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Oproep voor 
consortiumpartners  

9 juli 2021 
 

 
Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen 
van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te begrijpen, en met 
onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen 
voorkomen of tegengaan. De focus van het Kenniscentrum ligt daarbij op de cumulatie van 
ongelijkheid binnen en over verschillende levensdomeinen en levensfasen heen. In het 
Kenniscentrum Ongelijkheid bundelen de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en 
Inholland hun expertise en inzet, door het delen en ontwikkelen van bestaande en nieuwe 
kennis en praktijken, in samenwerking met maatschappelijke partners. 
 
Achtergrond van deze oproep 
Het Kenniscentrum Ongelijkheid bereidt momenteel drie onderzoeksprogramma's voor, die 
van start zullen gaan op 1 januari 2022. Onderzoeks- en maatschappelijke partners worden 
hierbij opgeroepen zich aan te melden wanneer zij interesse hebben om als 
consortiumpartner te participeren in een van de drie programma's. In deze oproep staat 
meer informatie over de onderzoeksprogramma's, de procedure voor aanmelding en selectie, 
en het bijbehorende tijdpad. 
 
Over de onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid 
Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s, waarin enkele deelprojecten door 
verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd 
rondom een centraal vraagstuk. Deze vraagstukken hebben altijd betrekking op de cumulatie 
van ongelijkheid over verschillende levensdomeinen en/of levensfasen heen. De 
onderzoeksprogramma’s hebben tot doel nieuwe verbindingen te genereren op het gebied 
van de cumulatie van ongelijkheid, door (1) partners, perspectieven en expertisegebieden 
samen te brengen die elkaar doorgaans minder of niet weten te vinden, (2) het aanjagen van 
de ontwikkeling van nieuwe kennis en praktijken die via bestaande kanalen in onderzoek, 
beleid en praktijk minder snel tot stand komen, en (3) het stimuleren van nieuwe manieren 
van (samen)werken om het vraagstuk van de cumulatie van ongelijkheid te beschrijven, te 
begrijpen en aan te pakken. 
 
Op dit moment zijn de volgende drie onderzoeksprogramma's in voorbereiding: 

 It takes the city to raise the child 
 Een (on)zeker bestaan in de stad 
 De stad van iedereen 

 
In een eerdere fase van de procedure zijn voor elk onderzoeksprogramma twee 
programmaleiders geworven. Zij hebben op uitnodiging van het Kenniscentrum 
Ongelijkheid een programmaschets voor het eerste jaar uitgewerkt, waarin zij de 
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inhoudelijke focus van het programma op hoofdlijnen beschrijven, alsmede de expertise die 
zij graag in het consortium vertegenwoordigd zouden willen zien om gezamenlijk uitvoering 
te kunnen geven aan het programma. De drie programmaschetsen zijn opgenomen 
achteraan deze oproep. 
 
Financiering van de onderzoeksprogramma's 
Voor de onderzoeksprogramma's stelt het Kenniscentrum Ongelijkheid op jaarbasis               
€ 200.000,- beschikbaar. Uit dit jaarbudget wordt de personele en materiële inzet 
gefinancierd, inclusief de inzet van de programmaleiders (tot 0.1 fte per programmaleider). 
Toekenning van de financiering gebeurt op basis van een onderzoeksplan, dat de consortia 
gezamenlijk opstellen. Er is geen sprake van competitie: bij een positieve beoordeling van 
het onderzoeksplan wordt de financiering toegekend. De toekenning is voor één jaar (2022), 
voor het volgende jaar (2023) dient opnieuw een plan te worden ingediend volgens eenzelfde 
procedure. In cash en/of in kind cofinanciering is mogelijk en welkom. Consortia worden 
aangemoedigd om het programmabudget aan te vullen met onderzoeksfinanciering vanuit 
de 1e, 2e of 3e geldstroom, en worden waar mogelijk en gewenst door het Kenniscentrum 
Ongelijkheid ondersteund bij de voorbereiding van daartoe benodigde aanvragen.  
 
