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Inleiding
In dit jaarbericht wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen van 2010, gevolgd 
door de ontwikkelingen per thema. 
In 2011 bestaat Nicis Institute 10 jaar. Bij dit jubileum van het kennisinstituut van, voor 
en door steden zal in 2011 worden stilgestaan, onder meer door het organiseren van een 
conferentie voor alle bestuurders en stedelijke professionals. Bijgaand jaarbericht 2010 
van Nicis Institute geeft een helder beeld van de activiteiten van Nicis Institute over het 
afgelopen jaar. De indeling van het jaarbericht is gekoppeld aan de thema´s waar steden 
mee te maken hebben, zoals Bestuur, Economie & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, 
Veiligheid, Welzijn&Integratie en Wonen. Vanuit deze thema worden globaal de 
activiteiten, producten en diensten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden belicht. 

In het verslagjaar is afscheid genomen van Gerard Schouw, die negen jaar directeur is 
geweest van Nicis Institute. Het afscheid vond in september 2010 plaats in de Nieuwe Kerk 
in Den Haag met het symposium ‘Een slimme stad is een lerende stad’ Diverse bekende 
sprekers lieten zich lovend uit over de bijdrage van Gerard Schouw aan de op- en uitbouw 
van het kenniscentrum Grote Steden en later het Nicis Institute.

In 2010 is Nicis Institute met een aantal nieuwe projecten gestart, onder meer de 
ontwikkelingen en trainingen in het kader van het Kennisfundament Risicojongeren, 
de doorstart van het in 2009 gestarte kennis- en leertraject Mooi Nederland en de 
conferentie in publicatie over Randstad 2040 (beide in samenwerking met het ministerie 
van VROM). Nicis is hiernaast begonnen het opzetten van een digitale agenda grote steden 
(G20, Stedenlink en Nicis Institute) en de strategische kennisagenda Klimaatneutrale 
steden. In het verslagjaar heeft Nicis Institute steden ondersteund bij de belangrijke 
bezuinigingsoperaties waar zij voor staan. 

Wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren uit de grote steden zijn actief 
betrokken bij de totstandkoming en invulling van het basisprogramma Grote Steden. 
Op basis hiervan zijn in het verslagjaar diverse bijeenkomsten georganiseerd, zoals 
‘Experimenten Achter de voordeur’, ‘Wijkendag’, ‘Creatieve economie’ en ‘Stimuleren 
Ondernemerschaponderwijs’ en werden ook de resultaten van het eerste Nicis Advies 
College, de publicatie ‘’Een…Actie! Jongeren aan boord’. 

Voorwoord
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Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden heeft de verschillende 
resultaten opgeleverd die praktische betekenis hebben voor de steden. Een voorbeeld is 
het interactieve ‘handboek prestatiemeting’ ontwikkeld door hoogleraar bestuurskunde 
Hans de Bruijn in samenwerking met de participerende steden, waarmee bestuurders 
en stedelijke professionals kunnen komen tot een betere vorm van prestatiesturing. 
Hiernaast hebben participerende steden door onderzoek van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam meer inzicht gekregen in de leefsituatie en toekomstperspectief van tijdelijke 
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. De resultaten van het onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen over wat steden kunnen doen om jongeren te behouden voor 
de arbeidsmarkt zijn in het verslagjaar bekend gemaakt.

In 2010 is de geheel vernieuwde Nicis website gelanceerd. Deze kennisportal voor alle 
gemeenten in Nederland telt inmiddels bijna 3 miljoen bezoekers per jaar. Nicis Institute 
beheert 35 websites, die op de een of andere wijze inhoudelijk zijn gerelateerd aan diverse 
gemeenten. 

In onzekere tijden past het dat er efficiënt en effectief kennis met meerwaarde beschikbaar 
moet worden gesteld aan de steden. In lijn van de commissie Opstelten, die Nicis Institute 
begin 2010 heeft gevisiteerd, is gekeken op welke wijze de vier kennispijlers van Nicis 
Institute (onderzoek, kenniscentrum, advies en opleidingen) in samenhang kunnen 
worden versterkt. Dit heeft geleid tot vier strategische trajecten: 

