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Achtergronden
•Onderzoekers: Erik van
Marissing, Gideon Bolt,
Ronald van Kempen
•September 2003 - Mei 2004
•BSIK-project “Systeeminnovatie, Ruimtegebruik en
Gebiedsontwikkeling Stad en
Land” (SRG)
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Doelen
•Inzicht verkrijgen in samenwerking en
integraal beleid in naoorlogse wijken in
Nederlandse GSB-gemeenten
•Inzicht verkrijgen in de organisatie van het
stedelijk beleid (urban governance) in
Nederlandse GSB-gemeenten
•Inzicht verkrijgen in de sociale cohesie in
naoorlogse wijken in Nederlandse GSBgemeenten
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Onderzoeksvragen
1. Hoe en onder welke omstandigheden
leiden samenwerking en integraliteit
binnen het beleid van stedelijke
herstructurering tot verschillende vormen
van sociale cohesie?
2. Hoe kunnen mogelijke valkuilen daarbij
worden vermeden?
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Wat is sociale cohesie?
1. Gelijkgerichte opvattingen
(normen- en waardencomponent)
2. Sociale participatie via sociale interactie
en formele participatie
(gedragscomponent)
3. Identificatie met de buurt
(belevingscomponent)
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Onderzoeksmethoden
•Literatuurstudie
•Interviews
•Statistieken en internet
•Andere onderzoeken
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Nieuw-Hoograven, Utrecht
•Eerste uitbreidingswijk
•Veel portiekflats
•Veel sociale huur
•Weinig voorzieningen
•Veel lage inkomens
•Plannen en projecten
•GSB- en OBAZ-gelden
•Sociale cohesie: actieve
bewoners én beleidsmakers
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Bouwlust, Den Haag
•Stadsdeel Escamp: 100.000
inwoners (excl. Vinexlocatie)
•Eenzijdig woningbestand
•Eenzijdige
bevolkingssamenstelling
•Bezit Vestia, Haag Wonen,
Staedion
•Sloop 8000 woningen (DH ZW)
•Sociale cohesie: gevestigden vs
buitenstaanders
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Huidige situatie
•Bijeenkomst I (9/03): ideeën en planning
•Bijeenkomst II (12/03): bespreking H1t/m4
•Bijeenkomst III (2/04): bespreking H5&6
•Eerste deelrapport (Nieuw-Hoograven)
•Tweede deelrapport (Bouwlust)
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Planning
•Bijeenkomst IV: feedback van experts van de
betrokken corporaties.
•Eindrapport (officiële publicatie).
•Bijeenkomst V: presentatie van de
onderzoeksresultaten en discussie met
breder publiek (bewoners, beleidsmakers,
projectleiders, etc.).
•Artikel in Nederlandstalig vaktijdschrift.
•Presentatie tijdens
ENHR conferentie
Cambridge.

de
2004 in
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Relatie met andere
URU-projecten
•(433) Socially cohesive neighbourhoods?
Promotieonderzoek van Karien Dekker.
•(420) RESTATE. Onderzoeksproject
verwant aan het promotieonderzoek van
Ellen van Beckhoven.
•(470) Spatial and social images of
established and outsiders in local
communities. Promotieonderzoek van
Daniel van Middelkoop and Maarten
Hogenstijn.
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Knelpunten en oplossingen
•Gebruik van interviewgegevens
(wetenschappelijke dimensie)
•Ontbreken van een nulmeting (idem)
•Toepassingsgerichte literatuur vs zuiver
wetenschappelijke literatuur (idem)
•Vergelijkbaarheid van de onderzoeksgebieden (ruimtelijke dimensie)
•Personele wisselingen in
respondentenbestand (tijdsdimensie)
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Vragen en opmerkingen?
•Vragen?
•Opmerkingen?
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