Vorming van de onderzoeksconsortia 
Ten behoeve van de vorming van de consortia worden middels een open procedure 
onderzoeks- en maatschappelijke partners geworven. Naar aanleiding van de 
programmaschets, waarin de inhoudelijke focus en benodigde expertise voor het eerste jaar 
staan omschreven, kunnen potentiële consortiumpartners hun interesse voor deelname 
kenbaar maken middels het aanmeldformulier, waarop zij hun motivatie, beoogde bijdrage 
en expertise kort beschrijven. Een beoordelingscommissie - samengesteld uit het bestuur en 
leden van de programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid - toetst de match tussen 
de gevraagde en geboden expertise conform de hieronder beschreven criteria, en doet 
daarop een consortiumvoorstel aan de programmaleiders. Bij de samenstelling van het 
consortium wordt tevens gelet op diversiteit naar affiliatie en achtergrond. 
Programmaleiders kunnen in het geval van over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde 
expertise het bureau van het Kenniscentrum Ongelijkheid verzoeken om aanpassing of 
aanvulling van het consortium. Eventuele werving van aanvullende expertise vindt plaats 
via het bureau van het Kenniscentrum Ongelijkheid. 
 
Bij de samenstelling van de consortia wordt op volgorde van de beoordeelde match een 
keuze gemaakt uit de binnenkomen aanmeldingen van onderzoekspartners en - apart - van 
maatschappelijke partners. Bij overaanmelding of in geval van eenzijdige aanmelding naar 
affiliatie of achtergrond kan het voorkomen dat er ondanks een positief beoordeelde 
aanmelding geen plaats kan worden geboden in het consortium. Bij de samenstelling van de 
consortia wordt tevens bekeken of aanmelders financiering nodig hebben of mee kunnen 
brengen. Niet elke partner heeft immers aanvullende financiering nodig om te kunnen 
participeren in een consortium, zeker wanneer er geen extra personele inzet verwacht 
wordt. De financieringsbehoefte of -mogelijkheid maakt geen deel uit van de 
beoordelingscriteria zelf: aanmeldingen worden niet meer of minder positief beoordeeld op 
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basis van de financieringsbehoefte of -mogelijkheid. Wel wordt deze informatie gebruikt om 
in te kunnen schatten aan hoeveel partners er plaats kan worden geboden in het consortium. 
De geselecteerde consortiumpartners maken bij de ontwikkeling van het onderzoeksplan 
onderling afspraken over de verdeling van het beschikbare budget. 
 
Wie kan zich aanmelden? 
Aanmeldingen vinden individueel plaats. Het is toegestaan om andere onderzoekers binnen 
de eigen organisatie in te zetten dan de aanmelder zelf, mits de aanmelder betrokken en 
eindverantwoordelijk blijft. Onder een maatschappelijke partner wordt verstaan een 
vertegenwoordiger van een publieke, semi-publieke of not-for-profit organisatie met een 
maatschappelijke doelstelling, die actief is in de Metropoolregio Amsterdam.  
 
Beoordeling van aanmeldingen 
Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende onderdelen: 
 
Motivatie voor deelname 

 De motivatie voor deelname sluit aan bij de missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid 
 De motivatie voor deelname sluit aan bij de doelen van het onderzoeksprogramma 

 
Beoogde bijdrage aan het onderzoeksprogramma 

 De beoogde bijdrage sluit inhoudelijk aan bij de programmaschets 
 De beoogde bijdrage heeft meerwaarde voor de kennis- en praktijkontwikkeling op het 

gebied van het (de) in het programmaschets beschreven vraagstuk(ken) 
 

Inbreng relevante expertise en ervaring 
 De aanmelder beschikt over voor het onderzoeksprogramma relevante expertise 
 Voor onderzoekspartners: de aanmelder heeft relevante ervaring met praktijkgerichte 

onderzoekssamenwerking op het gebied van het (de) in het onderzoeksprogramma 
beschreven vraagstuk(ken) in de Metropoolregio Amsterdam 

 Voor maatschappelijke partners: de aanmelder is (mede) actief in de Metropoolregio 
Amsterdam 