Versterken van de relatie met en de functionaliteit voor de steden. In 2011 wil Nicis de 
kennisfunctie voor de steden versterken en tegelijkertijd wordt bij de uitvoering van 
het basisprogramma gestreefd naar meer voor minder. Dit betekent onder andere een 
doorontwikkeling van een drietal Nicis Adviescollege’s over de thema’s jeugdzorg, 
veiligheid en duurzaamheid. Hiernaast wordt de co-productie met de steden zelf versterkt 
onder ander door samenwerking in de fysieke en sociale pijler van de G32. De banden met 
de kennisdirecties van de departementen, adviesraden en planbureaus worden verder 
versterkt.
Versterking van de netwerkfunctie van Nicis Institute. Nicis Institute wil zijn functie van 
kennisverspreiding naar stedelijke bestuurders, beleidsmakers en –uitvoerders versterken 
door meer samen te werken met kennisinstellingen. Zo wordt de samenwerking met 
Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) en de VNG verder geïntensiveerd. De 
samenwerking met de kennisinstellingen Nirov, KEI en SEV wordt geformaliseerd door 
de inzet van een fusietraject waartoe in het verslagjaar is besloten. Het voornemen is dit 
traject in 2011 af te ronden. 
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Samenwerking met NWO om de continuïteit te bewerkstelligen in stedelijk onderzoek. 
Een intensievere samenwerking met NWO vergroot de kans op een nieuw 
onderzoeksprogramma voor grootstedelijke vraagstukken. In deze samenwerking is ook 
het European Metropolitan network Institute (EMI) – een initiatief van de gemeente Den 
Haag en Nicis Institute - betrokken. Nicis Institute heeft veel ervaring met programmering 
van vraaggestuurd onderzoek in samenwerking met steden. Dit onderzoek krijgt 
vervolgens een gedegen vertaling naar de praktijk van de stedelijke professionals. Dit 
maakt haar een interessante samenwerkingspartner voor NWO
Verdergaande internationalisering. Tijdens een bijeenkomst in Brussel heeft Europees 
Commissaris Hahn (regionaal beleid) tijdens dit verslagjaar het startsein gegeven 
voor EMI, het kennisinstituut van en voor grote steden in Europa. EMI is gestart met de 
ontwikkeling van de Europese kennis- en onderzoeksagenda’s. Met de internationale 
kennisontwikkeling- en dissiminatie in het kader van EMI komt ook meer kennis 
beschikbaar voor de Nederlandse steden. EMI en EUKN, het kennisdissiminatienetwerk 
van de Europese lidstaten, zullen nauw samenwerken, waarbij de kennisdissiminatie van 
kennis die vanuit EMI wordt geproduceerd door EUKN wordt verspreid. De realisatie van 
een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) als Europese rechtsvorm 
voor EUKN is inmiddels vergevorderd.

Deze vier strategische lijnen worden in 2011 verder uitgewerkt in de vorm van concrete 
activiteiten en door het voeren van gesprekken met betrokken partijen 

Drs. H.W.M. Wesseling, algemeen directeur 
Prof. dr. W.A. Hafkamp, wetenschappelijk directeur
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• Systeeminnovaties en regio-arrangementen
• Nicis onderzoek: interactief handboek prestatiemeting
• Master of Strategic Urban Studies

Het thema ‘bestuur’ heeft een belangrijke plaats in de activiteiten van Nicis Institute. 
Dat belang is na het aantreden van het nieuwe kabinet in oktober 2010 alleen maar 
toegenomen. Gemeenten en vooral steden krijgen meer verantwoordelijkheid; 
de stadregio’s en deelraden worden afgeschaft en de taak van provincies wordt 
geconcentreerd tot ruimte, economie en natuur. Deze grotere verantwoordelijkheid en de 
omvangrijke ombuigingen en bezuinigingen dwingen steden om fundamentele keuzes 
te maken. Keuzes in kerntaken, in taakdifferentiatie, in vorm en aard van de regionale 
samenwerking. Het vereist van steden een innovatieve strategische heroriëntatie. 
Nicis Institute ondersteunt steden daarbij, met advies, bijeenkomsten, opleiding en 
kennisontwikkeling.

In het voorjaar van 2010 heeft Nicis Institute de gemeentesecretarissen van de 100.000+ 
steden ondersteund bij hun bijdrage aan het denken over het efficiënter organiseren 
van de uitvoering op belangrijke beleidsterreinen. In het rapport ‘Sterke steden en 
evenwichtige overheidsfinanciën’ is voor de terreinen ‘werk en inkomen’, ‘jeugd en 
onderwijs’ en ‘zorg en welzijn’ gezocht naar systeeminnovaties en bezuinigingen voorbíj 
de kaasschaafmethode. Met de themagroep ‘Regionale ontwikkeling en samenwerking’ 
van de G32 heeft Nicis Institute de mogelijkheden verkend hoe ‘regio-arrangementen’ 
concreet vorm kunnen krijgen. Het doel van regio-arrangementen is regionale 
samenwerking resultaatgericht en niet-vrijblijvend vorm te geven en zo tot betere en 
doelmatiger overheidsprestaties te komen. Er is een position paper opgesteld dat bij het 
bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten een rol kan spelen.

