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KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF
URBAN TRANSITIONS (GUTs)
Wij dragen bij aan een inclusieve stad.

We doen daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven,
sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die
nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) over het jaar 2021. Het
kenniscentrum is in 2021 weer gegroeid. We verwelkomden elf nieuwe onderzoekers, zeven studentassistenten en een
nieuwe associate lector Urban Governance, Christine Bleijenberg. Samen met onze partners ontwikkelden we veel mooie
projecten.
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van GUTs was het oprichting van een externe Adviesraad, die bestaat uit deskundigen
uit de voor ons relevante domeinen. Deze raad houdt het kenniscentrum scherp met kritische vragen en constructieve
adviezen. Met hen bespraken we onze inhoudelijke koers, onze strategische partners en onze ontwikkelambities.
Een hoogtepunt in 2021 was de intreerede ‘Een stad voor iedereen: samen werken aan een inclusieve stad’ die Katja
Rusinovic hield bij haar aantreden als lector Grootstedelijke Ontwikkelingen bij GUTs.
We zijn er trots op dat we ondanks corona weer veel hebben gerealiseerd. Hoewel we veel vanuit huis werkten, is het ons
toch gelukt om nieuwe projectideeën te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingspartners te ontmoeten. En we zijn ons team
en onze partners bijzonder dankbaar voor hun inzet en positieve energie tijdens een moeilijk jaar.
Voor velen in de samenleving had corona grote negatieve gevolgen. Jongeren, ouderen, mensen zonder werk of zonder
vast werk, en mensen met gezondheidsklachten werden onevenredig hard getroffen. Het coronavirus heeft de sociale
ongelijkheid vergroot. Dat maakt onze missie ‘Bijdragen aan een inclusievere stad’ belangrijker dan ooit.

Het GUTs Management Team
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WAT DOEN WIJ

Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden behoren tot de grootste uitdagingen van

de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen

Achtergrond, onderzoeksthematiek en missie

aan een inclusieve stad. We doen daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan

en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit
en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken nieuwe vormen van (online)
samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Gezamenlijke onderzoeksagenda

We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen
vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele
onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders,
ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende
vormen van onderzoek, zoals ‘research through design’.
Daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en
leernetwerken.

De vier lectoraten – Jeugdhulp in Transformatie,
Civic Technology, Grootstedelijke Ontwikkelingen, en
Public Governance – hebben zich bij de start van het
kenniscentrum verbonden aan een gezamenlijke
onderzoeksagenda. Deze kent twee inhoudelijke hoofdlijnen.
We onderzoeken Urban Transitions, de uitdagingen die grote
stedelijke veranderingen betekenen voor de inclusieve stad en
Governance, de nieuwe vormen van samenwerken die ervoor
nodig zijn die vraagstukken te adresseren.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, methodologie en
groeiambities in ons meerjarenplan.

Binnen deze twee lijnen onderscheiden we vier thema’s:
1. 	Urban Transitions: vraagstukken voor
een inclusieve stad
● samenleving & diversiteit
● kansgelijkheid & mobiliteit
● participatie & democratie
2.

Governance

● nieuwe vormen van samenwerken.
De twee onderzoekslijnen zijn inhoudelijk sterk met elkaar
verbonden. Het bestuderen van governance zonder
kennis van de vraagstukken waar die governance zich op
richt, is inhoudsloos en niet effectief. Het bestuderen van
stedelijke vraagstukken zonder aandacht voor governance
is academisch interessant, maar draagt niet direct bij
aan een effectieve aanpak van de vraagstukken. In ons
meerjarenplan staat een meer uitgebreide toelichting op deze
onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities.
Bij het opstellen van onze onderzoeksagenda, en het opzetten
en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten, werken we
intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs, en
andere kennisinstellingen.
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Intreerede Katja Rusinovic, lector
Grootstedelijke Ontwikkelingen

Maatschappelijke impact
van covid-19

Op 24 september 2021 hield Katja Rusinovic haar intreerede
als lector Grootstedelijke Ontwikkeling ‘Een stad voor
iedereen: samen werken aan een inclusieve stad’.

Een onderzoeksproject waarin de impact van corona is
onderzocht. Ons kenniscentrum voerde dit onderzoek uit
samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije
Universiteit/Kieskompas, LUMC en het RISBO. Partners waren
de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG.
Het onderzoek werd gefinancierd vanuit ZonMw. Dit onderzoek
heeft geleid tot onder andere:

Dat de grote stad zoveel onderzoeksthema’s voort-brengt, komt
omdat de stad een vergrootlas is voor maatschappelijke thema’s,
stelt Katja Rusinovic. “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.”

Onderzoeksrapport ‘De laag-vertrouwensamenleving’
De coronapandemie heeft laten zien dat het coronavirus
een onvoorspelbaar verloop kent en dat de Nederlandse
samenleving voor grote maatschappelijke opgaven staat.
Het onderzoeksrapport ‘De laag-vertrouwensamenleving’
- waarvoor de maatschappelijke impact van COVID-19
in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland op
verschillende momenten gemeten werd – beschrijft de
gevolgen van corona voor:

Bekijk hier de intreerede: 210928 Intreerede Katja Rusinovic – lector Grootstedelijke
Ontwikkelingen (vimeo.com)
Lees hier de samenvatting:
Een stad voor iedereen: samen werken aan een inclusieve
stad - De Haagse Hogeschool

Welkom Christine Bleijenberg,
associate lector Urban Governance

● werk en inkomen;
● zorggebruik, mentaal welbevinden en risicomijdend
gedrag;
● onderlinge solidariteit en buurtrelaties;
● maatschappelijk en institutioneel vertrouwen.

Sinds 1 december 2021 is Christine Bleijenberg associate lector
Urban Governance, binnen het lectoraat Public Governance. In
het voorjaar van 2021 promoveerde Christine op een onderzoek
naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de
uitkomsten van lokale participatieprocessen. Voordat ze als
PhD-onderzoeker begon, werkte lange tijd in verschillende
(leidinggevende) rollen in de praktijk aan de relatie tussen
burgers en de overheid.

Bekijk het hele rapport via deze link:

In haar onderzoek hanteert Christine een communicatief
perspectief op governance vraagstukken. Ze doet onderzoek
naar de – offline en online – interacties tussen burgers,
ambtenaren en bestuurders én in eigen kring. De focus in haar
onderzoek ligt op het vergroten van de effectiviteit van online
en/of offline vormen van participatie, de aansluiting tussen de
participatieve en representatieve democratie, en de verbinding
tussen door de overheid en door burgers geïnitieerde
participatie.

Externe Adviesraad GUTs
Sinds najaar 2021 heeft GUTs een externe Adviesraad.
Deze raad adviseert over onze inhoudelijke koers, lopende
activiteiten, samenwerking met interne en externe partners,
de impact van ons onderzoek, en onze ontwikkelambities.
Onze adviesraad bestaat uit de volgende leden:
Hans Boutellier (voorzitter),
Astrid Rotering, Erik de Vries,
Sahar Noor, Lieke Hubregtse
en Leonard Geluk.
We zijn erg blij dat deze raad
ons scherp houdt.
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Studio Corona:
Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke
impact van corona en is onderdeel van het ZonMwproject ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een
onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende
1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/
Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO.
Onderzoekers uit het project, professionals en een gast die
persoonlijk te maken heeft gehad met de gevolgen van de
coronacrisis gaan met elkaar in gesprek.
Luister mee: Podcast – Impact Corona

kunnen burgers deelnemen in ‘deliberatieve democratie’.
Het platform is in eerste instantie ontworpen voor een
asynchrone dialoog, waarbij iedere deelnemer het moment
van deelnemen zelf kan kiezen. De kracht van het platform
zit in de verzameling ‘design thinking’ gereedschappen die
het beschikbaar maakt. Hiermee kunnen professionals en
burgers? op een creatieve manier de dialoog met elkaar
aangaan om ideeën en argumenten uit te wisselen. Zo
kunnen ze gezamenlijk tot inzichten en besluiten te komen.

Haagse Kansrijke Start
Den Haag neemt deel aan het landelijke actieprogramma
“Kansrijke Start”. Dit programma moet zorgen voor een betere
samenwerking tussen het medische en sociale domein en
voor tijdige ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen in een
kwetsbare situatie. In het kader hiervan vroeg de gemeente
het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie onderzoek te doen
naar de ouderschapsvragen en ondersteuningsbehoeften
van ouders vanaf de zwangerschap tot aan tweejarige
leeftijd. De gemeente wil deze kennis gebruiken om het
ondersteuningsaanbod van het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) (nog) beter te laten aansluiten bij de behoeften van
ouders. Tweedejaarsstudenten Social work hielpen mee met
het onderzoek door interviews met moeders af te nemen.
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Leernetwerk Kansengelijkheid
Den Haag Zuidwest

Ouders/ moeders zijn hiervoor via verschillende kanalen
benaderd om zich online aan te melden. Uit de interviews
bleek dat deze moeders vooral op zoek zijn naar informatie,
voorlichting en ondersteuning op het gebied van slaap,
algemene ontwikkeling, (borst)voeding, en het stellen van
grenzen. In eerste instantie zoeken deze moeders zelf
naar informatie op internet of in hun eigen netwerk. Pas als
deze informatie onvoldoende is, of als moeders behoefte
hebben aan bevestiging van een professional, gaan ze
met hun vragen naar het CJG. De moeders hebben vooral
gebruik gemaakt van het aanbod rondom zwangerschap en
geboorte bij het CJG. Andere ouderschapsondersteuning,
bijvoorbeeld rondom opvoeding, is minder bekend en minder
gebruikt.

Kansenongelijkheid is één van de grote problemen waar
steden mee geconfronteerd worden. In de afgelopen tien
jaar is de kansenongelijkheid in Nederland met name in
de grote steden toegenomen. Dit vraagstuk speelt een
centrale rol in Den Haag Zuidwest waar de gemeente samen
met veel verschillende (kennis)partners de vraagstukken
boven tafel brengt, analyseert en zoekt naar oplossingen.
Een belangrijke stap hierin is het komen tot een nationaal
programma Den Haag Zuid West langs de lijnen van
ervaringen in Rotterdam Zuid.
Het leernetwerk Kansengelijkheid werkt hieraan mee door
samen met alle betrokkenen de grootste problemen in kaart
te brengen. Vervolgens brengt het Leernetwerk in kaart:
wat we al weten over deze vraagstukken en over mogelijke
oplossingen; en waar meer onderzoek nodig is. In oktober
2021 was de aftrap van het Leernetwerk Kansengelijkheid
Den Haag Zuidwest. Met circa 50 professionals en
vrijwilligers uit de stad, kenniswerkers en ondernemers vond
een eerste verkenning plaats op de thema’s Gezondheid,
Onderwijs, Wonen en Publieke Ruimte en Werk en Inkomen.

Over het algemeen waren deze moeders tevreden met
het aanbod van het CJG. Zij vinden het belangrijk dat
er gewerkt wordt met eenduidige richtlijnen, die indien
gewenst aangepast worden aan de specifieke behoeften
van moeder en kind. Als tip geven de moeders aan dat het
aanbod proactief onder de aandacht gebracht mag worden
en laagdrempeliger beschikbaar mag zijn voor werkende
ouders. Lees hier het volledige rapport: onderzoeksrapporthaagse-kansrijke-start (kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl)

Bekijk de GUTs nieuwsbrieven
uit 2021 om terug te lezen wat
we nog meer deden:
Nieuwsbrief GUTs #1
Nieuwsbrief GUTs #2
Nieuwsbrief GUTs #3

Publieke Dialogen
Het onderzoeksproject Publieke Dialogen #goedgesprek –
gefinancierd met een RAAK- Publiek-subsidie van Regieorgaan
SIA – werd in 2021 afgerond. Dit project had als doel om
dialogen tussen bewoners en wijkprofessionals te verbeteren,
zowel fysiek als online. De pandemie heeft het onderzoek in
eerste instantie bemoeilijkt, omdat observaties en interventies
bij fysieke ontmoetingen geheel onmogelijk werden door de
coronamaatregelen. Om die reden hebben we de doelstelling
van het project aangepast en ons gericht op online wijkdialogen.
Dit gaf ons een unieke gelegenheid om te onderzoeken hoe de
professionals daarbij te werk gingen en welke mogelijkheden
en worstelingen zij en de burgers ervoeren. In 2021 zijn de data
uit de observaties en interventies geanalyseerd. De uitkomsten
daarvan zijn gerapporteerd in vier deelrapporten en de kennis is
beschikbaar gemaakt via de projectsite:
https://publiekedialogen.nl
Het project heeft daarnaast geleid tot het ontwikkelen
van een geheel nieuw platform voor online deliberatie:
het platform voor publieke dialogen. Via dit platform
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Ons kenniscentrum draagt bij aan een inclusieve stad doordat
we impact realiseren op drie fundamentele doelstellingen:

JAARVERSLAG 2021

RESULTATEN EN IMPACT

Aan de hand van een aantal output indicatoren maken we
inzichtelijk hoe het kenniscentrum zich ontwikkelt op deze
vier doelstellingen. Daarnaast werken we met kwalitatieve
indicatoren die meer op het proces gericht zijn.