 
Na selectie 
Geselecteerde consortiumleden worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst. Deelname 
aan de startbijeenkomst is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het consortium. 
Aanmelders wordt vriendelijk verzocht deze datum vrij te houden. In de startbijeenkomst 
maken consortiumpartners kennis met elkaar, verkennen ieders mogelijke rol en bijdrage, 
en maken onder leiding van de programmaleiders een start met de uitwerking van de 
programmaschets tot een onderzoeksplan voor het eerste jaar. Het consortium beslist 
gezamenlijk over de precieze vraagstelling, aanpak, beoogde opbrengsten, begroting - 
inclusief de budgettaire verhouding tussen de verschillende deelprojecten en partners - en 
planning. Het onderzoeksplan wordt door een beoordelingscommissie - samengesteld uit 
het bestuur en leden van de programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid - 
beoordeeld op basis van een vooraf gegeven set criteria, waarna bij goedkeuring financiering 
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wordt toegekend. Aan het eind van het eerste jaar ontwikkelt het consortium een nieuw 
onderzoeksplan voor het tweede jaar. Consortia kunnen ervoor kiezen in het tweede jaar de 
inhoudelijke focus te verleggen of de samenstelling van het consortium aan te passen. 
 
Wat wordt verwacht van consortiumpartners? 
Van geselecteerde consortiumpartners wordt verwacht dat zij deelnemen aan de 
startbijeenkomst, bijdragen aan de totstandkoming van het onderzoeksplan en uitvoering 
geven aan het onderzoeksprogramma conform het goedgekeurde onderzoeksplan. Daarnaast 
wordt van alle partners verwacht dat zij bijdragen aan de kennisdeling en 
netwerkversterking op het gebied van ongelijkheid die door het Kenniscentrum Ongelijkheid 
wordt geïnitieerd en gefaciliteerd. Alle opbrengsten van projecten en programma's die 
worden gefinancierd door het Kenniscentrum Ongelijkheid dienen open access te worden 
gepubliceerd. Informatie over de programma's en alle opbrengsten worden tevens via de 
website van het Kenniscentrum Ongelijkheid ontsloten. 
 
Tijdpad 
Publicatie oproep voor consortiumpartners  9 juli 2021 
Sluitdatum oproep voor consortiumpartners 27 augustus 2021 14:00 uur 
Selectiebesluit naar aanmelders   10 september 2021 
Startbijeenkomst consortia    20 september 2021 14-17 uur 
Indienen onderzoeksplan    1 november 2021 
Beoordeling onderzoeksplan naar consortia 12 november 2021 
Start onderzoeksprogramma's   1 januari 2022 
 
Aanmelden 
Aanmeldingen kunnen met behulp van het ingevulde aanvraagformulier in pdf (niet in 
Word) worden ingediend via info@kenniscentrumongelijkheid.nl. Voeg svp geen andere 
bijlagen toe. Aanvragers ontvangen een ontvangstbevestiging. Dit gebeurt handmatig, dus 
er kan enige tijd tussen indiening en bevestiging zitten. 
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Programmaschets eerste jaar onderzoeksprogramma It takes the city to raise the child 
Programmaleiders: Sebastian Abdallah (HvA) en Monique Volman (UvA) 
 
Verkeerde keuzen en onrechtvaardige structuren 
Een breed gedeeld maatschappelijk perspectief is dat het met de meeste jongeren goed gaat, maar een 
aantal jongeren niet goed meekomt. De groep jonge mensen die, door een opeenstapeling van 
problemen moeilijk hun plek  kunnen vinden is echter aanzienlijk. Relatief veel van hen wonen in grote 
steden zoals Amsterdam. Zij hebben problemen op school of bij het vinden van werk, hebben een relatief 
slechte gezondheid en komen meer dan andere jongeren in aanraking met onveilige situaties. 
  
Doorgaans zijn er voor het niet meekomen van deze jongeren twee verklarende perspectieven. 1) 
Jongeren maken niet genoeg gebruik van hun kansen, en maken verkeerde keuzes. Dat kan gaan over 
criminaliteit, maar ook over een gebrek aan toewijding aan school. Meer verantwoordelijkheid nemen, 
betere keuzes maken en beter hun best doen, zou uitkomst bieden. Dit perspectief is vooral dominant in 
jeugdbeleid en praktijken zoals zorg en onderwijs. 2) Het andere perspectief ziet hen meer als 
‘slachtoffer’. Structuren die jongeren benadelen, en vormen van discriminatie, achterstelling en 
uitsluiting, maken dat jongeren niet tot hun recht komen. Dit perspectief wordt vaak in jeugdonderzoek 
opgevoerd en is herkenbaar in welzijnspraktijken. Afhankelijk van omstandigheden en politieke context 
krijgt dit perspectief al dan niet beleidsmatige aandacht. 
 