Bij het ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke arrangementen gaat het steeds om het vinden 
van een balans tussen duidelijke afspraken vooraf en vrijheid laten voor wie die afspraken 
moet realiseren. Dat speelt ook bínnen de gemeentelijke organisatie. Het interactieve 
handboek prestatiemeting geeft bestuurders praktische handvatten hoe met deze balans 
verstandig om te gaan. Het is het resultaat van onderzoek naar dilemma’s rond afreken- 
en transparantiecultuur door een samenwerkingverband (consortium) van de TU Delft, 
Haarlem, Amsterdam, Schiedam, het ministerie van BZK en Nicis Institute. Ook zijn in 2011 
twee publicaties verspreid met handreikingen om processen van bewonersparticipatie 

Bestuur
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succesvol vorm te geven, gebaseerd op onderzoek in Den Haag, Rotterdam, Antwerpen 
en Dortmund. In 2011 zal een groot aantal andere governance-onderzoeken uit het 
Nicis-onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden met resultaten komen. 
Tussenresultaten zijn alvast te vinden in een themanummer over urban governance van 
Bestuurskunde, het tijdschrift van de Vereniging van Bestuurskunde (december 2010). 

Nicis Academy organiseerde ook in 2010 een aantal masterclasses op het gebied van 
bestuur, waaronder de masterclasses ‘Stratego, het spel tussen de bestuurslagen’, ‘Lessen 
in bestuurlijke lichtheid’ en ‘Geheimen van het Binnenhof’ (over lobbyen). Samen met de 
VNG organiseerde Nicis de succesvolle masterclass ‘Slim bezuinigen’. Voor de gemeente 
Haarlem (en Zwolle in 2011) heeft Nicis een cursus op maat over strategisch denken en 
doen uitgevoerd. In opdracht van het IPO ontwikkelde Nicis de masterclass ‘De provincie 
als regisseur’, die in 2011 twee keer zal worden herhaald. Ook zal in 2011 de master class 
‘De gemeente als regisseur’ starten, eveneens met prof. mr. dr. Hans de Bruijn (TUD) als 
kerndocent.

In juni 2010 kreeg de tweede lichting studenten van de Master of Strategic Urban 
Studies de felbegeerde bul. Nicis Institute organiseert deze tweejarige opleiding met de 
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Deelnemers zijn ervaren professionals 
die werkzaam zijn bij steden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De 
afstudeeropdrachten werden beoordeeld door een jury van wetenschappers en stedelijke 
bestuurders. De winnende studie, ‘De Metropool Verbinden’, bevatte een analyse van de 
ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

2010 was een jaar van belangrijke verkiezingen. Nicis Institute heeft direct na de 
gemeenteraadsverkiezingen een trendrapportage gepubliceerd waarin de gevolgen 
van de verkiezingsuitslag voor de grote steden in kaart is gebracht. In april heeft 
Nicis de steden bediend met een verkenning van de consequenties van de twintig 
heroverwegingsrapporten van het Rijk, in mei met een analyse van de nieuwe 
collegeprogramma’s van de G32. Net als voorgaande jaren heeft Nicis steden daags na 
Prinsjesdag aan al haar relaties een e-alert verzonden met daarin een samenvatting van de 
voor steden belangrijkste punten uit de rijksbegroting en Miljoenennota. 
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• Kennis- en expertateliers
• Digitale Agenda Grote Steden
• Kennisprogramma Stedelijke Economie

Het jaar 2010 vormt het begin van het hernieuwde Kennisprogramma Stedelijke 
Economie voor de periode 2010 en 2011 op basis van ondertekende convenant 
‘Strategisch Economische Samenwerking 2010-2011’ tussen het toenmalige ministerie 
van Economische Zaken en de G36. De afgelopen jaren is door middel van wisselende 
instrumenten een keur aan thema’s op het gebied van stedelijke economie belicht. Voor 
de periode 2010-2011 is in overleg gekozen de inspanningen te richten op een aantal 
specifieke thema’s zoals de economische crisis, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, 
energie & duurzaamheid, de maatschappelijke meerwaarde van ICT, herstructurering van 
bedrijventerreinen en creatieve economie

In het verslagjaar is een actualiteitencollege georganiseerd over leegstand op 
bedrijventerreinen, in kantoren en binnen winkelgebieden. Belangrijke uitkomsten en 
aanbevelingen waren onder meer het huidige instrumentarium gemeenten mogelijkheden 
biedt om leegstand te ontmoedigen of bestraffen, zoals leegstandsheffing via de erfpacht. 
In het verslagjaar vond ook de bijeenkomst ‘Ondernemen=doen’ plaats. Deelnemers 
uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs kwamen bijeen om te verkennen op welke wijze 
ondernemersschap binnen het onderwijs zou kunnen worden gestimuleerd. 