● Bijdragen aan onderwijs en professionalisering.
● Bijdragen aan het onderzoeksdomein.
● Bijdragen aan de beroepspraktijk en maatschappij.

De visualisaties hieronder laten onze resultaten voor de
doelstellingen in 2021 zien. Bijlage 1 tot en met 4 geven
per lectoraat een overzicht van de in 2021 gerealiseerde/
lopende projecten. Ook hebben we in bijlage 5 een overzicht
opgenomen van de publicaties, rapporten, wetenschappelijke
congresbijdragen en tools & prototype gerealiseerd door het
kenniscentrum.

Voor 2021 hadden we bovendien - in lijn met de onderzoeks
strategie van De Haagse Hogeschool - de ambitie om
30 procent van onze financiering van subsidieverstrekkers
en externe opdrachtgevers te verkrijgen.

ACTIVITEITEN ONDERWIJS EN PROFESSIONALISERING

3

Afstudeeropdrachten
Aantal studenten:		
5

2

Bijdrage onderzoekslijn

1

16

Lid van
werkveldcommissie

55

10

Minoren en keuzemodule
Aantal studenten:		

2

Curriculumvernieuwing

3

Georganiseerde evenementen en
congressen
Aantal studenten:
6
Aantal docenten:
3
Aantal professionals:
96
Aantal onderzoekers:		
10

18
Projecten met studenten
Aantal studenten:

144

Lezingen, workshop (gast)
college
Aantal studenten:
Aantal docenten:
Aantal professionals:
Aantal onderzoekers:		

TOTAAL

12

Aantal studenten

Aantal professionals

815

311

Aantal docenten

Aantal onderzoekers

86

65
13

205

455
73
215
55
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OUTPUT ONDERZOEK & ONTWIKKELING

4
11
13

2

Hoofdstukken in
boeken

Rapporten gericht
op beroepspraktijk/
maatschappij

43

Artikelen in
tijdschriften

8

Tools & Prototypen

5

Wetenschappelijke
congresbijdragen

47
25

Publicaties media

14

Samenwerlingsverbanden

17

Adviestrajecten

3

140

34

Het kenniscentrum is ontvankelijk voor
studenten, er werd echt tijd voor me
gemaakt.

Studenten bij GUTs
Als kenniscentrum van De Haagse Hogeschool is
samenwerking met relevante opleidingen om zo met
onze onderzoekskennis bij te dragen aan het onderwijs
een van onze fundamentele doelenstellingen.
Veel studenten van De Haagse zullen een rol gaan
spelen binnen de stad, als ambtenaar, ondernemer,
vertegenwoordiger van het maatschappelijk
middenveld of als burger. Daarom is het essentieel dat
ons onderwijs toekomstbestendig is en goed aansluit
op de actuele economische en maatschappelijke
vraagstukken in de regio.

ACTIVITEITEN VOOR BEROEPSPRAKTIJK EN MAATSCHAPPIJ
Rapporten

“

Boeken

Georganiseerde congressen voor
beroepspraktijk
Aantal studenten:
6
Aantal docenten:
13
Aantal professionals:
96
Aantal onderzoekers:		
10
Lezingen voor professionals
Aantal studenten:
Aantal docenten:
Aantal professionals:
Aantal onderzoekers:		

165
183
1670
523

“

Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er
zoveel verschillende terreinen onderzocht
worden binnen ons domein.

Aantal studenten

Minoren waar we in 2021 een
bijdrage aan hebben geleverd:

171

• De kunst van inclusiviteit in grootstedelijke context,
faculteit SWE
• Sociale innovatie in stad en wijk, faculteit BRV
• Many faces of globalization, faculteit TIS
• Influencing public policy, faculteit BRV
• Making Peace Not War: Sustainable Peace and
Conflict Resolutions, faculteit BRV
• Wijk- en oplossingsgericht werken bij de overheid,
faculteit BRV
• Zorgcoördinatie, ondersteuning van gezinnen met
complexe problemen, faculteit SWE
• Digitalisering & Recht, faculteit BRV

Aantal docenten

“

Tijdens mijn stage werd ik altijd
ondersteund en geholpen op momenten
waar dat nodig was.

Wij willen bijdragen aan onderwijs dat onze studenten
voorbereidt op het effectief omgaan met de transities
waar de stad voor staat, en aan het opleiden van
studenten tot professionals die straks in de stad het
verschil kunnen maken.

(SIAVASH KAZEMZADEH)

“

Via 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.

196
Aantal professionals

1766
Aantal onderzoekers

533

Ik was op zoek naar een stage die
wat meer gericht was op het lokale en
gemeentelijke niveau van bestuurskunde
en waar ik praktijkgericht onderzoek
kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.

“

Mijn studie staat volgens het
kenniscentrum voorop.
(LIEKE WOUDA)

“

”

Bij het schrijven van de minoraanvraag
voor de examencommissie werd ik
geholpen door de lector.
(MEREL VAN SANTVOORT)

14

”

”

15

”

Ik heb hierbij het gevoel dat ik als student
ook echt iets kan bijdragen, mijn input
wordt gewaardeerd.
(MAARTJE VAN STIPHOUT)

Op onze website delen studenten die in 2021
betrokken waren bij verschillende activiteiten van GUTs
hun ervaringen: Kenniscentrum Governance of Urban
Transitions.

(DENISE JONKER)

”

(ROOSMARIJN VONK)

“

TOTAAL

”

(SOPHIE VAN OPSTAL)

”
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Financiën

In 2021 toegekende subsidies:

Ons streven was om in 2021 voor dertig procent van het
onderzoek van ons kenniscentrum externe financiering te
verwerven. Om dit te bereiken, stelden we onszelf de
volgende doelen.
1.

Het vergroten van onze financiering via de
tweede geldstroom door het schrijven van goede
subsidieaanvragen (met name via RAAK-subsidies
van SIA), en

2.

Het maken van structurele financiële afspraken met
onze strategische partners (de gemeentes?
Den Haag, Zoetermeer, Delft).
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• RAAK-publiek: Boundary Spanners in actie
• City Deal Kennis Maken Corona Challenge:
Herontwerp structuurvisie Central Innovation
District en Leernetwerk Kansengelijkheid
Den Haag Zuidwest
• Haags Educatieve Agenda (HEA-gelden):
Leernetwerk Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest
• RAAK Impuls: Goed Gesprek | Impuls
• Actieonderzoek Innovatieve Zorg: Integrale
samenwerking rondom prenatale huisbezoeken
• RAAK Impuls: Digitale Stadslabs
• Activiteitensubsidie t.b.v. Stadslab Laak Vitaal:
Leefbaarheid en bewonersparticipatie
• hbo–postdoc: Iedereen in de gemeenteraad!
• NPO-aanvraag: Diversiteitssensitief werken

Omdat we nog maar beperkte ervaring hadden met het
verwerven van financiering uit de derde geldstroom, hebben
we in 2021 ingezet in op het verkennen hiervan. Ook hebben
we een infrastructuur opgezet om het verwerven van
middelen uit de derde geldstroom te bevorderen.

In 2021 toegekende
contractactiviteiten:

We zijn er in 2021 in geslaagd om voor 39 procent van ons
onderzoek externe financiering te verkrijgen. Deze prestatie
van formaat is het resultaat van: succesvolle tweede
geldstroom-aanvragen voor praktijkgericht onderzoek; en
van het samen met gemeenten opzetten van vooral grotere
onderzoeksprojecten. Daarbij werken we steeds vaker over
de grenzen van lectoraten samen.

• Placemaking Den Haag Gemeente Den Haag
• City Deal Kennis Maken Delft Gemeente Delft,
TU Delft en Inholland
• Vakkundig Besturen Universiteit Utrecht
• Platform Stad en Wijk Vereniging Hogescholen
• Prioritaire gebieden en wijkagenda Gemeente
Den Haag
• Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden
Gemeente Den Haag
• Zorglogistiek – Transformatiefonds Gemeente
Den Haag
• NJi Richtlijnenprogramma Nederlands
Jeugdinstituut (NJi)
• Vervolg Stadslab Duindorp Gemeente Den Haag
• Onderzoek Rondom het Kind Gemeente Delft en
Den Haag
• Pilot Integratie jeugdhulp en volwassen-GGZ
Gemeente Den Haag
• Leernetwerk Pro Grotius Delft Gemeente Delft
• Onderzoek Pilot Integrale toegang Gemeente
Den Haag

FINANCIËN

HHS Financiering

1.590.000

Externe financiering

1.022.000

Zie voor een recent overzicht van onze publicaties en
bijdragen in de media:
Website: Kenniscentrum Governance of Urban Transitions De Haagse Hogeschool
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/coe-guts
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In 2025 willen we kwalitatief en kwantitatief stevig
gegroeid zijn als kenniscentrum. We willen de
vanzelfsprekende kennispartner zijn voor opleidingen
en stedelijke partijen met vragen op het gebied van
de inclusieve stad, stedelijke governance, en op het
grensvlak van die thema’s.
Het onderzoek van ons kenniscentrum heeft extra
(maatschappelijke) impact doordat we in ons onderzoek
intensief samenwerken met stedelijke partners en
onderwijspartners. Tijdens het gezamenlijk opzetten en
uitvoeren van het onderzoek vindt veel kennisuitwisseling
plaats.
Dat deze kennisuitwisseling ook door onze partners
gewaardeerd wordt, blijkt uit:

In 2021 hebben we vooral gewerkt aan het consolideren
en intensiveren van de al lopende samenwerking met
de gemeentes Den Haag, Zoetermeer en Delft. In onze
samenwerking met de gemeentes werkten we ook steeds
vaker interdisciplinair samen met andere lectoraten van de
Haagse. Voorbeelden zijn te zien op onze LinkedIn-pagina
en website.
Het kenniscentrum GUTs is stevig geworteld in de Haagse
regio. Ons netwerk helpt ons bij het identificeren van relevante,
praktijkgerichte onderzoeksvragen en bij het vinden van
partners voor het gezamenlijk doen van onderzoek. Tot slot
werken we met ons netwerk samen voor het toetsen van onze
oplossingen.  
● Overheden: met een eerste focus op Den Haag,
Zoetermeer, Delft. En daarnaast? ook op Leidschendam Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
de Rijksoverheid (BZK, OCW) en de provincie;  
● Organisaties op wijkniveau; bewonersorganisatie en
zzp’ers;
● Vertegenwoordigende organisaties uit het
maatschappelijk middenveld;
● Marktpartijen in de zorg, onderwijs, wonen, welzijn,
cultuur, ondernemingen;
● Kennisinstellingen regionaal, nationaal, internationaal;
● Bedrijven.

● een groeiende vraag naar ons onderzoek en naar
onze activiteiten,
● een toename van vragen uit het onderwijs en.

