
 

Publicaties lectoraat Grootstedelijke 
Ontwikkeling 
ART 7: Migrant, man, Pools en footloose 
Maart 2015  
In recente literatuur worden Poolse migranten in vier categorieën verdeeld. De lastigste categorie heeft 
verschillende namen: global nomads, drifters of footloose migranten. Ze hebben geen vaste baan, 
relatie of woonplek. Karijn Nijhoff, verbonden aan het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, wil met 
diepte-interviews meer zicht krijgen op deze footloose. 

 

ART 6: Gelijkheid en verschil: de zoektocht naar balans 
November 2014  
Steden zijn een laboratorium van maatschappelijke verhoudingen en daarmee ook een arena van 
maatschappelijke strijd. In de steden liggen voorbeelden van gelijkheid, ongelijkheid en verschil voor het 
oprapen. In de steden woont een conglomeraat aan groepen met geheel verschillende achtergronden 
en identiteiten. Deze heterogeniteit is in de laatste decennia sterk toegenomen, niet alleen door 
migratie en globalisering, maar ook door een grotere differentiatie binnen de autochtone populatie. 

 

ART 6: Goudzoekers, cowboys en vlottrekkers, Haagse 
wijkambtenaren in tussenfuncties 
November 2014  
Dit artikel biedt een tussenstand van een lopend onderzoek naar het functioneren van de wijkteams die 
vorm gaven aan de eerste fase van het Haagse krachtwijkenbeleid. De focus  
ligt op het professionele handelen van ambtenaren met ‘één been in het stadhuis en één been in de 
wijk’. Als conceptueel kader maak ik gebruik van het concept tussenfuncties, gedefinieerd  
als functies binnen de organisatie van de bureaucratie die niet passen bij de logica van diezelfde 
bureaucratie. In de zoektocht naar wat dit bewegen tussen verschillende schurende logica’s vraagt van 
de vakbekwaamheid van deze ambtenaren, biedt het concept praktische wijsheid goede  
handvatten. Waar competenties al snel ‘ontaarden’ in mechanische, gestandaardiseerde lijstjes, verlegt 
praktische wijsheid de focus naar persoonlijke capaciteiten die succesvol handelen in een specifieke 
werkpraktijk mogelijk maken en die in die praktijk verder ontwikkeld kunnen worden. 

 



Serie Haagse Sociale en Culturele Verkenningen 
• De maakbare stad, rondkijken in Den Haag, maart 2014 

• Zeker in de stad? Wonen en leven in Den Haag, augustus 2008 

• Succesvol in Den Haag?!, 2005 

Kracht van de wijkagent 
Juli 2014  

In dit rapport staat de wijkagent centraal. Karlijn Schoonenberg, lid van de kenniskring van het lectoraat 
Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool, heeft wijkagenten uit drie stedelijke milieus in 
de regio Haaglanden gevolgd en meermalen gesproken over hun werk, hun afwegingen, hun positie in 
het krachtenveld. Zo krijgen we inzicht in hun keuzes en hun invulling van de globale taakstelling 
‘wijkagent’. Voor het lectoraat is inzicht in de dagelijkse wereld van burgers en professionals de 
grondstof van kennisontwikkeling. 

De Haagse Hogeschool is Haags 
Een artikel in ‘Onderzoekend op weg’, een essaybundel over opdrachten voor de toekomst, geschreven 
door de lectoren van De Haagse Hogeschool t.g.v. het afscheid van Rob Brons als collegevoorzitter, 
januari 2014 

ART 3: Veiligheid in de wijk: de wijkagent als verbindende 
factor? 
Maart 2013  
De wijkagent wordt nogal eens gezien als het visitekaartje van de politie naar de burger. De wijkagent 
beweegt zich tussen de burgers, tussen een groot aantal partners in de wijk en heeft intern te maken 
met verschillende afdelingen als de recherche en de surveillancedienst. Met al deze partijen wil hij 
verbinding maken én behouden. In dit onderzoek wordt de wijkagent in het Haagse stadsdeel Laak 
gevolgd in zijn dagelijkse werkpraktijk. De wijkagent probeert de verbindende factor te zijn als het gaat 
om veiligheid in de wijk. Iets wat niet altijd lukt. De wijkagent kán ook niet alle burgers bereiken. Veel 
andere maatschappelijke organisaties leunen op de politie, omdat zij niet met 24 uursdiensten werken 
en minder doorzettingsmacht hebben. Dit leidt tot grote ergernis van de wijkagent. Intern is de 
recherche een belangrijke partner, maar door de verschillende culturen en andere agenda’s is deze 
samenwerking niet zo sterk als die zou kunnen zijn. ‘Verbinden’ als doelstelling bij het werk van de 
wijkagent is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij de Nationale Politie is er voor de wijkagent een 
belangrijke rol weggelegd. Het vergt nog de nodige aandacht om deze ambitie waar te maken. 

