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(voor te leggen aan Programmagroep) 

 

Net als in andere jaren onderneemt de Kenniswerkplaats Leefbare wijken ook in 2016 twee 

soorten activiteiten: onderzoek over stadsbuurten en leefbaarheid in brede zin en activiteiten om 

onderzoeksuitkomsten onder de aandacht te brengen van Rotterdamse beleidsvoerders, 

praktijkwerkers, studenten en het grotere publiek middels lezingen en kleinere expertmeetings. 

Vanuit de Regiegroep hadden we bedacht om onze activiteiten in 2016 te concentreren rondom 

twee inhoudelijke activiteiten:  

1. het Rotterdamse beleid om te bevorderen dat middengroepen zich in en rond de binnenstad 

vestigen (“Sterke schouders”/”Kansrijke wijken”); en  

2. burgerparticipatie in Rotterdam (voortbouwend op onze activiteiten in eerdere jaren). 

 

Onderzoek 

- De KWP is mede-financier van een reeds begonnen onderzoek over “straatintimidatie” in 

Rotterdam. De hoofdopdrachtgever en –financier van dit onderzoek is de Directie Veiligheid. 

Het wordt uitgevoerd door dr. Tamar Fischer en collega’s (Afd. Criminologie, EUR) 

- Daarnaast zijn we in overleg met het Cluster Stadsontwikkeling over een uit te voeren 

Maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) over Rotterdams beleid voor “kansrijke 

wijken”. Begin 2016 hebben we reeds een “effectenarena” over dit beleidsprogramma 

georganiseerd, waarin betrokkenen vanuit diverse invalshoeken (beleid, uitvoering, bewoners, 

ondernemers en onderzoekers) nadachten over mogelijke effecten van het programma. 

Daarnaast vinden we het raadzaam om een literatuurstudie te laten doen om de uitkomsten 

van eerder onderzoek over de maatschappelijke effecten van “gentrificering” en “gemengd 

wonen” in kaart te brengen. 

 

Publieksactiviteiten: 

In de eerste maanden van 2016 hebben al enkele door de KWP georganiseerde bijeenkomsten 

plaats gevonden: 

- Effectenarena Rotterdams beleid “Kansrijke wijken” (januari 2016) (zien hiervoor) 

- Lezing Vasco Lub: presentatie onderzoek over “Buurtwachten in Rotterdam” (maart 2016) 

- Lezing Justus Uitermark over de evaluatie van “10 jaar Rotterdam wet” (mei 2016) 

Verder zijn we in overleg met het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (Nico van Wijk) en met 

de Kenniswerkplaats Arbeidsmarkt om eind 2016 een wetenschappelijke conferentie te 

organiseren over de zin en onzin van het Rotterdams beleid om van uitkeringsontvangers een 



“tegenprestatie” te verlangen. Dit op basis van diverse studies die de afgelopen jaren over dit 

beleidsprogramma zijn verricht. 

 

De vraag aan de programmagroep is: welke andere onderzoeken en/of publieksactiviteiten zou 

de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken vanuit uw perceptie moeten entameren c.q. organiseren. 

 