Overzicht opleidingen waarmee GUTs samenwerkt
Faculteit

Opleiding

Bestuur, Recht en Veiligheid

Bestuurskunde en Overheidsorganisaties

Op projectniveau werken we binnen het kenniscentrum samen
met een veelheid aan partners. Naast contact met individuele
netwerkpartners participeren we structureel in een aantal
bredere netwerken /coalities:
● Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waar het lectoraat
Jeugdhulp in Transformatie onderdeel van is en mede
door gefinancierd wordt;  
● Platform Stad en Wijk dat gefinancierd wordt door
Regieorgaan SIA en waarvoor GUTs optreedt als
penvoerder. Binnen dit platform werken we samen met
andere hogescholen die actief zijn op het gebied van stad;
● Twee City Deals Kennis Maken, waarin we structureel
samenwerken met partners in Delft en Den Haag;
● Het landelijke lectorenplatform praktijkgericht ICTonderzoek en de Nederlandse AI Coalitie

International Public Management
HBO-Recht
Integrale Veiligheidskunde
Sociaal Werk en Educatie

Social Work
PABO
Pedagogiek

IT & Design

Communication & Multimedia Design
HBO-ICT

18

Technologie, Innovatie &
Samenleving

Bouwkunde

Faculteit Management &
Organisatie

Facility Management

Faculteit Gezondheid,
Voeding & Sport

Verpleegkunde

PARTNER EN NETWERK

Externe partners

● het toenemende commitment en de investerings
bereidheid van bestaande (interne en externe) partners,

In 2021 hebben we onze samenwerking met stedelijke
en onderwijspartners verstevigd en uitgebreid door het
institutionaliseren van een aantal stadslabs en leernetwerken
als onderzoeksprocessen waarin gezamenlijk kennis
ontwikkeld en gedeeld wordt.
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Team GUTs

Henno Theisens

Directeur kenniscentrum GUTs
Lector Public Governance
Henno Theisens studeerde
European Politics and Policy aan de
London School of Economics en
bestuurskunde aan de Universiteit
Twente (UT). In 2004 promoveerde
hij aan het Center for Higher
Education Policy Studies van de UT,
op een vergelijkend onderzoek naar
beleidsverandering in het hoger
onderwijs in Nederland en Engeland.
Als onderzoeker in Enschede
deed hij met name internationaal
consultancywerk op het gebied van
hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte
hij als analist bij de onderwijsdirectie
van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens
benoemd tot lector aan De Haagse
Hogeschool.

Katja Rusinovic

Jos van Leeuwen

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic
lector Grootstedelijke Ontwikkelingen
aan De Haagse Hogeschool. Centrale
thema’s in haar werk zijn sociale
mobiliteit, burgerschap, (arbeids)
migratie, stedelijke arbeidsmarkt,
onderwijs en nieuwe woonvormen voor
ouderen. Daarnaast houdt zij zich op dit
moment bezig met onderzoek naar de
maatschappelijke impact van COVID-19
in Den Haag.

Sinds mei 2019 is Jos van Leeuwen
lector Civic Technology aan De Haagse
Hogeschool. Hij studeerde begin jaren
’90 Bouwinformatica aan de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e).

Lector Grootstedelijke Ontwikkelingen

In 2006 promoveerde Katja aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op een
studie naar migrantenondernemerschap
in de vier grote steden, waarbij een
vergelijking is gemaakt tussen eerste
en tweede generatie migranten. Haar
postdoc-onderzoek betrof burgerschap
en transnationale bindingen onder de
migrantenmiddenklasse in Rotterdam
en Den Haag.
Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan
de Universiteit van Amsterdam bij
de afdeling Sociologie, als docent,
onderzoeker en opleidingsdirecteur van
de master sociologie. Sinds 2017 werkt
zij aan De Haagse Hogeschool.

20
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Lector Civic Technology

Na zijn studie werkte hij parttime in de
software-industrie en aan zijn promotieonderzoek bij de TU/e, waar hij daarna
als universitair hoofddocent onderzoek
deed op het gebied van collaborative
design en verantwoordelijk was voor
de masteropleiding Design & Decision
Support Systems. In 2006 werd hij
associate professor aan de Universidade da Madeira, Portugal. Daar
initieerde hij een nieuwe bacheloropleiding in Interactive Media Design en was
medeoprichter en bestuurslid van het
succesvolle Madeira Interactive
Technologies Institute, een onderzoeksen opleidingsinstituut op het terrein van
Human-Computer Interaction dat
intensief samenwerkte met Carnegie
Mellon University. Sinds 2011 werkt
Jos bij de faculteit IT & Design van
De Haagse Hogeschool, initieel als
hoofddocent bij de opleiding Communication & Multimedia Design. Sinds mei
2019 is hij Lector Civic Technology.
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Team GUTs

Rob Gilsing

Robert Duiveman

Christine Bleijenberg

Meike de Jong

Marianne van Bochove

Rachel Barrett

Rob Gilsing studeerde politicologie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
afstudeerrichting Internationale
Betrekkingen. Bij dezelfde vakgroep
Politicologie deed hij vervolgens
onderzoek naar de relatie tussen
burger en lokaal bestuur. Vanaf
1996 werkte hij bij het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en deed
onderzoek naar lokaal jeugdbeleid.
Hierop promoveerde hij in 2005.
Andere belangrijke onderzoekslijnen
waaraan Rob bij het SCP werkte, waren
lokaal sociaal beleid en lokaal Wmobeleid. In 2009 werd hij hoofd van de
onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding
en onderwijs bij het Verwey-Jonker
Instituut. Daar onderzocht hij de
transitie en transformatie van de
jeugdhulp – naast een breed scala
aan andere onderwerpen. Sinds
1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in
Transformatie.

Robert Duiveman is associate lector
Urban Governance. Als bestuurskun¬dige en stadssocioloog werkt hij vanuit
stadslabs aan een democratische
en inclusieve omgang met actuele,
taaie vraagstukken in de stad. Robert
coördineert verschillende labs en
onderzoeksprojecten waarin nieuwe
stedelijke coalities van burgers, ambtenaren en ondernemers samenwerken
en samen ¬leren rondom concrete
kansen en knelpunten in de stad. In alle
projecten is er een actieve samenwerking met het onderwijs.

Christine Bleijenberg is in het voorjaar
van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten
van lokale participatieprocessen.
Voordat ze als PhD-onderzoeker begon, heeft ze lange tijd in verschillende
(leidinggevende) rollen in de praktijk
gewerkt aan de relatie tussen burgers
en de overheid.

Meike de Jong is sinds september
2019 programmacoördinator van het
kenniscentrum Governance of Urban
Transitions. Na haar studies Bedrijfskunde en Sociologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam begon zij in
2005 als onderzoeker grootstedelijke
ontwikkeling en tevens als beleids
medewerker bij het voormalige Centrum voor Lectoraten en Onderzoek
van De Haagse Hogeschool. Ook was
zij, van 2014 tot 2019, bestuursadviseur
van het College van Bestuur van De
Haagse Hogeschool. In die laatste rol
was ze onder andere verantwoordelijk
voor de werkgroep die aan de wieg
stond van de kenniscentra.

Marianne van Bochove werkt als senior
onderzoeker bij het kenniscentrum
GUTs. Zij houdt zich bezig met het opzetten, leiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Daarbij legt ze de
verbindingen tussen onderzoekers binnen het kenniscentrum, en met externe
samenwerkingspartners. Marianne is
socioloog en promoveerde in 2012 aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam op
een onderzoek naar migratie, stadsburgerschap en transnationalisme. Ze
heeft verder onder andere onderzoek
gedaan naar ouderenhuisvesting,
informele zorg en de maatschappelijke
gevolgen van corona voor kwetsbare
groepen. Marianne heeft veel ervaring
met etnografisch, mixed-methods en
actieonderzoek. Haar onderzoek sluit
aan bij kennisbehoeften uit de praktijk
en levert bruikbare kennis en producten op.

Rachel Barrett werkt sinds november
2019 bij GUTs. Ze houdt zich bezig met
de dagelijkse ondersteuning van het
kenniscentrum en van de lectoraten:
Public Governance en Civic Technology.

Lector Jeugdhulp in Transformatie

Associate lector (tot 1 augustus)

Associate lector (vanaf 1 december)

In haar onderzoek hanteert Christine
een communicatief perspectief op
governance vraagstukken. Ze doet
onderzoek naar de – offline en online –
interacties tussen burgers, ambtenaren
en bestuurders én in eigen kring.
In haar onderzoek ligt de focus op het
vergroten van de effectiviteit van online
en/of offline vormen van participatie,
de aansluiting tussen de participatieve
en representatieve democratie, en de
verbinding tussen door de overheid en
door burgers geïnitieerde participatie.

Programma-coördinator

Senior Onderzoeker

Cynthia Delfos-Rademaker

Proefschrift In gesprek of uitgepraat?
Over de betekenis van gesprekken
voor het verloop van lokale participatieprocessen (2021).

22

Sr. Managementassistent

Managementassistent

Cynthia Delfos-Rademaker werkt sinds
oktober 2021 werkzaam bij GUTs.
Haar taken zijn de administratieve
ondersteuning van het Kenniscentrum
en van 2 lectoraten: Jeugdhulp in
Transformatie en Grootstedelijke
Ontwikkelingen.
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Onderzoekers lectoraat Civic Technology
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Onderzoekers lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Lees hier meer over ons team: onderzoekers Lectoraat Civic Technology

Lees hier meer over ons team: onderzoekers lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Jos van Leeuwen

Alexander Roidl

Arnold Jan Quanjer

Jan Bats

Rob Gilsing

Cora Bartelink

Tamara Bos

Mirjam Heemskerk

Pascal van den Bosch

Raymond
Hoogendoorn

Antti Jylhä

Stefanie Schuddebeurs

Marije van der Hulst

Anne Steenbakkers

Mustafa Talib

Cathelijne Mieloo

Charu Agrawal

Rachel Barrett

Rosita Paulo

Wouter Reith

Marion van de Sande

Cynthia Delfos –
Rademaker

Lector Civic Technology

Sr. Management assistent

Lector Jeugdhulp in
Transformatie

Management assistent
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Onderzoekers lectoraat Public Governance
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Onderzoekers lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen

Lees hier meer over ons team: onderzoekers lectoraat Public Governance

Lees hier meer over ons team: onderzoekers lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen

Henno Theisens

Robert Duiveman

Christine Bleijenberg

Rosa Groen

Katja Rusinovic

Marianne van Bochove

Juul Gooren

Annet van Otterloo

Wilfred Uunk

Antonio Frank

Marieke Breed

Hasse van der Veen

Wim Burgraaff

Stefanie Schuddebeurs

Hasse van der Veen

Jaswina Bihari – Elahi

Theo Zijderveld

Pieter Huisman

Rosa Jehee

Ayşe Terzi

Karijn Nijhoff

Stefan van Berkel

Sam Schrevel

Irshad Abdoelkhan

Marion Herben

Catharina Angelique
Ruiter

Rachel Barrett

Lector Public Governance

Associate lector
(tot 1 augustus 2021)

Associate lector
(vanaf 1 december 2021)

Sr. Management assistent
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Lector Grootstedelijke
Ontwikkelingen

Cynthia Delfos –
Rademaker

Management assistent
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Student assistenten en stagiairs

Maartje van Stiphout

Siavash Kazemzadeh

Dana den Haan

Ginger Baegen

Denise Jonker

Jesse Mulder

Sara Goudsblom

Roosmarijn Vonk

Sam Peper

Lieke Wouda

Jens Boumans

Merel van Santvoort

Sophie van
Opstal

Jelle Buijs
Feborah Ridder
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Ömer Akbas
Nour-al-Zahraa
Chaalan
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Bijlage 1

Jaarupdate 2021 – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie
Lector Rob Gilsing
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Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie:
●
●
●
●

BIJLAGE 1

Onze praktijkgerichte en op ‘leren’ gerichte onderzoeken zijn
daarom altijd direct gerelateerd aan:

doet en begeleidt praktijkgericht onderzoek,
onderhoudt het professionele en academische netwerk,
verwerft subsidies, en
levert een bijdrage aan het onderwijs van de faculteit
Sociaal Werk en Educatie.