De Expertmeeting: ‘Klopt als een BIZ’; do’s en don’ts bij bedrijveninvesteringszones 
was gewijd aan de ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan met dit nieuwe voor 
ondernemers bedoelde landelijke instrument.
In samenwerking met de steden Den Haag en Rotterdam en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam kwamen expats in beeld tijdens een door Nicis Institute georganiseerd 
kennisatelier. Tijdens deze bijeenkomst werd publicatie ‘Over de rode loper’ 
gepresenteerd, die de positie beschrijft van kennismigranten in Rotterdam en Den Haag

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Nicis Institute de Startconferentie G32 
Pijler Economie & Werk van de G32 voorbereid, uitgewerkt en ondersteund met een 
stevig inhoudelijk programma. Daarmee is de nieuw samengestelde Pijler van start 
gegaan. In september organiseerde Nicis Institute een kennisatelier in Amsterdam over 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de mate waarin steden hun lokale en regionale 
arbeidsmarkt positief kunnen beïnvloeden. Op een verzoek van de zogenaamde ‘new 
towns’ (Ede, Apeldoorn, Almere, Haarlemmermeer, Zoetermeer) heeft Nicis Institute in 

Economie & Innovatie
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Seats2Meet Utrecht een kennisatelier georganiseerd met als thema ‘van citymarketing 
naar citybranding; wat oude en nieuwe steden van elkaar kunnen leren’. Een kennisatelier 
dat nieuwe inzichten bood op begrip citymarketing 

Vanuit het kennisprogramma Stedelijke Economie is een inhoudelijke bijdrage geleverd 
aan de uitwerking van het werkprogramma 2010-2014 voor de bestuurders van de pijler 
Economie&Werk. Naast een oplegnotitie en overzichtsschema zijn voor de pijler dossiers 
uitgewerkt met hieraan verbonden aandachtspunten en bestuurlijke acties en een drietal 
thema’s uitgewerkt:
• Onderwijs&Arbeidsmarkt
• Stedelijke concurrentiekracht
• Ruimte voor ondernemerschap

Gedurende het jaar is er in verschillende bijeenkomsten en expertmeetings gewerkt 
aan de totstandkoming van een Digitale Agenda Grote Steden 2010-2015. Uit een 
inventarisatie van het ministerie van EZ blijkt dat de rol en mogelijkheden van decentrale 
overheden om breedbandige diensteninnovatie op gang te brengen onderzocht. Om het 
volume van breedbanddiensten te vergroten dienen gemeenten krachtig werk te maken 
van breedband. Nicis Institute, de G32 en Stedenlink bundelen hun krachten om een 
gezamenlijke innovatiestrategie op dit terrein te ontwikkelen. 

Clustering is in de loop ter tijden steeds vaker aangeboden als bruikbaar beleidsconcept. 
In lokaal en regionaal economische beleid zou clustering op allerlei manieren gestimuleerd 
moeten worden. ‘Clusterbeleid’ zou op deze manier een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de economische ontwikkeling van steden. In de publicatie ‘Clustering van 
bedrijven in de lokale economie’ van Merijn van der Werff wordt het clusterconcept 
kritisch tegen het licht gehouden. In de publicatie wordt verslag gedaan van de zoektocht 
naar clustering en clusterbeleid in drie middelgrote Nederlandse steden. De lessen die 
deze zoektocht opleverde, werpen een nieuwe licht op lokaal en regionaal economisch 
beleid in het algemeen en clusterbeleid in het bijzonder.
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• Werk en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten
• Voortijdig schoolverlaten
• Brain drain of brain gain
• Verbetering werking van de arbeidsmarkt: Werk aan de winkel

Een goede werking van de arbeidsmarkt, goede opleidingen (basis, top, breedte, 
diepte, levenslang), maximale arbeidsparticipatie, en een sterke ontwikkeling van de 
arbeidsproductiviteit zijn de belangrijkste determinanten om de concurrentiepositie van 
steden, regio’s en Nederland te versterken. Er zijn op dit moment te veel laagopgeleiden, 
de beste leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd, te veel leerlingen vallen tussentijds 
uit en de aansluiting tussen de onderwijsvormen en het onderwijs en het bedrijfsleven 
bevat te veel hiaten. 