Focus: Jongeren als medevormgevers en ‘change-makers’ 
In beide gevallen zijn jongeren ‘objecten’ van analyse. In het eerste geval wordt hun wellicht teveel, en in 
het tweede te weinig verantwoordelijkheid toebedeeld. Een vraag is wat jongeren zelf van hun situatie 
vinden, hoe ze aan verbetering zouden werken, en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Er zijn 
allerlei instituties en organisaties die in principe bedoeld zijn om jongeren te ondersteunen, maar 
waarvan de institutionele logica niet altijd goed lijkt afgestemd op hun omstandigheden en behoeften. 
Regels, protocollen en gewoonten die bedoeld zijn voor het bevorderen van integriteit, efficiëntie en 
effectiviteit, kunnen er bijvoorbeeld in resulteren dat jongeren met hun behoeften aan ondersteuning of 
hun hulpvraag niet goed gehoord en gezien worden. Bovendien lijkt het vaak vooral te gaan om een 
inspanning om jongeren te helpen ‘inpassen’ in bestaande structuren, terwijl er ook reflectie nodig is op 
die structuren zelf om ze mogelijk anders vorm te geven. 
 
In dit programma onderzoeken we initiatieven die domeinoverstijgend werken met jongeren van 
ongeveer 12 tot 18 jaar die (volgens brede definitie) in maatschappelijke achterstand opgroeien. Het gaat 
om initiatieven op het grensvlak van bijvoorbeeld onderwijs en welzijn, werken en wonen, of gezondheid 
en veiligheid. We onderzoeken hoe en waar deelnemende jongeren breuken en continuïteit ervaren in 
hoe professionals en organisaties hen bejegenen, en wat hierin volgens hen goed en juist niet goed 
werkt. We hopen zo werkzame elementen te vinden die we kunnen vertalen naar aanpakken die ook in 
andere contexten bruikbaar zijn. We willen daarbij nagaan hoe dergelijke programma’s - naast 
bijvoorbeeld zorgen dat jongeren uit de problemen blijven en een diploma halen - (kunnen) werken aan 
het ontwikkelen van kritisch denken en maatschappelijke bewustwording; agency, waardoor jongeren 
‘change-makers’ kunnen worden in hun eigen leven en binnen de instituties die met hen gemoeid zijn.  
 
Consortiumpartners 
In dit consortium werken we graag samen met praktijkinitiatieven en praktijkgerichte onderzoekers die in 
hun aanpak deze doelen herkennen of zouden willen vormgeven. Jeugdprofessionals, docenten en 
onderzoekers die discipline-overstijgend willen werken, of dat al doen, willen we nadrukkelijk uitnodigen. 
We denken concreet aan drie tot vijf praktijkorganisaties en aan onderzoekers uit twee 
onderzoeksinstellingen, die gezamenlijk expertise hebben op minstens een tweetal levensdomeinen, 
zoals onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn, en die in hun aanpak belang hechten aan de inbreng van 
jongeren. 
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Programmaschets eerste jaar onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad 
Programmaleiders: Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA) 
 
In dit programma willen we onderzoeken hoe mensen met weinig opleiding meer zekerheid en stabiliteit 
in hun leven kunnen krijgen. We kijken naar financiële zekerheid en werkzekerheid, oftewel het krijgen 
en vooral behouden van werk. Mensen met problematische schulden hebben vaak geen stabiel werk of 
inkomen, ervaren stress en hebben daardoor een verminderde mentale gezondheid. Ook hebben mensen 
zonder stabiel werk of inkomen een hoger risico op problematische schulden. Dit onderzoeksprogramma 
vertrekt vanuit de ervaringen (beperkingen en kansen) van mensen zelf. We richten ons op mensen met 
weinig opleiding of een opleiding die (te) weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan 
jongeren, zoals MBO 1 en 2-studenten, mensen die al lange tijd een bijstandsuitkering hebben, 
flexwerkers, statushouders, of mensen met een licht verstandelijke beperking. Naast weinig opleiding 
spelen vaak andere kwetsbaarheden, zoals schulden of gezondheidsproblemen.  
Tegelijkertijd kijkt dit programma naar de rol die ‘anderen’ (naasten, collega’s, werkgevers), kunnen 
spelen om werk en financiële onzekerheid te verminderen. Ongelijkheid tegengaan gaat niet alleen om 
het ‘stabiliseren’ van mensen die het minder getroffen hebben, maar ook om het leveren van een bijdrage 
door mensen met wie het wél goed gaat. 
 