I.
II.

De uitkomsten van ons praktijkgericht onderzoek dragen
bij aan de centrale uitgangspunten van de transformatie
van de jeugdhulp, en zo ook aan een effectievere uitvoering
hiervan. Voor ons onderzoek werken we nauw samen met het
Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waaraan drie gemeenten
en vier aanbieders van jeugdhulp actief deelnemen.

het toerusten van jeugdhulpprofessionals om jeugdigen
en ouders in een kwetsbare positie de best passende
zorg te kunnen bieden;
de randvoorwaarden die dit optimaliseren.

We doen vooral onderzoek in de regio Haaglanden. Met
de opgedane kennis draagt het Kennisnetwerk bij aan het
maatschappelijke debat over opvoeden en opgroeien in
brede zin, zowel regionaal als landelijk.

Vier onderzoekslijnen

Vanuit het bovengenoemde onderzoeksdoel (toerusten van
jeugdhulpprofessionals om de best passende zorg te kunnen
bieden) opereert het Kenniscentrum langs vier (onderling
samenhangende) onderzoekslijnen.

Leren innoveren in de praktijk

Binnen dit Kennisnetwerk werken we vanuit de missie:
‘leren innoveren’. De praktijkgerichte onderzoeken van het
Kennisnetwerk hebben tot doel het leren van aankomende
en al werkzame jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers
en bestuurders te versterken.. Het ‘leren innoveren’ in de
lokale en regionale praktijk bevordert de kwaliteit van de
jeugdhulp. Zo draagt het lectoraat bij aan het verbeteren van
de ondersteuning en het welzijn van kinderen en gezinnen in
een kwetsbare positie.

● Alliantie cliënt-professional. Wat hebben professionals
nodig om deze alliantie goed en passend vorm te
geven? Hoe komen zij met cliënten tot gezamenlijke
besluitvorming? Hoe hebben cliënten een volwaardige
stem in deze alliantie?
● Vakmanschap. Op welke wijze kunnen we het
vakmanschap van de professional versterken?
Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteitsensitief
werken?

De best passende zorg bieden

Het doel van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is om
door praktijkgericht onderzoek de jeugdhulpprofessional
optimaal in staat te stellen om jeugdigen en ouders in een
kwetsbare positie passende zorg te bieden. Dit is in lijn met
het vijfde transformatiedoel van de Jeugdwet: meer ruimte
voor professionals om de juiste hulp te bieden, onder andere
door vermindering van regeldruk. Hierbij houden we rekening
met de overige transformatiedoelen van de Jeugdwet:

● Interprofessionele samenwerking. Wat vraagt
interprofessionele samenwerking van de
professional? Wat zijn de beste randvoorwaarden voor
interprofessionele samenwerking?
● Normaliseren en preventie. Hoe kunnen professionals
worden toegerust om te reflecteren op het vraagstuk
bij welke opvoed- en opgroeivragen jeugdhulp passend
is? Wat hebben zij nodig om daarover het gesprek met
inwoners met opvoed- en opgroeivragen aan te gaan?
Hoe kunnen zij daarbij optimaal de kracht van preventie
benutten? Wat betekenen dominante opvattingen in
het maatschappelijke en bestuurlijke debat voor het
handelen van professionals?

● Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en
eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun
ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
● Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door
onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken
in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzalen;
● Eerder de juiste hulp op maat bieden om zo het beroep
op dure gespecialiseerde hulp te verminderen;
● Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt
‘één gezin, één plan, één regisseur’.

30

JAARVERSLAG 2021

Voor meer informatie over lectoraat, kennisnetwerk en
onderzoeken, zie de site van het kennisnetwerk.
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Onderzoeken afgerond in 2021
1. Haagse Kansrijke start

3. Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind
en Scheiding

Den Haag neemt deel aan het landelijke actieprogramma
“Kansrijke Start”. Door een betere samenwerking tussen
het medische en sociale domein wil dit programma zorgen
voor tijdige ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen in een
kwetsbare situatie. In het kader hiervan vroeg de gemeente het
lectoraat onderzoek te doen naar de ouderschapsvragen en
ondersteuningsbehoeften van ouders vanaf de zwangerschap
tot aan tweejarige leeftijd. De gemeente wil deze kennis
gebruiken om het ondersteuningsaanbod van het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG) (nog) beter te laten aansluiten bij de
behoeften van ouders. Het onderzoek is uitgevoerd met
tweedejaarsstudenten Social Work.
Uit de interviews met moeders kwam naar voren dat zij vooral
op zoek zijn naar informatie, voorlichting en ondersteuning
op het gebied van slaap, algemene ontwikkeling, (borst)
voeding en het stellen van grenzen. Uit het onderzoek blijkt dat
moeders in eerste instantie zelf op zoek gaan naar informatie
op internet of in hun eigen netwerk. Pas als deze informatie
onvoldoende is, of als moeders behoefte hebben aan
bevestiging door een professional, gaan ze naar het CJG. Ook
blijkt dat moeders vooral gebruik maken van het CJG-aanbod
rondom zwangerschap en geboorte. Andere vormen van
ouderschapsondersteuning, bijvoorbeeld rondom opvoeding,
zijn minder bekend en minder gebruikt.
Over het algemeen waren de geïnterviewde moeders tevreden
met het aanbod van het CJG. Zij vinden het belangrijk dat er
gewerkt wordt met eenduidige richtlijnen, die indien gewenst
aangepast worden aan de specifieke behoeften van moeder
en kind. De moeders gaven aan dat het aanbod meer proactief
onder de aandacht gebracht mag worden en laagdrempeliger
beschikbaar mag zijn voor werkende ouders.

2. Normaliseren: een nadere verkenning

De Jeugdwet is onder meer gericht op het demedicaliseren,
ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector. Maar
wat betekenen deze begrippen concreet? Wat weten wij
over demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren? Welke
verschillende visies op normaliseren bestaan er? Hoe krijgt
normaliseren vorm in de beroepspraktijk? Welke plek heeft
normaliseren binnen de sociaalmaatschappelijke context?
In een eerste stap is een rapport op basis van bestaande
literatuur (wetenschappelijke artikelen, beleidsstukken,
boeken, opiniestukken en interviews) dat inzicht biedt in deze
vraagstukken. Het rapport is de eerste stap in het ‘Klein maar
Fijn’ project van het Leernetwerk Normaliseren en biedt zowel
een werkdefinitie van normaliseren als discussiepunten.
In een vervolgstap worden (groeps)gesprekken gevoerd
worden met ouders, jeugdigen, professionals (uit verschillende
domeinen) om hun perspectieven in beeld te brengen op
normaliseren bij (vragen over) opgroeien en opvoeden. De
resultaten hiervan zijn begin 2022 gepresenteerd.

Elk jaar krijgen zo’n 86.000 thuiswonende jeugdigen te maken
met de scheiding van hun ouders. Het Kenniscentrum Kind
en Scheiding is in 2017 opgericht om kennis en aanbod
rondom scheiding in de regio Haaglanden te bundelen.
Het kenniscentrum heeft als doel om ouders en kinderen
in onzekere tijden van scheiding in hun kracht te zetten
door het geven van informatie, advies en verwijzingen naar
aanvullende hulp. Ook ondersteunt het professionals. Met
tweedejaarsstudenten Social Work onderzochten we hoe
ouders en professionals het kenniscentrum waarderen.
Zowel ouders als professionals zien een meerwaarde in de
ondersteuning en diensten van het kenniscentrum. Door de
inhoudelijke expertise van het kenniscentrum kunnen ouders
en professionals op een laagdrempelige manier informatie
en advies inwinnen. Daarnaast vervult het kenniscentrum een
belangrijke rol in het verwijzen van gezinnen naar aanvullende
hulp en ondersteuning, en in het samenbrengen en opleiden
van professionals die zich met scheidingsproblematiek
bezighouden. Het kenniscentrum wordt ook wel omschreven
als ‘wegwijzer’ voor alles wat met scheiding te maken heeft.
De belangrijkste aanbeveling is dat het kenniscentrum
doorgaat met wat het doet en waar het voor staat.
Daarnaast zijn er drie verbetersuggesties. Ten eerste zou het
kenniscentrum haar bereik kunnen vergroten onder kinderen,
specifieke groepen ouders (zoals zorg mijdende ouders en
ouders met een andere culturele achtergrond) en het netwerk
rondom gezinnen. Ten tweede is er mogelijk ruimte om het
ondersteuningsaanbod te verbreden. Zo is er bijvoorbeeld
behoefte aan lotgenotencontact en gerichte voorlichting
voor ouders met GGZ-problematiek. Tenslotte kan er extra
aandacht komen voor het goed informeren van ouders en
kinderen over het aanbod waarnaar zij verwezen worden door
het kenniscentrum.
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Onderzoeken waaraan in 2021 is gewerkt

De tabel biedt een overzicht van de onderzoeken waaraan in 2021 is gewerkt, geordend naar de onderzoekslijnen van h
et lectoraat.
ONDERZOEK

DOEL VAN HET ONDERZOEK

ONDERZOEKSPARTNERS

I. INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING
1) Zorglogistiek

Dit onderzoek evalueert de opbrengsten van het project Zorglogistiek.
De hoofdvraag is of Zorglogistiek bijdraagt aan overzicht over de wachtlijst
voor residentiële zorg en betere regie op de in-, uit- en doorstroom in de
residentiële zorg. Gestart februari 2021, publicatie verwacht in zomer 2022

2) Volwassen-ggz in de jeugdhulp

De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre leiden verschillende pilots
ertoe dat inzet vanuit de volwassenen-GGZ kan worden gerealiseerd en wat
is hiervan de meerwaarde voor kinderen, gezinnen en de maatschappij?
Start zomer 2021, afronding en publicatie in 2022

3) De handen ineen (samenwerking rond
Zorg- en Veiligheidshuis)

Inzicht in effectieve samenwerkingsprocessen rond complexe zaken van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Gestart september 2020, afronding en publicatie zomer 2022

4) Zorgpaden en kwaliteit residentieel
verblijf (Ketenbreed leren)

Inzicht in effectieve samenwerkingsprocessen in het jeugdveld, specifiek
gericht op situaties waarin jeugdigen niet thuis kunnen opgroeien. Er wordt
op landelijk en regionaal niveau een analyse gemaakt van de opbrengsten.
Gestart 2019, regionale publicatie maart 2022, landelijk rond zomer 2022

Curium-LUMC, diverse
landelijke instellingen

5) Integrale samenwerking rondom
prenatale huisbezoeken

Actieonderzoek naar de integrale samenwerking tussen het medische
en sociale domein bij prenatale huisbezoeken. Onderzoeksdoelen
zijn: stapsgewijze optimalisering; en inzicht in werkzame strategieën,
bevorderende en belemmerende factoren.
Gestart eind 2021, afronding eind 2023, publicatie 2024

Gemeente Delft, Reinier
de Graaf Ziekenhuis,
JGZ Zuid-Holland West,
verloskundigen Delvi,
kraamzorg de Eilanden

6) Relatie passend onderwijs – jeugdhulp
(Rondom het kind)

Inzicht in effectieve samenwerkingsprocessen in het jeugdveld, specifiek
gericht op situaties waarin onderwijs en jeugdhulp betrokken zijn bij de hulp.
Analyse van de opbrengsten op school-, gemeentelijk en regionaal niveau.
Gestart in 2020, afronding 2023

7) Beter Samenspel

Onderzoek loopt door tot eind 2021, maar is mede afhankelijk van voortgang
implementatie. In ieder geval eindrapport.
Gestart in 2019, tussenrapportage maart/april, gesprek over vervolg volgt

8) Pro Grotius

Actieonderzoek naar de samenwerking tussen jeugdhulp en het
praktijkonderwijs rond hulpvragen die zowel thuis als op school spelen.
Gestart november 2021, afronding 2023

Hanneke van Noort

9) Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Pilot leernetwerken gestart in september 2020, loopt door tot zomer 2021.
Toolkit gepubliceerd voorjaar 2022

Kennisnetwerk
Jeugd Haaglanden,
Kennisplatform Inclusief
Samenleven

10) Cliëntervaringsonderzoeken

Zowel voor regio als voor L’dam/V’burg. Kennismaking 2e-jaarsstudenten
met a) empirisch onderzoek: uitwerking vraagstelling, dataverzameling,
dataverwerking en analyse, en b) cliëntervaringen in de jeugdhulp
Onderzoeken worden periodiek herhaald.