Vanwege de krimpende beroepsbevolking en de dreigende kwantitatieve tekorten op 
de arbeidsmarkt, de voortdurende kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt, de 
economische crisis en de aanpassing van de institutionele arrangementen wordt het thema 
‘onderwijs en arbeidsmarkt’ nog belangrijker voor de steden dan het al was. Het kabinet 
zet in op een goede en beleidsrijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, 
terwijl er tegelijkertijd aanzienlijk bezuinigd moet worden op de WWV-, WSW- en 
Wajong-regeling. Het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijke regeling in het huidige 
tijdsgewricht is voor de steden een hele opgave. Ook het regionale arbeidsmarktbeleid 
dient veel effectiever te worden dan in het verleden het geval was. Er moet afscheid 
genomen worden van vrijblijvend overleggen, er dient een duidelijke probleemeigenaar 
te komen, er moet gewerkt gaan worden met bindende resultaatafspraken en de 
instrumenten en prikkels moeten veel effectiever worden. 

Nicis Institute speelt met lopende en nieuwe onderzoeken en bijeenkomsten op dit 
belangrijke thema voor steden in. In 2010 is in het kader van het onderzoeksprogramma 
‘Kennis voor Krachtige Steden’ het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ‘Werk 
en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten’ afgerond. In dit onderzoek 
is aangetoond dat de economische structuur en conjunctuur voor 85% het aantal 
bijstandsgerechtigden in gemeenten verklaren. En dat voor de overige 15% gemeenten met 
hun eigen beleid wel degelijk het verschil maken. De beleidsstrategieën van gemeenten 
hebben weliswaar kleine, maar wel significante, effecten. Verder wordt in de analyse 
geconstateerd dat het WWB-beleid van gemeenten naar elkaar toegroeit. Het delen van 
kennis op dit terrein is zichtbaar. Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat is dat bijna 

Onderwijs & Arbeidsmarkt
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30% van de gemeenten zijn WWB-beleid reeds maximaal efficiënt uitvoert en geen 
doelmatigheidswinst meer kan boeken. Juist voor deze groep gemeenten houdt, omdat de 
rek eruit is, de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt duidelijke risico’s 
in. 

Een ander onderzoek dat in 2010 is afgerond betreft het onderzoek ‘Geen baan, geen 
school, geen uitkering’ uitgevoerd door Nicis Institute, de Raad voor Werk en Inkomen 
(RWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de steden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Alkmaar en Dordrecht. In dit 
onderzoek is de mogelijke arbeidsmobilisatie van Nuggers (niet-uitkeingsgerechtigden) 
in kaart gebracht. Eind 2010 is een onderzoek gestart naar Onderwijsvernieuwing in de 
stad. Beleidsverbeteringen, -vernieuwingen en -innovaties. De studie richt zich vooral 
op de mogelijke beleidsvernieuwingen en –innovaties om de basis én de top van het 
basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de stad te verbeteren, te verbreden 
en te verdiepen. En ander recent onderzoek is een onderzoek naar de verklarende factoren 
voor voortijdig schoolverlaten en de effectiviteit van gemeentelijk beleid (Universiteit van 
Maastricht).

In het verslagjaar verscheen het onderzoek met als titel “Hoger opgeleiden in grote 
steden in Nederland: brain drain of brain gain?”. Hieruit bleek ondermeer dat in 
Maastricht sprake is van een substantiële groei van het aantal kenniswerkers (brain gain). 
In de stad blijven dus meer academische en hoog opgeleide jongeren ‘hangen’ dan er 
vertrekken, zo komt uit het onderzoek naar voren. Behalve Maastricht maken ook de 
gemeenten Rotterdam, Tilburg, Groningen en Leeuwarden deel uit van het onderzoek, dat 
is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). De doelstelling van het onderzoek 
is de gemeenten concreet inzicht te bieden in de afgestudeerdenstromen van en naar de 
stad.

In september 2010 vond in Amsterdam het Kennisatelier ‘Werk aan de winkel’ plaats over 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de mate waarin de steden de lokale en regionale 
arbeidsmarkt positief kunnen beïnvloeden. De boodschap van de deskundigen was: de 
komende tekorten in het arbeidsaanbod zijn een grote bedreiging voor de ontwikkeling 
van regio’s en steden, zet krachtig in op effectieve instrumenten, maak actoren in de regio 
echt verantwoordelijk, geef hun doorzettingsmacht en kies voor vernieuwende aanpakken. 
Ook de masterclasses ‘Naar een effectief arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid’ en 
‘Perspectief op onderwijssegregatie’ gaan in op de bovengenoemde strategische thema’s 
op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.
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• Integrale Veiligheidsmonitor en International Crime and 
Victimization Survey

• Nicis onderzoek: crisisplannen in de praktijk
• Kennisfundament Marokkaanse en Antilliaanse risicojongeren
• Kennisatelier Veilige buurten en veilige steden

De Integrale Veiligheidsmonitor is een gezamenlijk initiatief van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en het CBS. Doel is om door 
middel van een strak geharmoniseerde onderzoeksopzet te komen tot cijfers over 
veiligheidsbeleving en slachtofferschap op nationaal, regionaal en (beneden) lokaal 
niveau. Voor de coördinatie van dit grootschalige bevolkingsonderzoek is een afzonderlijke 
uitvoeringsorganisatie ingesteld, welke plaats vindt binnen Nicis Institute. De kosten van 
de uitvoeringsorganisatie worden geheel gedragen door de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie.