Mogelijke aanknopingspunten voor verbetering 
In het verbeteren van de toerusting en ondersteuning zou niet enkel het individu centraal moeten staan, 
zoals in het oude discours van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Welke aanknopingspunten 
voor verandering zien we als niet enkel “eigen verantwoordelijkheid” het uitgangspunt is, maar een meer 
relationele benadering? Allereerst kan gekeken worden naar het vergroten van basisvaardigheden van 
mensen zelf (capaciteiten), met behulp van anderen. Mensen kunnen over de juiste informatie beschikken 
(denkvermogen), maar door onverwachte levensgebeurtenissen toch in de problemen komen, omdat er 
een beroep wordt gedaan op andere mentale vermogens (doenvermogen), zoals het vermogen om in 
actie te komen, doelen te stellen en vol te houden. We willen onderzoeken hoe dit doenvermogen zich 
door samenwerken met anderen kan verbeteren. In hoeverre kunnen peers op school, familieleden, 
collega’s of managers op de werkvloer een rol spelen om met geld om te gaan of werk te krijgen en 
behouden?   
 
Een tweede aanknopingspunt ligt in het beter bereiken en ondersteunen van mensen in financiële en 
werkonzekerheid. Wantrouwen ten aanzien van gemeentelijke instanties en ‘het grondpersoneel’ van de 
verzorgingsstaat (job coaches, schuldhulpverleners/budgetcoaches, docenten) kan een rol spelen. In 
Amsterdam neemt het vertrouwen in de gemeente af, vooral onder specifieke groepen, waaronder 
‘lageropgeleiden’. Mensen in de meest kwetsbare posities hebben vaak het minst vertrouwen in de 
overheid.  We willen beter begrijpen waarop dit wantrouwen betrekking heeft, hoe het ontstaat en kan 
worden doorbroken. Het gaat om het verbeteren van beelden en praktijken van beide kanten: de mensen 
om wie het gaat en degenen die hen proberen te helpen.  We beogen: 
• meer inzicht te krijgen in het doenvermogen en vertrouwen van mensen met weinig opleiding door 

hun ervaringen te onderzoeken 
• in kaart te brengen welke innovatieve praktijken met deze invalshoek in Amsterdam plaatsvinden. 

Denk bijvoorbeeld aan de wijkbanen, het coachen door collega’s, het betrekken van peers bij  
schuldpreventie, of het werken met mensen uit de eigen groep om het vertrouwen te vergroten.  

 
Consortiumpartners 
We zijn op zoek naar samenwerkingspartners zoals gemeentelijke instellingen, mbo-instellingen, 
praktijkprofessionals in het sociale domein en daarbuiten, werkervaringsbedrijven en werkgevers, ook in 
de private sector, en burgerinitiatieven die zich richten op het verbeteren van vertrouwensrelaties en/of 
doenvermogen van mensen in kwetsbare posities. Daarnaast zijn we op zoek naar onderzoekers met 
ervaring in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar mensen in kwetsbare posities, liefst binnen het 
domein van de gemeente, onderwijs, werk en/of schuldhulpverlening/schuldpreventie. We zoeken 
onderzoekers en initiators die dichtbij mensen zelf staan en veranderingsgericht zijn. 