 

 



Vele stemmen, een ander geluid 
Februari 2013  
Den Haag kan beschouwd worden als de hoofdstad van de Polen in Nederland.  In de stad wonen naar 
schatting 25.000-30.000 personen van Poolse herkomst en de onderlinge variëteit is groot. In de 
afgelopen drie jaar zijn door De Haagse Hogeschool (lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling en 
Academie voor Sociale Professies) verschillende onderzoeken verricht naar Polen in Den Haag.  De 
resultaten hiervan zijn in de bundel “Vele stemmen, een ander geluid” opgenomen. Er is gekeken naar 
de levens achter de statistieken en er is geluisterd naar de verhalen van migranten die al langer in 
Nederland wonen. Ook is met verschillende maatschappelijke instanties gesproken die in meer of 
mindere mate met een Poolse clientèle te maken hebben. De bundel is een combinatie van onderzoek 
voor het lectoraat en afstudeeronderzoeken door studenten. 

Jong spreekt Jong 
November 2011  
Dit rapport geeft een kwalitatieve verkenning van het leven van jongeren in de Haagse Schilderswijk. Uit 
de gesprekken komen twee kanten naar voren. Het zijn jongeren die opgroeien, ambities hebben voor 
de toekomst en grenzen verkennen. Daar staat tegenover dat er de nodige knelpunten zijn. Armoede, 
werkloosheid, criminaliteit en spanningen maken het opgroeien in de Schilderswijk niet altijd tot een 
gemakkelijke opgave. In dit rapport laten we met behulp van citaten zien hoe de jongeren in hun 
dagelijkse leven staan. 

De organische transformatie van bedrijventerrein de 
Binckhorst 
Augustus 2011  
In dit rapport wordt de maakbaarheid van de stad nader onderzocht aan de hand van de Binckhorst. 
Louis Kanneworff, lid van de kenniskring van het lectoraat, gaat in op de planontwikkeling van de 
Binckhorst. In tweede instantie levert hij in dit rapport ideeën en suggesties hoe de Binckhorst, ’het best 
bewaarde geheim van Den Haag’, een duurzame stadswijk kan worden. 

Meedoen in Den Haag, werkt het? 
December 2010  
Het hebben van werk is een belangrijk gegeven. Voor de betrokkene zelf is het een bron van inkomen, 
van contacten en van eigenwaarde, voor de samenleving worden er producten en diensten geleverd. 
Maar op de markt van vraag en aanbod van arbeid gaat niet alles goed. 

 

 



Afscheid als hoofdredacteur 
Juni 2008  
Hectische tijden heeft Vincent Smit in zijn vijf jaar als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de 
Volkshuisvesting beleefd. Met volop ruzie en conflict in en tussen de corporatiesector en de politiek 
over het wonen, de stedelijke vernieuwing en de veertig krachtwijken. Waarbij het vooral over geld, 
taken, bevoegdheid en verantwoordelijkheden ging. Bij zijn vertrek blikt hij terug op een uitermate 
roerige periode, waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. Corporaties hebben veel te lang op 
zelfregulering gehamerd. 

De Heuvel is nooit af 
Oktober 2006  
In oktober 2006 was de stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Heuvel vijf jaar oud. De wijk is vijftig 
jaar oud en er is inmiddels een veelvoud van initiatieven gaande om de leefsituatie in de wijk te 
verbeteren. Bijgaand de tekst van de inleiding op het congres "Heuvel, kwaliteit maken wij samen", 
georganiseerd door de gemeente Breda en de woningcooperaties.  

Ondernemen met maatschappelijke legitimatie 
2006  
Artikel in 'De vergeten woningmarkt', een uitgave van Christendemocratische Verkenningen, publicatie 
van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA in het voorjaar van 2006. Het artikel is gebaseerd op het 
advies van de VROM-Raad over woningcooperaties.  

Bij de wieg van een Hindoestaans woonproject 
Inleiding op de conferentie 'hier dromen wij van' over een Hindoestaans woonproject in Den Haag, 
februari 2007.  

De woningmarkt bestaat niet 
Artikel in Socialisme & Democratie, oktober 2006  

Integratie en Wonen 
Presentatie op het congres 'Meerderheid-Minderheid' van CMO-stimulans. Den Haag, 28 september 
2006.  

Betere marktwerking door minder overheid 
Artikel in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, een uitgave van NIROV, december 2005. Download:  

Eigen woningbezit op eigen kracht 

Inleiding op Nationaal Hypotheken Event Amsterdam in februari 2006.  
 



 