Aan de eerste integrale Veiligheidsmonitor in 2008 hebben 82 gemeenten deelgenomen, 
aan de tweede 244 gemeenten. Bij de voorbereiding van de publicatie van deze meting 
hebben zich methodologische complicaties voorgedaan waardoor publicatie later plaats 
vond dan gepland. Voor de Raad voor de Veiligheidsmonitor, het CBS en Het toenmalige 
Ministerie van Binnenlandse Zaken was dit aanleiding voor een externe evaluatie. De 
evaluatie gaf geen aanleiding de organisatie van het onderzoek inclusief de betrokkenheid 
van Nicis Institute aan te passen. Aan de meting 2010 hebben ca 25 gemeenten 
meegedaan. In 2011 zal dit aantal naar verwachting op ca 200 liggen.

Door de Integrale Veiligheidsmonitor krijgt Nicis Institute de beschikking over een 
grote kwantitatieve basis voor nader onderzoek op het thema veiligheid. In 2009 is een 
begin gemaakt met het definiëren van producten en diensten die Nicis op basis van dit 
onderzoek kan ontwikkelen. In de eerste instantie is daarbij gedacht aan masterclasses en 
kennisateliers. In 2010 is deze verkenning voortgezet waarbij ook vormen van strategische 
samenwerking met andere instituten nadrukkelijk in beeld is gekomen. De verwachting is 
dat hiervan in 2011 resultaten gemeld kunnen worden.

Het Wetenschappelijk onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft Nicis Institute 
verzocht een rol te spelen bij de algehele coördinatie van de International Crime and 
Victimization Survey. Deze versie van de ICVS heeft het karakter van een pilot. Naast 
Nederland werd deelgenomen door Duitsland, United Kingdom, Zweden, Denemarken en 
Canada. Na de voorbereidingsfase in 2009 is de ICVS gestart in het voorjaar van 2010.  

Veiligheid
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De resultaten zijn in november 2010 gepresenteerd tijdens een conferentie in Freiburg. 
Het project is op 31 december succesvol afgerond. Het ICVS onderzoek heeft Nicis Institute, 
naast ervaring met moderne vormen van beleidsonderzoek, veel ervaring in de organisatie 
van Europees gesubsidieerde projecten opgeleverd. 

In het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden deden 
consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke professionals in 2010 
onderzoek naar onder meer de aanpak van veelplegers, de effecten van prostitutiebeleid 
en regie in het lokale veiligheidsbeleid. Over de rol van plannen bij rampenbestrijding 
verscheen de publicatie ‘Plannen in de praktijk, praktijk in de plannen’, gebaseerd op 
onderzoek van TU Delft, Vrije Universiteit, Amsterdam, Berenschot en Nicis Institute. De 
analyse en aanbevelingen werden besproken tijdens een drukbezochte bijeenkomst met 
veiligheidsprofessionals, onder leiding van Annie Brouwer-Korf, oud-burgemeester van 
Utrecht.

In 2010 hebben het WODC en het Ministerie van Justitie Nicis Institute gevraagd een 
bijdrage te leveren aan het zogenaamde Kennisfundament Antilliaanse en Marokkaanse 
probleemjongeren. Het kennisfundament bestaat uit een door het WODC geredigeerde 
bundel met wetenschappelijke kennis en inzichten gericht op een succesvolle aanpak 
van problemen met Antilliaanse en Marokkaanse jeugd. Nicis Institute heeft deze kennis 
overgebracht naar het lokale bestuurlijk- en uitvoeringsniveau. Er is gekozen voor de 
ontwikkeling van een specifiek didactisch model en het opleiden van trainers uit de lokale 
uitvoeringspraktijk. In 2010 zijn 16 zeer succesvolle trainingen voor gemeenten gegeven. 
Ook in 2011 worden de trainingen weer aangeboden. 