Studenten HHs

11) “Snelle en goede hulp” bij het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG)

Evaluatie opbrengsten Pilot Integrale Toegang. Leidt de pilot tot snellere en
betere hulp aan inwoners die zich melden bij het CJG?
Gestart maart 2021, verwachte publicatie april 2022

12) F ollow Up: Competentiebeleving na
hulp met verblijf bij Jeugdformaat

Doel: in kaart brengen wat de competentiebeleving is van jongeren na hulp
met verblijf bij Jeugdformaat. Met twee deelvragen: 1) Hoe kijken jongeren
naar hun eigen competentie op dit moment?; 2) Wat is de bijdrage van de
hulp met verblijf (+ eventuele nazorg) aan deze competentiebeleving van
jongeren? Gestart september 2021, afronding zomer 2022

4. K
 walitatief cliëntervaringsonderzoek
Leidschendam-Voorburg 2020

Samen met studenten hebben we een kwalitatief
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd onder
inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die
jeugdhulp krijgen. In 2016 deed de regio Haaglanden,
waartoe Leidschendam-Voorburg behoort, een
kwantitatief CEO onder jongeren en ouders. Aanvullend
daarop liet de regio Haaglanden een kwalitatief CEO
uitvoeren om enkele thema’s die voortkomen uit
het kwantitatieve onderzoek uit 2016 verder uit te
diepen. Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd door het
lectoraat Jeugdhulp in Transformatie in samenwerking met studenten
Social Work en Pedagogiek. De gemeente LeidschendamVoorburg wilde een dergelijk onderzoek graag voor de
eigen gemeente laten uitvoeren. In de rapportage doen
we verslag van het onderzoek en aanbevelingen. Een
belangrijke aanbeveling heeft betrekking op het beter
en duidelijker beleggen van casusregie in hulptrajecten.
De gemeente is hiermee aan de slag gegaan.
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VAKMANSCHAP
13) Platform Jeugdhulp-professionals
Haaglanden (PJH)

Doel: de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in Haaglanden rond
“Ruimte voor de professional” in beeld brengen en uitwisseling hierover
stimuleren. Met een panel van professionals plus een periodiek
professionalservaringsonderzoek
Gestart in 2021, loopt door tot in ieder geval 2022

14) Ervaringsdeskundige professionals

Hoe kunnen professionals die zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld
hun ervaringskennis zinvol benutten bij hulpverlening aan gezinnen
waar huiselijk geweld speelt?
Gestart jan 2021, afronding zomer 2022

TNO, RKJ Samen

15) Leernetwerk normaliseren

Gezamenlijk ontwikkelen van een visie op en lexicon voor normaliseren.
Beschrijving best practices rond normaliseren
Gestart sept 2020, loopt door tot aug 2024

RKJ Samen

16) Preventie in jeugddomein

Dit onderzoek draagt bij aan het maken van keuzes welke vormen van
preventie bij voorrang dienen te worden versterkt, en aan het opstellen
van een nadere onderzoeksagenda rond preventie.
Gestart 2021, loopt door in 2022

(mogelijk: gemeente Den
Haag, Universiteit Leiden)

17) Jeugdhulp in wijken vergeleken

Doel: inzicht in factoren die het verschil tussen het verwachte en
daadwerkelijke jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten kunnen
verklaren.
Gestart 2019, korte slotpublicatie verwacht zomer 2022

SCP

18) Kenniscentrum Kind en Scheiding

Doel: toegevoegde waarde Kenniscentrum Kind en Scheiding onderzoeken.
Plus de vraag hoe zij groepen kunnen bereiken die nu nog niet bereikt
worden.
Gestart 2020, publicatie sept 2021, plus presentatie in InspiratiecaféScheiding.

Studenten HHs

19) Haagse Kansrijke start

Doel: in kaart brengen ondersteuningsbehoeften van aanstaande
ouders en ouders met jonge kinderen (tot 2 jaar) m.b.t. ouderschap.
Start 2020, publicatie juli 2021

Studenten HHs

PREVENTIE EN NORMALISEREN
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Jaarupdate 2021 - lectoraat Civic Technology
Lector Jos van Leeuwen

DE HAAGSE HOGESCHOOL | KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONS | JAARVERSLAG 2021

JAARVERSLAG 2021

BIJLAGE 2

Het lectoraat Civic Technology ontwikkelt kennis over het
ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die
een bijdrage kan leveren aan de samenleving op gebieden
als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling,
community building en sociale media. Het doel is om vormen
van technologische innovatie te vinden die mensen in hun
rol van burger gesterkt worden. We doen dat door vanuit
een theoretische grondslag prototypes van interactieve
communicatiemiddelen te creëren en daarmee te
experimenteren onder reële condities met burgers in
hun wijk.
Zie https://civictechnology.nl voor actuele informatie
over het lectoraat.

In 2021 hebben we een live online workshop van een uur
gegeven aan een internationaal publiek, als onderdeel van de
internationale Media Architecture Biënnale 2020 die wegens
de pandemie pas in juni/juli 2021 online en vanuit Amsterdam
plaatsvond. Tijdens de workshop werden het ontwerpen ontwikkelproces en de werking van het prototype
gedetailleerd toegelicht. Je kunt de workshop nog online
bekijken via https://mab20.mediaarchitecture.org/events/aidriven-conversational-agents-in-public-spaces/

Projecten in 2021

In het lectoraat werken de onderzoekers in teamverband
aan grotere projecten. We kiezen daarvoor omdat we door
samenwerking meer resultaat kunnen boeken en hogere
kwaliteit kunnen behalen.

Spraakinterfaces in de publieke ruimte

We doen al enkele jaren experimenteel onderzoek
met spraakinterfaces die kunnen worden ingezet in de
publieke ruimte. In dit project verkennen we de technische
mogelijkheden, we exploreren de ontwerpruimte en
onderzoeken de acceptatie en wenselijkheid van interacties
met spraak in de openbare ruimte.

Terwijl er op het gebied van vormgeving en functionaliteit
grote stappen zijn gemaakt in 2021, zijn uitgebreide
experimenten nog niet mogelijk geweest.

Publieke Dialogen #goedgesprek

Dit door Regieorgaan SIA gesubsidieerde Raak-Publiek
project, waarvan het lectoraat penvoerder was, liep van april
2019 tot en met juli 2021 en had een tweeledig doel:
● Een ‘offline’ doel: het genereren van kennis en adviezen
ten aanzien van het handelen van wijkprofessionals bij
dialogen met burgers over lokale, publieke zaken;
● Een ‘online’ doel: het ontwikkelen van een platform
voor online lokale deliberatie dat burgerparticipatie
ondersteunt en verbreedt door dialogen online mogelijk
te maken.
In 2021 hebben we, onder de beperkende pandemie
maatregelen, het project succesvol afgerond en erover
gerapporteerd in de publicatie:

In samenwerking met studenten van de opleiding Industrial
Design Engineering en studentassistenten is de fysieke vorm
van de spraakinterface verder ontwikkeld. Er is een robuust
prototype geproduceerd dat op verschillende manieren kan
worden bevestigd in de openbare ruimte.
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● ‘Publieke Dialogen – over het mogelijk maken van een
#goedgesprek in de publieke sfeer’
Voor de ‘offline’ doelstelling deden we in 2020 observaties
bij wijkdialogen en vroegen we wijkprofessionals te
experimenteren met interventies in hun handelen tijdens online
en offline wijkdialogen. Deze onderzoeksactiviteiten hebben
veel data opgeleverd in de vorm van observatierapporten en
gesprekstranscripties die in 2021 in detail zijn geanalyseerd.
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Dit onderzoek werd na afloop van het project Publieke
Dialogen in 2021 voortgezet in het lectoraat en we gaan in
2022 verder met het ontwikkelen van het platform. Meer
informatie is beschikbaar op https://publiekedialogen.nl/

Op basis van de bevindingen zijn een viertal deelrapporten
geschreven:

Iedereen in de gemeenteraad!
In september 2021 is dit door NWO gefinancierde
postdocproject opgestart door Jan Bats. Hij onderzoekt hoe
online deliberatie tussen burgers en overheden een structurele
inbedding kan krijgen in de gemeentelijke besluitvorming.

Online deliberatie is niet per definitie inclusief. In een inclusief proces worden alle belanghebbenden gerepresenteerd
– alleen dan zijn de resultaten van deliberatie legitiem. In
dit project trachten we inzicht te verkrijgen in de mate van
representativiteit van deelnemers aan deliberatieve processen, alsook in de mate van bias die optreedt bij verminderde
representativiteit. Om representativiteit te vergroten kunnen
recruteringstrategieën, bijvoorbeeld sampling en geoptimaliseerde communicatie, worden ingezet waarmee de bias kan
worden verminderd.

Via online deliberatie, als vorm van burgerparticipatie, kunnen
burgers en overheden samenwerken aan het oplossen van
problemen in de gemeente. Burgers kunnen zo meer invloed
krijgen op gemeentelijke besluitvorming. En overheden kunnen
zo meer gebruik maken van de ervaringskennis van burgers.
Dit postdoc-onderzoek richt zich op de vraag aan welke
voorwaarden het proces van online deliberatie moet voldoen
zodat het een formele werking kan krijgen in de gemeentelijke
besluitvorming? Er zijn vier onderzoeksthema’s:

Predictive Asset Management
Het doel van dit project was om op basis van observatie- en
inspectiedata de kwaliteit van wegen, tunnels, bruggen en
riolering te voorspellen.. Het onderzoek richtte zich op het
creëren van een voorspellend model op basis van neurale
netwerken die niet geïnformeerd waren over het formaat en
het type data in het model. Het model is geïmplementeerd
in een datalab en heeft een gebruikersinterface waarmee
meerdere gemeenten het model kunnen gebruiken.

● De wijk in dialoog – kunde en clashes voor een
#goedgesprek

● Hoe kan online deliberatie structureel in het bestuurlijke
proces worden ingebed?

● Bekwaam in gesprek – wijkprofessionals experimenteren
#goedgesprek

● Bij welke gemeentelijke beleidsbeslissingen kunnen de
uitkomsten van online deliberatie een formele en bindende
bijdrage leveren?

● Een wijkgesprek online – uitdagingen voor een
#goedgesprek

● Hoe kan worden voldaan aan de juridische eisen van
formele en bindende online deliberatie?

● Thuis in een wijkgesprek – ervaringen tijdens de pandemie
#goedgesprek

● Hoe kunnen burgers het beste actief worden betrokken
bij bindende online deliberatie?

Een selectie van de ervaringen, leermomenten en
achterliggende theorie is voor wijkprofessionals toegankelijk
gemaakt in de online kennistool: https://kennistool.
publiekedialogen.nl/

Samen op Pad
Het doel van dit project was het verbeteren van een al
bestaand platform dat mensen met een lichamelijke
beperking inzicht geeft in de toegankelijkheid van
locaties in verschillende gemeenten. De focus lag op
dataharmonisatie en het gebruik van nieuwe databronnen,
zoals satellietbeelden.
Makercultuur van onderzoekers en ontwerpers
Alexander Roidl, onderzoeker van het lectoraat, heeft in
2021 met een pre-promotievoucher een promotievoorstel

Het project beslaat in totaal twee jaar en is gestart met een
literatuurstudie, het initiëren van studentenprojecten en het
opzetten van empirisch onderzoek.