7 
 

Programmaschets eerste jaar onderzoeksprogramma De stad voor iedereen 
Programmaleiders: Henri de Groot (VU) en Lex Veldboer (HvA) 
 
Er is een toenemende zorg over het functioneren van steden als plekken van ontplooiing voor iedereen. 
We zien een stapeling van problemen in kwetsbare gebieden aan rand van de stad en in specifieke delen 
van de regio. De buurt waarin je opgroeit kan beslissend zijn voor je toekomstige arbeidsmarktkansen. 
Ook is de toegang tot wonen, vervoer en publieke voorzieningen voor veel mensen in kwetsbare wijken 
verslechterd. De leefbaarheid staat onder druk door het samenleven van veel huishoudens in kwetsbare 
posities, waardoor rust en ruimte voor kinderen en volwassenen ontbreken om zich persoonlijk te 
ontwikkelen.  En mede als gevolg van de leefomgeving nemen gezondheidsverschillen toe. Een 
ruimtelijke cumulatie en bundeling van problemen dreigt te ontstaan.  
 
Een klassieke ‘place-based’ oplossingsrichting is het investeren in een meer gevarieerde 
wijksamenstelling door gemengd te bouwen voor verschillende inkomensklassen. De gedachte dat een 
ruimere aanwezigheid van de middenklasse direct of indirect mensen met een lage sociaal-economische 
status (SES) ‘helpt’, was ten tijde van de Vogelaar-wijken-aanpak populair. Voor de Nederlandse situatie is 
echter al vaak geconstateerd dat inkomensmenging wel bijdraagt aan het verhogen van de leefbaarheid 
en het algemene voorzieningenniveau, maar in veel mindere mate aan kansengelijkheid.  
 
Deze inzichten hebben de focus deels doen verschuiven naar een ‘people-based’ benadering waarin 
investeringen zich richten op de ontwikkeling van het individu. Deze benadering zet zich af tegen fysieke 
oplossingen voor sociale problemen en pleit voor (cross-)sectorale sociale investeringen in werk & 
inkomen, welzijn, gezondheid, wonen en onderwijs. Deze sectoren hebben relatief beperkte middelen, 
maar gelden als belangrijke sleutels voor kansengelijkheid.   
 
In dit onderzoeksprogramma willen we vanuit een ruimtelijk perspectief de ‘people-based’ benadering 
bestuderen ten aanzien van kansen(on)gelijkheid voor volwassenen. Wat betekent bijvoorbeeld de 
verschraling van het voorzieningenniveau in deze wijken voor de ontplooiingskansen? Sluiten 
voorzieningen in termen van aanwezigheid, toegankelijkheid en kwaliteit nog wel voldoende aan bij de 
bevolking van kwetsbare buurten of ontstaan er door verschraling buurteffecten op zowel korte als lange 
termijn? Als analysetool kan de zogeheten (gedeeltelijke) ‘inverse care law’ dienen. Hebben ondanks 
allerlei inspanningen ‘arme’ gebieden en hun bewoners minder goede ‘people based’ voorzieningen dan 
‘rijke’ gebieden en hun bewoners? Een dergelijke onderbedeling kan samenhangen met macro 
allocatietrends, maar ook met micro allocatievraagstukken bij ‘street level’ professionals. Besteden zij hun 
schaarse tijd b.v. aan ‘makkelijke gevallen’ of aan moeilijke gevallen?  
 
We streven naar enkele ‘cumulatieve’ deelprojecten die de ruimtelijke aspecten van de ‘people-based’ 
benadering als empirisch vraagstuk analyseren (eerste jaar), om vervolgens ook ‘slimme’ 
oplossingsrichtingen te verkennen: hoe kan verschraling worden tegengegaan en kunnen beloftevolle 
‘people-based’ voorzieningen gericht worden ingezet daar waar ze het hardst nodig zijn en het grootste 
effect sorteren? 
 
Consortiumpartners 
We zijn in het consortium nadrukkelijk op zoek naar het combineren van verschillende perspectieven en 
stedelijke onderzoeksmethoden. We zijn nieuwsgierig naar macro-onderzoek, maar ook naar micro-
onderzoek met betrekking tot de ervaringen van bewoners en professionals. Consortiumleden beschikken 
daarom over meerjarige wetenschappelijke of professionele expertise op één van de bovengenoemde 
vraagstukken. Voor onderzoekers geldt dat zij bewezen ervaring hebben met (samenwerking in) mixed 
methods-onderzoek, en thuiszijn in praktijkgericht onderzoek voor en met wijkprofessionals en 
beleidsmakers. 