Uit de Integrale veiligheidsmonitor en andere onderzoeken blijkt dat buurten en wijken 
belangrijk aangrijpingspunten zijn om het gevoel van veiligheid van de bewoners te 
versterken. In het kennisatelier ‘Veilige steden en veilige buurten’ heeft Nicis Institute 
wetenschappelijke inzichten over veiligheid in wijken en buurten en de praktische 
aanpakken belicht. Het kennisatelier bood bestuurders en beleidsmakers handvatten om 
het eigen wijkveiligheidsbeleid vorm te geven. 
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• Themasessies Antilliaans-Nederlandse risicojongeren
• Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
• Community of Practice

Welzijn & Integratie is een belangrijk actueel maatschappelijk thema. Rijk en steden 
staan voor de belangrijke uitdaging om maatschappelijke uitval, participatie en sociale 
stijging in samenhang te bezien en aan te pakken. Het leefbaar houden van steden 
vraagt de komende tijd veel van bestuurders. Naast het geven van ruimte aan bewoners 
en het bevorderen van participatie gaat het nadrukkelijk ook over het leefbaar houden van 
wijken. Inburgering is het leren van de taal en meedoen om zelf kansen te pakken. Welzijn 
Nieuwe Stijl moet er voor gaan zorgen dat de overheid meer vraaggericht gaat werken. 
In het kader hiervan organiseerde Nicis Institute in november 2010 het Kennisatelier 
‘Vernieuwend opdrachtgeverschap in Welzijn’. Tijdens deze middag spraken gemeenten 
en professionals uit het veld over de voorwaarden van het inhoud geven van de acht bakens 
en het bereiken van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 22 
Antillianengemeenten hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de Antilliaans-
Nederlandse risicojongeren. In dit kader heeft Nicis Institute in opdracht van BZK in 
2010 een viertal themasessies georganiseerd. Deze themasessies staan voor een deel in 
het teken van kennisoverdracht, maar willen beleidsmakers en uitvoerders vooral ook 
praktische handvatten bieden. De uitkomsten van de themasessies zijn door het ministerie 
van BZK verwerkt in publicaties, zogenaamde wegwijzers, die verspreid worden onder 
gemeenten. 

In juni 2010 heeft Nicis in samenwerking met het ministerie van VROM/WWI de conferentie 
‘Vooruit met de wijk: leren van, voor en door de 40+ wijken’ georganiseerd. Op 
de Haagse Hogeschool kwamen meer dan 150 beleidsmedewerkers en uitvoerende 
professionals van gemeenten, onderwijs en welzijn om kennis uit te wisselen over de 
aanpak van de 40+ wijken. 

In 2010 verscheen de publicatie ‘Onder de mensen’, over zelfstandig wonen van 
psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. De publicatie is 
het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door de VU Amsterdam in samenwerking met 
Nicis Institute. De publicatie beschrijft de vaak negatieve ervaringen van mensen die zorg 
nodig hebben en toch zelfstandig wonen. De publicatie ‘Vertrouwen houden in de buurt’ 
verscheen in 2010 naar aanleiding van een onderzoek van de TU Delft en de Universiteit 

Welzijn & Integratie
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van Maastricht naar verval, opleving en collectieve zelfredzaamheid van stadsbuurten. De 
onderzoekers concludeerden onder meer dat de aanwezigheid van sociale binding de mate 
bepaalt waarin bewoners overlast en onveiligheid ervaren in hun buurt. 

De afgelopen jaren is in Nederland het aantal tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en 
Oost-Europa, de zogenaamde Moe-landers, fors toegenomen. Om meer zicht te krijgen 
op hun leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief verricht de Erasmus Universiteit 
Rotterdam in samenwerking met Nicis Institute en negen gemeenten een onderzoek onder 
deze groep arbeidsmigranten. In totaal worden er ruim 600 arbeidsmigranten uit Polen, 
Roemenië en Bulgarije geïnterviewd. Het eerste deelrapport voor de stad Rotterdam kwam 
in 2010 gereed, de andere rapporten zullen volgen in 2011. 

Mede in het kader van de Wijkaanpak en de Experimenten heeft Nicis in 2010 een 
conferentie georganiseerd waar in de Achter de Voordeur aanpak centraal stond. Op deze 
conferentie ‘Het aanbellen voorbij’ werd duidelijk dat met wijkcoaches, gezinsmanagers 
goede resultaten worden geboekt. Waar een paar jaar geleden nog huiverig werd 
geoordeeld over het Achter de Voordeur aanpakken van problemen, is nu sprake van 
een algemene acceptatie. Er zijn geen privacybelemmeringen meer en de aanpak 
helpt gezinnen vooruit. Het aantal hulpverleners in en rondom gezinnen wordt sterk 
teruggebracht. 