Voor de ‘online’ doelstelling van het project is het online
deliberatieplatform voor publieke dialogen ontworpen en
ontwikkeld. In 2021 is het prototype van het deliberatieplatform
uitontwikkeld tot een functionele applicatie die in
experimenten met burgers is getest, zij het nog in een fictieve
casus. Het deliberatieplatform maakt het voor burgers mogelijk
om deel te nemen aan een asynchrone dialoog over publieke
zaken in hun wijk. Het platform ondersteunt de dialoog met
een set van gereedschappen die zijn afgeleid uit de praktijk
van design thinking, om de creativiteit en constructiviteit in
de dialoog te bevorderen. Over het totstandkomen van het
platform is in een vijfde deelrapport verslag gedaan:
● Publieke Dialogen Online – een nieuw medium voor
burgerparticipatie
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In het lectoraat wordt een aantal onderzoeken
uitgevoerd onder leiding van Raymond Hoogendoorn,
hogeschoolhoofddocent op het gebied van burgerschap en
data science, met cofinanciering van de stichting SOD.
Deliberatie en inclusie: een data science benadering
Online deliberatie is een manier om burgerparticipatie intensiever en met meer gewicht in te zetten bij bestuurlijke besluitvorming. Een belangrijk doel voor het organiseren van deliberatie
van burgers en overheden is dat men kennisneemt van elkaars
belangen en die leert waarderen. Het is daarbij wel van belang
dat we inzicht hebben in welke gespreksonderwerpen ter sprake
komen en welke diepgang het gesprek heeft. Ook is inzicht
nodig in de invloed van het deliberatieve proces, de besproken onderwerpen en de diepgang daarvan, op de houding van
deelnemers. In dit project, dat in 2021 is opgestart, wordt via
data-analyse getracht hierin inzicht te verkrijgen.
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ontwikkeld in samenwerking met zijn beoogde promotoren aan
de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van studie is
de makercultuur van onderzoekers en ontwerpers in diverse
discipline die hen in staat stelt om de gereedschappen die
zij in hun beroepsuitoefening gebruiken naar hun eigen hand
te zetten of zelf te bouwen. De voorlopige hypothese is dat
het zelf bouwen van gereedschappen een beroepsvisie en
vaardigheden vraagt die kenmerkend zijn voor professionals
die tot andere en mogelijk betere resultaten komen dan
professionals die alleen aangereikte tools gebruiken. Het
voorstel is bij NWO gehonoreerd met een promotievoucher.
Gedurende dezelfde tijd, echter, ontving Alex een aanbod voor
een junior-professor positie aan de Hochschule Mainz met de
mogelijkheid zijn promotieonderzoek daar uit te voeren.
Hij heeft dit aanbod geaccepteerd. Het verdriet ons deze
fijne en capabele collega te moeten missen, maar we wensen
Alex veel succes en zien uit naar samenwerking met hem in zijn
nieuwe functie.
Quantum Inspire
Begin 2021 is door NWO een NWA-ORC subsidie toegekend
voor het project Quantum Inspire – the Dutch Quantum
Computer in the Cloud, dat door een consortium onder
penvoerderschap van TU Delft wordt uitgevoerd. Het
project is gestart per 1 juni 2021 en heeft als doel om
Quantum Computing technologie uit te ontwikkelen tot
een vorm waarin het via de cloud toegankelijk is voor
een breed publiek. Het lectoraat heeft een rol in het
gebruikersonderzoek, specifiek voor de doelgroep van hbobachelorstudenten, en draagt bij aan het ontwerpen van de
gebruikersinterface voor de Quantum Inspire computer. Het
project heeft een looptijd van 5 jaar.
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Lectoraat Public Governance
Lector Henno Theisens
Associate Lector
Robert Duiveman (tot 1 augustus 2021)
Christine Bleijenberg (vanaf 1 december 2021)
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Het lectoraat Public Governance richt zich op het openbaar
bestuur en dan vooral op het stedelijk bestuur. In de
afgelopen decennia is er in het openbaar bestuur veel
veranderd. Verantwoordelijkheden en daarmee ook macht
zijn geïnternationaliseerd, geprivatiseerd, verzelfstandigd
en gedecentraliseerd. Dat betekent dat bestuur tot stand
komt in complexe netwerken met een verscheidenheid
aan internationale, nationale en lokale, publieke, private, en
semipublieke actoren. Internationaal wordt deze ontwikkeling
wel aangeduid als ontwikkeling van government, naar
governance. Waarbij governance staat voor het kiezen van
prioriteiten, sturen en verantwoorden in complexe netwerken.
In het stedelijk bestuur zien we dezelfde ontwikkelingen.
In de afgelopen decennia kregen steden, onder andere
vanwege decentralisering, veel nieuwe taken en
verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van
onderwijs, jeugdhulp, wonen of veiligheid. Deze taken kunnen
gemeentebesturen alleen uitvoeren in samenwerking met
stedelijke partners. De noodzaak tot samenwerking wordt
breed gezien. En er wordt veel samengewerkt in complexe
netwerken waarin overheden, (semi)publieke organisaties,
bedrijven, belangengroepen en burgers allemaal een rol
spelen. Maar er zijn wel nog veel uitdagingen en vragen.
Het lectoraat richt zich in ieder geval op twee van die
vragen. Ten eerste: wat is de rol van het gemeentebestuur
in deze netwerken? Er wordt veel overlegd, geparticipeerd
en opgehaald, maar wie neemt de leiding in deze
netwerken, wie stelt de prioriteiten, wie stuurt en wie
voelt zich eindverantwoordelijk voor de resultaten? Ten
tweede: hoe verhoudt het gemeentebestuur (in veel
opzichten een klassieke bureaucratie geleid door een
democratisch gekozen bestuur) zich tot deze netwerken
en de participatieve democratie daarbinnen? Er wordt veel
opgehaald in de netwerken, maar hoe wordt dat vertaald
naar democratisch gelegitimeerd gemeentelijk beleid?
Hoe kunnen vertegenwoordigende en participatieve
democratie zich productiever tot elkaar verhouden?
Hoe kan de gemeentelijke organisatie zo worden ingericht
dat zij aansluit bij de externe netwerken en beleid effectief
kan implementeren?

BIJLAGE 3

Projecten
ALGEMEEN
1. Staat van de Haagse Economie, Ayse Terzi

In nauwe samenwerking met de afdeling Economie van
de gemeente Den Haag heeft het lectoraat gewerkt
aan de eerste publicatie over de monitor “Staat van de
Haagse economie”. Deze publicatie geeft aan de hand van
indicatoren inzicht in de Haagse economie. De monitor laat
zien hoe de economie en de vier pijlers van economisch
beleid (een attractieve stad om te wonen, te werken en te
bezoeken; een economie met een veerkrachtige structuur;
een excellent ondernemingsklimaat; en voldoende ruimte
voor bedrijvigheid) er in 2019 voorstaan, hoe de ontwikkeling
was sinds de banken- en eurocrisis en hoe Den Haag het
doet ten opzichte van de andere drie grote gemeentes.

2. R
 eflecteren op visievorming Zoetermeer 2040,
Robert Duiveman

Ons kenniscentrum was als kennispartner betrokken bij het
tot stand komen van ‘Zoetermeer 2040’, het visiedocument
waarin de gemeente Zoetermeer keuzes maakt voor
de toekomst. In 2021 schreven we een advies voor het
implementeren van de visie en het betrekken van burgers
daarbij.

3. Regeldruk en regelruimte in het hbo,
Pieter Huisman

Het in kaart brengen welke factoren en actoren bijdragen
aan regelruimte voor docenten in hbo-opleidingen.

4. P
 ublieke Professionals als ambassadeurs op
social media, Theo Zijderveld

Dit project onderzocht welke beleidsvragen en spannings
velden zich voordoen als publieke professionals vanuit
hun organisatie op social media actief worden als online
ambassadeurs. Ook keken we naar welke competenties
nodig zijn om zo’n online ambassadeursrol te vervullen.

In 2021 heeft ons lectoraat (in nauwe samenwerking met
het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling) een groot aantal
projecten uitgevoerd waarin we aan onderdelen van deze
vragen hebben bijgedragen. Daarnaast hebben we netwerken
ontwikkeld die nodig zijn om deze vragen in de toekomst te
beantwoorden.
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5. D
 e Stad als Lab, Robert Duiveman, Christine
Bleijenberg, Marieke Breed, Hasse van der Veen
Vanwege de lockdown is voor het RAAK-publiekonderzoeksproject De Stad als Lab gebruik gemaakt
van de verlate startregeling bij NWO-SIA. Dit tweejarige
onderzoeksproject naar stadslabs in de Randstad wordt
uitgevoerd door een uitgebreid consortium van vier
hogescholen, de G4-gemeenten en diverse universiteiten
met steun van Platform Stad & Wijk en de nationale City
Deal Kennismaken. In het najaar van 2020 is het
onderzoekteam gevormd en zijn voorbereidingen getroffen
voor het casestudyonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd.
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6. Leren van de Toekomst, Catherina Ruiter

9. C
 itydeal Kennis Maken Den Haag, Rosa Jehee,
Meike de Jong

De Wijkgerichte Energie Transitie (WET) krijgt uitvoering
door intensieve lokale samenwerking. Gemeenten maken nu
wijkgerichte plannen om met lokale partijen de gebouwen in
de wijk aardgasvrij te maken. Dit projectvoorstel betreft een
pilot voor het versterken van methoden voor co-creatie bij de
WET die bijdragen aan het betere overdraagbaar maken van
de opgedane inzichten. Hiervoor introduceren we de methode
future narrative tools. De pilot richt zich op Mariahoeve (Den
Haag) en Spijkerkwartier (Arnhem), waar vanuit Stadslabs met
een sterke rol voor bewoners wordt gewerkt aan de WET.
De beoogde opbrengst is tweeledig: een systematische
aanpak voor het verbeteren van lokale co-creatie en analyse
en reflectie op de ingezette methode om tools te identificeren
waarmee lessons learned overdraagbaar zijn tussen
professionals in verschillende wijken.

In de City Deal Kennis Maken Den Haag werken de
gemeente, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland
en de Universiteit Leiden sinds 2020 samen aan nieuwe,
concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
en opgaven in de stad door inzet van studenten, docenten
en onderzoekers. Dit doen we (veelal in stadslabs) mét
bewoners( verenigingen), ondernemers, woningcorporaties,
en zorg- en welzijnsinstellingen in de diverse stadsdelen. De
samenwerking zorgt voor kennisdeling, talentontwikkeling,
ontmoeting, versterking van bewonersinspraak én verbetering
van het onderwijs. Studenten zijn beter voorbereid op de
arbeidsmarkt, de gemeente en haar bewoners ontvangen
oplossingen waar daadwerkelijk behoefte aan is.

STADSLABS

Kenniscentrum GUTs heeft een meerjarige raamovereenkomst
met de Gemeente Den Haag, Dienst Publiekzaken, voor
samenwerking in stadslabs. In deze labs werken onderzoekers,
studenten, bewoners, en professionals samen aan de
coproductie van nieuwe kennis rondom lokale vraagstukken
en kansen. Aan het einde van 2021 is begonnen om deze
raamwerkovereenkomst te verbreden tot een gezamenlijke
agenda van de stadsdelen en de Haagse Hogeschool voor
onderzoek in de wijken van Den Haag.

7. Grenzenwerkers, Marion Herben

De samenwerking tussen professionals uit verschillende
domeinen verloopt vaak moeizaam. Dit komt deels doordat
deze professionals dezelfde vraagstukken soms anders
“framen” (is het een fysiek of een sociaal project?), maar
ook omdat deze domeinen een eigen logica kennen qua
financiering, timing en organisatiecultuur. Professionals,
zoals project- of programmamanagers, die erin slagen om
professionals uit de verschillende domeinen te verbinden
bij het werken aan domeinoverstijgende grootstedelijke
vraagstukken, noemen we wel ‘boundary spanners’. In dit
project onderzoeken we wat de kenmerken zijn van de
werkpraktijken waarin deze ‘boundary spanners’ de grenzen
tussen domeinen weten te overbruggen?

12. S
 tadslab Leidschenveen-Ypenburg, Catharine
Ruiter

8. Leernetwerk Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest,
Marion Herben, Rosa Jehee, Ayse Terzi

Samen met lokale belanghebbenden is een Urban Living
Lab opgezet om te werken aan twee maatschappelijke
vraagstukken.Ten eerste leidt de moeilijke bereikbaarheid
van jongeren ertoe dat jongerenproblematiek vaak eenzijdig
en daardoor niet doeltreffend aangepakt wordt. Ten
tweede zien we dat er in de wijk Leidschenveen-Ypenburg
een gevaarlijke cocktail is van beperkte sociale cohesie,
vergrijzing, onvoldoende publieke gebruiksruimtes, en veel
‘stille problematiek’ achter de voordeur. Dit probleem vereist
dringens aandacht om te voorkomen dat deze Vinex-wijk het
“Zuidwest Den Haag” van 2035 wordt.

