en Leonard
Geluk.
We zullen dankbaar gebruik
maken van de adviezen die we
gekregen hebben op onze
inhoudelĳke koers, lopende
activiteiten, samenwerking met
interne en externe partners, de
impact van ons onderzoek en
onze ontwikkelambities.

4 november
THiNK FeST
Link naar portal >
8 November 2021
Onderzoekslunch: Ervaringen uit
Stadslab Laak Vitaal, door Marieke
Breed, Innovation Playground.
14 december
GUTs Kerstdiner
27 december 2021 – 7 januari 2022
HHS Kerstvakantie
24 januari 2022
Onderzoekslunch GUTs, Innovation
Playground

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

