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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. 