13. Community of Practice Haagse Labs,
Catharina Ruiter, Marieke Breed

Om het ontwikkelen en inzetten van Urban Living Labs als
methode voor praktijkgericht onderzoek te versterken,
heeft het lectoraat meegewerkt aan het vormen van een
Community of Practice (CoP) Haagse Labs. Collega’s van
diverse kenniscentra en opleidingen hebben nu eenmaal in
de zes weken expertmeetings.

Voortbouwend op de inzichten en praktijkvragen uit
gezamenlijke onderzoeksprojecten uit voorgaande jaren, voert
Stadslab Laak samen met bewoners en maatschappelijke
organisaties actieonderzoek uit. Het doel is om samen met
wijkbewoners (in dit geval vrouwen) vast te stellen welke
gezondheidsproblemen er in Laak spelen. De betrokken
partijen hebben op dit moment nog geen gedeelde
opvatting over wat het belangrijkste? probleem is. Zo uitten
de vrouwen zorgen over stress en opvoeding en spreken
professionals over gezond gedrag. Om tot een goede aanpak
van gezondheidsvraagstukken te komen, is het van belang
om na te denken hoe de verschillende opvattingen rondom
gezondheid zich tot elkaar verhouden.

11. Stadslab Mariahoeve, Robert Duiveman,
Catharina Ruiter

In Stadslab Mariahoeve is in 2020 gewerkt aan het opzetten
van een nieuw stadslab. De beperkingen van de lockdown
werden hierbij nadrukkelijk gevoeld. Toch zijn er verschillende
goedbezochte digitale en hybride sessies geweest waarin
ambtenaren, ondernemers en bewoners kennis hebben
gedeeld en gemaakt rondom het onderwerp ‘verduurzamen
van bewonersinitiatieven’. Ook is in samenwerking met
de bewonersberaad en het Team Energietransitie van de
gemeente Den Haag een uitgebreid onderzoek opgezet om
de positie van bewoners rondom de energietransitie
te versterken.
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PROEFSCHRIFTEN

10. Stadslab Laak Vitaal, Marieke Breed

Welke werkregels passen ‘boundary spanners’ toe bij
het werken aan domeinoverstijgende grootstedelijke
vraagstukken?

Kansenongelijkheid is één van de grote vraagstukken waar
steden mee geconfronteerd worden. In de afgelopen tien
jaar is de kansenongelijkheid in Nederland met name in de
grote steden toegenomen. Dit vraagstuk speelt een centrale
rol in Den Haag Zuidwest waar de gemeente samen met veel
verschillende (kennis)partners de vraagstukken boven tafel
brengt, analyseert en zoekt naar oplossingen. Een belangrijke
stap hierin is het komen tot een nationaal programma Den
Haag Zuid West langs de lijnen van ervaringen in Rotterdam
Zuid. Het leernetwerk Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest
levert een bijdrage door samen met alle betrokkenen de
grootste vraagstukken rond kansenongelijkheid in kaart te
brengen, te identificeren wat we hierover al weten. Op basis
hiervan kijkt het leernetwerk naar mogelijke oplossingen
bepaalt waar meer onderzoek nodig is.
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14. Local challenges in a rapidly changing world:
What determines the successes of medium-sized
Western European political cities to attract
International Organizations? A comparison
between Geneva, The Hague, Vienna and
Copenhagen, Rosa Groen
15. The interaction between the police and
non-state security providers in the poor
urban areas of Luanda, Antonio Frank

How is the interaction between the police and nonstate
actors involved in the provision of security in the city of
Luanda and in which circumstances do nonstate security
providers complement, accommodate, compete, or
substitute the police?

JAARVERSLAG 2021

DE HAAGSE HOGESCHOOL | KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONS | JAARVERSLAG 2021

Bijlage 4

Jaarupdate 2021 - lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen.
Lector Katja Rusinovic
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Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen (GSO) richt
zich op uiteenlopende grootstedelijke vraagstukken. Voor de
komende jaren ligt de focus op een drietal thema’s:
● samenleven in een (super)diverse stad,
● kansengelijkheid, en
● het verbinden van sociale en fysieke opgaven in de stad.
Samenwerking met maatschappelijke partners en
met het onderwijs, is het uitgangspunt bij al onze
onderzoeksprojecten. Hieronder volgt een overzicht van de
afgeronde en nog lopende projecten, en van projecten die in
2021 zijn gestart.

Afgeronde projecten 2021
● Impact corona in Mariahoeve: de maatschappelijke
gevolgen in beeld

BIJLAGE 4

docs/default-source/documenten-onderzoek/lectoraten/
grootstedelijke-ontwikkeling/rapport-maatschappelijkeinitiatieven-in-coronatijd_april-2021.pdf

3. Sociale waarden in het Central
Innovation District

Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 70.000 nieuwe
woningen per jaar gebouwd worden, vooral in de G4steden. Den Haag wil binnenstedelijk het aantal woningen
verdubbelen in het zogenaamde Central Innovation District
(CID). Hierbij is er in het CID niet alleen fysieke maar ook
een sociale opgave in het CID. Doel van dit project is om de
sociale vraagstukken in het CID te verbinden aan de fysieke
opgaven. Hiervoor worden expertmeetings georganiseerd,
en daarnaast gaan studenten vanuit verschillende kennis
instellingen en opleidingen met (afstudeer) opdrachten aan
de slag. Het project wordt gefinancierd door de gemeente
Den Haag (HEA-gelden).
EINDDATUM: juni 2021
EINDRAPPORTAGE: https://www.kennismakendenhaag.nl/

In opdracht van de gemeente Den Haag (Dienst
Publiekszaken) deed het lectoraat GSO onderzoek naar
de maatschappelijke gevolgen van corona in de Haagse
wijk Mariahoeve. Tot welke veranderingen leidtcorona voor
de bewoners, zowel in het werk als privé? En wat zijn de
gevolgen van corona voor de leefbaarheid in de wijk?
Deze en andere vragen stonden centraal in het onderzoek.

sites/default/files/2021-08/Definitieve%20interactieve%20
pfd%20CID%2024%20juni%5B2674%5D.pdf

4. Kennisregio aan Zee

EINDDATUM: maart 2021
EINDRAPPORTAGE: https://www.dehaagsehogeschool.

nl/docs/default-source/documenten-onderzoek/
expertisecentra/governance-of-urban-transitions/def_
rapport-impact-corona-in-mariahoeve.pdf
● De solidaire stad: maatschappelijke initiatieven
in coronatijd
In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht het
lectoraat GSO welke (spontane) bewoners-, particuliere
en maatschappelijke initiatieven tijdens de coronacrisis
in steden zijn ontstaan. Een deel hiervan is in steden in kaart
gebracht. Bij het onderzoek keken we ook naar:
hoe deze initiatieven precies ontstaan, op basis van welke
netwerken, hoe ze met elkaar samenhangen, hoe ze
doorwerken op de langere termijn, en hoe ze zich kunnen
ontwikkelen tot duurzame samenwerkingsverbanden en
maatschappelijke coalities - om zo ook langere termijn de
nadelige gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen
bieden. We onderzochten: welke mechanismes eraan
bijdragen dat spontane initiatieven zich ontwikkelen tot
duurzaam samenwerkingsverband; wat de maatschappelijke
en institutionele voedingsbodem is, en wat de rol is van
verbindende personen.
EINDDATUM: april 2021
EINDRAPPORTAGE: https://www.dehaagsehogeschool.nl/
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De gemeenten Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer en
de provincie Zuid-Holland hebben de gezamenlijke de
ambitie om de stedelijke agglomeratie Den Haag, Leiden,
Delft en Zoetermeer te versterken en door te ontwikkelen
tot Kennisregio aan Zee. Een Kennisregio aan Zee met
een duidelijke ontwikkelagenda, die de veelvoud aan
opgaven en noodzakelijke transities samenbrengt tot een
samenbindend en samenhangend verhaal, een duidelijk
ruimtelijk perspectief en bovenal handelingsperspectief. De
initiatiefnemers hebben Wageningen University & Research
gevraagd om samen met de regionale kennispartners
TU Delft, Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool
(lectoraat GSO) naar analogie van het toekomstperspectief
‘Een groene toekomst voor Nederland in 2120’ ook een
wenkend perspectief te schetsen voor de kennisregio.
EINDDATUM: juli 2021
EINDRAPPORTAGE: Kranendonk, R., Hattum, van, T. Moûrik,

van, M., Coninx, I., Rooij, de, B., Zeinstra, T., Kraan, J., Nijhuis,
S., Tillie, N., A Oudenhoven, van, A., Rusinovic, K. Veen,
van der, H. (2021) Kennisregio aan Zee 2070. Wageningen:
Wageningen University & Research

JAARVERSLAG 2021

BIJLAGE 4

DE HAAGSE HOGESCHOOL | KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONS | JAARVERSLAG 2021

5. Erasmus+ Socially Engaged Universities

7. City Deal Kennis Maken Delft

Het centrale doel van het Socially Engaged Universities
(SEU)-project is om kennis, ervaringen en best practices
over de samenwerking tussen Europese kennisinstellingen
en hun steden te delen. Vanuit De Haagse Hogeschool en de
gemeente Delft wordt de City Deal Kennis Maken ingebracht
als voorbeeld, waarbij vanuit het Erasmus+ project ook wordt
ingezet op het (structureel) verbinden van het onderwijs
met (vragen vanuit) de gemeente. Hiervoor zijn inmiddels
verschillende studentenprojecten in de gemeente Delft
gestart. Deze (onderzoeks)projecten worden komend jaar
geëvalueerd. De lessen die we hieruit trekken, zullen zowel
lokaal, nationaal als op Europees niveau worden gedeeld.

Sinds 2017 werken de gemeente Delft, De Haagse
Hogeschool, Hogeschool Inholland en TU Delft samen
om in Delft een versnelling tot stand te brengen in het
oplossen van maatschappelijke opgaven door het inzetten
van onderzoekers, docenten en studenten. Diverse andere
steden in Nederland werken al aan de hand van de landelijke
‘City Deal Kennis Maken’ aan kennis-en talentontwikkeling.
De samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid. Eerst
brengen we de hulp- en onderzoeksvragen van bewoners, de
gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen
in kaart. Vervolgens koppelen we deze aan docenten en
opleidingen, zodat studenten met praktijkgerichte opdrachten
aan de slag kunnen. Met deze aanpak streven we drie doelen na:
kennisontwikkeling, talentontwikkeling en verbeteren van het
imago van studenten. We zijn gestart is in de woonwijk Tanthof.

EINDDATUM: oktober 2021.
EINDRAPPORTAGE:

https://indd.adobe.com/view/908259bd-3d83-40399f4a-0a951a7bf88f

De rol van kennismakelaar is tot 31 december 2020
gefinancierd vanuit de landelijke CDKM- gelden. Het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkelingen is penvoerder.

Lopende, meerjarige projecten 2021

EINDDATUM:

6. Z
 onMw onderzoek Maatschappelijke Impact
corona

1 januari 2022

Het onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19
heeft de volgende doelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst is zo opgesteld dat de rol
van kennismakelaar en de samenwerking ook in 2022, na het
beëindigen van de subsidie, kunnen worden voorgezet.

1.

Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
in kaart brengen wat de maatschappelijke impact van
COVID-19 is, nu en op middellange termijn.

8. Platform Stad en Wijk

2.

Door middel van kwantitatief onderzoek identificeren
welke kwetsbare groepen extra worden getroffen door
de gevolgen van COVID-19.

3.

Door middel van kwantitatief en aanvullend kwalitatief
onderzoek vaststellen in welke mate kwetsbare individuen
en kwetsbare buurten sociaal en economisch veerkrachtig
zijn en in hoeverre zij ondersteuning nodig hebben en op
welke terreinen.

4.

Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkings
verband van zestien lectoraten van elf verschillende
hogescholen. Dit platform gaat praktijkgericht onderzoek
verrichten met een multidisciplinaire en steden vergelijkende
aanpak. Het doel is om inzicht te geven in en oplossingen aan
te dragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk

Het in co-creatie met beleidsmakers, professionals en
kwetsbare burgers ontwikkelen van handelingsstrategieën
ten behoeve van het verminderen van kwetsbaarheid en
sociale ongelijkheid en het vergroten van individuele en
maatschappelijke veerkracht.

Dit project wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool,
Erasmus Universiteit Rotterdam, VU/Kieskompas en LUMC.
Verder zijn de gemeenten Den Haag, Rotterdam en de VNG
bij dit project betrokken.
STARTDATUM: 		
EINDDATUM:		

Daarnaast richt het platform zich op:
● bekendheid geven aan de onderzoeksresultaten
(kennisverspreiding), en
● kennisuitwisseling tussen de beleidspraktijk en de diverse
lectoraten, zowel inhoudelijk als methodologisch.
Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen is penvoerder.
De subsidie vanuit SIA liep in augustus 2021 af. Met 10
lectoraten is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
waarmee de financiering tot eind 2021 is gedekt. Voor
2022 wordt eveneens naar een nieuwe financieringsvorm /
subsidieregeling gekeken.

1 september 2020
mei 2022
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9. S
 IA RAAK-mkb subsidie voor onderzoek naar
Verantwoorde Rebellie

Het doel van dit onderzoeksproject is te onderzoeken hoe
belemmeringen in de governance van (nieuwe) woonvormen
kunnen worden weggenomen, in het bijzonder op het
gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan
met wet- en regelgeving. Verantwoorde rebellie is hierbij
het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om
het binnen de geldende wet- en regelgeving weloverwogen
anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van
kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en
zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en
zelfstandigheid. Dit project is een samenwerking tussen het
lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en Urban Ageing.
STARTDATUM: 		
EINDDATUM: 		

mei 2019
mei 2022

BIJLAGE 4

Binnen de ambities van placemaking van de gemeente
Den Haag richten wij ons in dit onderzoek op drie
onderwerpen:
1.

analyse bestaande initiatieven in het licht van
placemaking,

2.

betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders
bij placemaking,

3) strategie voor verduurzaming en impact placemaking.
Het doel van het onderzoekstraject is de vooronderstellingen
die gepaard gaan met placemaking te onderzoeken en
specifiek voor Den Haag uiteen te zetten. Het onderzoek
wordt in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd.
Bij de uitvoering van het onderzoek wordt onder andere
samengewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
STARTDATUM: 		
EINDDATUM: 		

Nieuw gestarte projecten 2021
10. Stadslab Duindorp

november 2021
november 2022

Ingediende onderzoeksvoorstellen 2021

Met Stadslab Duidelijk Duindorp 2.0 geven we vervolg aan
het traject dat in de wijk is ingezet in nauwe samenwerking
met de gemeente Den Haag, de bewonersorganisatie
Duindorp en De Haagse Hogeschool. Via de stadslabaanpak werken we aan het herstel van vertrouwen tussen
gemeentelijke overheid, maatschappelijke instellingen en
inwoners van Duindorp.

12. D
 iversiteitsensitief werken
(aanvraag NPO-gelden)

Stadslab Duidelijk Duindorp 2.0 richt zich op kwetsbare
jongeren (10-14 jaar) en op de volgende vraag.Hoe
kunnen frontlijnwerkers bij hun omgang met potentieel
problematische jongeren(groepen) beter leren samenwerken
met elkaar en met lokale (in)formele netwerken - op een wijze
die leidt tot een effectieve werkwijze die balanceert tussen
stimuleren en corrigeren?
De uitwerking is in afstemming met het gemeentelijke
programma Prioritaire Gebieden en het gemeentelijke
programma Haags Samenspel.
STARTDATUM: 		
EINDDATUM: 		
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juli 2021
31 december 2022

11. Placemaking

In Den Haag zal in 2021 en 2022 een Haagse Placemaking
Aanpak worden gecreëerd. Bij placemaking wordt er samen
met stakeholders en gebruikers van een plek gewerkt aan de
verbetering en een optimaal gebruik van de publieke ruimte
(Gemeente Den Haag, maart 2021). Placemaking nodigt
mensen en partijen uit om verantwoordelijkheid te nemen
voor de publieke ruimte waar ze wonen, werken en verblijven.
Het doel is om samen te ontdekken en te leren hoe openbare
ruimtes en de leefomgeving meer gebruikskwaliteit
kunnen krijgen.
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Het belang van diversiteitsensitief werken wordt breed
onderkend, maar krijgt op de onderwijs- en werkvloer
vaak nog onvoldoende vorm. (Toekomstige) professionals
in het sociale domein moeten over basiscompetenties
beschikken waarmee ze zich kunnen instellen op de
leefsituatie, migratieachtergrond en culturele kenmerken
van cliënten. Bovendien is niet alleen de cliëntenpopulatie in
toenemende mate divers, maar is er ook onder (toekomstige)
professionals sprake van diversiteit, en vinden er processen
van in- en exclusie plaats. De Haagse Hogeschool heeft
zelf te maken met superdiversiteit en heeft dit thema dan
ook hoog op de agenda staan. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de Taskforce Diversiteit & Inclusie.
In het voorgestelde project willen we de behoeften op het
gebied van diversiteitsensitief werken verder onderzoeken
en de inzichten vertalen naar de hogeschool-brede minor
‘Diversiteitsensitief werken’.
Overkoepelende doelen van het project zijn:
1. bijdragen aan de ontwikkeling van competenties op het
gebied van diversiteitssensitief werken op individueel,
team- en organisatieniveau, en
2. bijdragen aan een inclusieve onderwijs- en werk
omgeving voor studenten en (toekomstige)
professionals met diverse achtergronden en daarmee
uitval te verminderen.
INGEDIEND:		

juni 2021
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13. Offline en online verbinden in de wijk: relationeel
vakmanschap binnen de context van toenemende
digitalisering (aanvraag Politie & Wetenschap)

De leefbaarheid in kwetsbare wijken staat onder druk. De
Multi problematiek van deze wijken vraagt om een integrale
aanpak, waarbij gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen,
buurtorganisaties, private partijen en politie nauw
samenwerken. Er zijn hooggespannen verwachtingen van
wijkagenten, die weten wat er in de wijk speelt en verbindingen
kunnen leggen met burgers en andere lokale partners. Digitale
platforms worden hierbij steeds belangrijker. De vraag die in
dit voorstel centraal staat is hoe wijkagenten competenties
kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor signalering en
advisering in kwetsbare wijken, tegen de achtergrond van
toenemende digitalisering?
De Haagse Hogeschool en EMMA Experts in Media en
Maatschappij, zullen de resultaten van het onderzoek vertalen
naar het onderwijs aan huidige en toekomstige wijkagenten,
onder andere in de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK)
van De Haagse Hogeschool. Te denken valt aan een profiel van
‘best persons’ en voorbeelden van hoe wel en niet te handelen.
Om internationaal leren te bevorderen, vindt kennisuitwisseling
plaats met de Universiteit Gent, waar onderzoek verricht is
naar de belemmeringen bij relationeel vakmanschap.
INGEDIEND:

september 2021

14. S
 peelvriendelijke steden
(aanvraag RAAK-Publiek)

Spelen is een belangrijk mensenrecht, zoals vastgelegd in
de UN Convention on the Rights of the Child. Hierin staat dat
ieder kind het recht heeft op vrije tijd, spel en deelname aan
culturele en artistieke activiteiten. Buitenspelen vormt daar
een belangrijk onderdeel van. Over de plekken waar en hoe
kinderen in de publieke ruimte spelen, is echter weinig bekend.

INGEDIEND:

november 2021

Het afgelopen jaar heeft De Haagse Hogeschool samen
met de gemeente succesvol gewerkt aan de sociaal-fysieke
opgave in het Central Innovation District (CID). Tijdens drie
thematische expertmeetings is aandacht besteed aan sociale
eenzaamheid & architectuur, gezondheid & de openbare ruimte
en stedelijke vernieuwing & ongelijkheid. Dit heeft geleid tot
een interactieve PDF (Hyperlink invoegen) en een netwerk van
betrokken experts vanuit de gemeente Den Haag en diverse
kennisinstellingen in Den Haag en regio.
Deze activiteiten hebben de vraag naar boven gebracht
voor welke doelgroepen de woningen en voorzieningen in
het CID bestemd zijn. Wordt de ongelijkheid versterkt door
het gebied enkel in te richten voor bepaalde doelgroepen of
willen we inzetten op meer kansengelijkheid? En hoe houd je
aandacht voor de menselijke maat? Voor wie bouw je welke
voorzieningen en hoe stimuleer je de leefbaarheid in een
gebied? Is er een rol voor placemaking? Niet alleen in het
CID, maar ook in Den Haag Zuidwest en de Binckhorst spelen
dergelijke vragen rondom sociaal-ruimtelijke ongelijkheid.
Ook in deze gebieden wordt gebouwd, verdicht en vernieuwd.
Door via challenges vraagstukken op het snijvlak van het
sociale en fysieke domein centraal te stellen, ontstaat de
mogelijkheid om (internationale) studenten in de breedte
te werven en aan te spreken op hun expertise. Daarnaast
geeft het ook de mogelijkheid voor professionals om
domeinoverstijgend collega’s te ontmoeten die werken aan
eenzelfde opgave. Met de challenge als middel stimuleren
we samenhangend aanbod van hoger onderwijs, onderzoek
en valorisatie ten behoeve van Den Haag als aantrekkelijke
kennis- en onderwijsstad.
INGEDIEND:

Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe basisschoolkinderen
(8-12 jaar) de publieke ruimte gebruiken als speelplek. Met
behulp van kwalitatief onderzoek wordt onderzocht welke
factoren de speelduur en het speelplezier in de publieke ruimte
beïnvloeden. En hoe je dit binnen gemeenten kan organiseren.
Daarmee draagt het bij aan de kennisontwikkeling rondom
speelvriendelijke steden.
Het onderzoek wordt opgezet in samenwerking met
gemeenten en maatschappelijke organisaties, zodat zij door
middel van onderzoek antwoord krijgen op hun vragen en
tegelijkertijd handvatten krijgen aangereikt om tot meer
speelvriendelijke steden te komen.

15. C
 hallenges kansengelijkheid en de fysieke
ruimte (aanvraag HEA, gemeente Den Haag)

DE HAAGSE HOGESCHOOL | KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONS | JAARVERSLAG 2021

Hierbij spelen enkele beperkende factoren. Ten eerste zijn
veel effecten pas op langere termijn zichtbaar. Ten tweede
hebben ook andere gemeentelijke beleidsprogramma’s en
externe factoren, zoals de pandemie en landelijk beleid,
invloed op de ervaren veiligheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd
is het belangrijk om op kortere termijn te weten wat de
programma’s betekenen voor bewoners en andere partners
in de wijken/gebieden: wat vinden zij van de gekozen aanpak,
hoe ervaren zij het proces en zien zij al resultaten?
De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de betekenis
van de programma’s ‘Wijkagenda’s’ en ‘Aanpak prioritaire
gebieden’ voor de sociale en fysieke leefbaarheid en
veiligheid in de betreffende wijken/gebieden, vanuit het
perspectief van bewoners en andere betrokkenen, en welke
lessen kunnen daaruit getrokken worden?
INGEDIEND:

november 2021

november 2021

16. Prioritaire gebieden (gemeente Den Haag)

In diverse grootstedelijke wijken en gebieden spelen ‘wicked
problems’. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken waarbij veel
verschillende partijen betrokken zijn, er geen eenduidige
probleemdefinitie bestaat, en er geen eenvoudige oplossingen
voorhanden zijn. In de gemeente Den Haag lopen verschillende
programma’s die tot doel hebben de sociale en fysieke
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in wijken die te maken
hebben met ‘wicked problems’. De ‘Wijkagenda’s’ en ‘Aanpak
prioritaire gebieden’ zijn twee belangrijke, elkaar wat locatie
betreft deels overlappende, programma’s.
Het is belangrijk om tijdens de looptijd van deze programma’s
inzicht te krijgen in wat zij betekenen voor de ervaren
leefbaarheid en veiligheid van de wijken/gebieden.
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