Nicis adviseerde in 2010 ruim een jaar lang betrokkenen bij de aanpak van de Leeuwarder 
achterstandswijk Heechterp-Schieringen, waar een frontlijnteam achter de voordeur 
komt om mensen te activeren en ze een stap vooruit te laten zetten. Deze wijk vormt 
onderdeel van een van de zeven experimenten over de wijkaanpak van het ministerie van 
WWI, nu Binnenlandse zaken, een proces waarbij Nicis het ministerie ondersteunt. 

In 2009 is Nicis Institute gestart met de Community of Practice Wijkenaanpak in 
opdracht van VROM/WWI. Aanleiding hiervoor was dat WWI graag de ontwikkeling van 
en kennisuitwisseling tussen de projectleiders van de krachtwijken wilde stimuleren 
en het partnerschap tussen Rijk en steden wilde ontwikkelen. Ook in 2010 hebben 
we drie succesvolle bijeenkomsten georganiseerd. Het leerdoel van de CoP is om in 
korte tijd inzicht en kennis te verwerven op de inhoudelijke thema’s in relatie tot de 
wijkenaanpak. De deelnemers aan het leertraject ontwikkelen zo een brede visie, waardoor 
zij in staat worden gesteld verder te kijken dan hun eigen werkterrein, verbanden te 
leggen, samen te werken met andere partijen en kennis te ontwikkelen over succesvolle 
interventiestrategieën. 

In het verslagjaar heeft de masterclass Trends en ontwikkelingen in het sociale domein 
plaatsgevonden, een masterclass over de ontwikkelingen en uitdagingen in het sociale 
domein.
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• Onderzoek
• Conferenties
• Visitatieproject
• Mooi Nederland

Rond het thema wonen vinden allerlei ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op het 
beleidsterrein. Zo leert een eenvoudige som dat er in een eeuw tijd drie keer zoveel 
mensen wonen, met half zo veel mensen per huis, maar in huizen die twee keer zo groot 
zijn en op een twee keer zo groot oppervlak staan. Verder is er sprake van steeds meer 
ruimtelijke differentiatie, zowel nationaal als internationaal. Dit geldt ook binnen 
Nederland, met de Randstad versus de randen van het land. Hiernaast nemen de 
verschillen tussen wijken in een stad toe. 

Het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ haakt in op deze 
ontwikkelingen. Binnen het thema ‘Wonen’ vallen vijf projecten, die alle goed op gang 
zijn gekomen in 2010. Ze gaan over effecten van wijkvernieuwing, over bewoners in 
sloopwijken en over het omgaan met groeiende ruimtelijke verschillen in de samenleving 
op verschillende niveaus. De eerste eindresultaten volgen in 2011.
Een bijzondere bijeenkomst vond plaats in juni, waarbij Nicis de bijeenkomst met de 
International Scientific Review Commite (ISRC) gebruikte om een breed seminar op te 
zetten over alle onderzoeksprojecten die spelen op het niveau van de wijk. Onder de titel 
‘Neighbourhood dynamics and social mobility’ presenteerden vijftien onderzoekers (uit 
de acht projecten) hun bevindingen aan elkaar en aan de leden van het ISRC. 

Nicis organiseerde een reeks bijeenkomsten over wonen, waarbij opgemerkt moet 
worden dat het thema ’Wonen’ gaandeweg is verbreed tot stedelijke ontwikkeling in het 
algemeen. In het begin van het jaar vonden drie grote conferenties plaats. Eén samen 
met VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek van gemeenten) over Trends in het 
Wonen; gevolgd door de brede ruimtelijke conferentie over de toekomst van de Randstad 
in 2040, die in de kern ging over de wens om ter komen tot verdichting en attractieve en 
concurrerende steden. Een derde grote bijeenkomst was die met de gemeente Den Haag 
over de Haagse toekomstvisie op het wonen. Nicis organiseerde al deze bijeenkomsten 
en leverde inhoudelijke bijdragen en presentaties. Hiernaast nam Nicis Institute deel aan 
de Erasmus-Descartes Conferentie in Parijs, georganiseerd door het Institut Néerlandais 
onder auspiciën van de Frans-Nederlandse samenwerkingsraad. Nicis leverde een van de 
keynote speeches over het thema Architectuur en sociale verandering in wijken. 

Wonen
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Nicis Institute organiseerde in augustus een bijeenkomst met de groep groeigemeenten 
Purmerend, Haarlemmermeer, Helmond en Spijkenisse. Zowel de jaren 70-80 wijken als 
de Vinex-wijken (te lezen als: alle nieuwbouw) zullen de komende jaren meer prominent 
op de agenda komen. De vraag is hoe deze zich ontwikkelen, en waarom ze zich anders 
ontwikkelen dan voorzien. 

Nicis Institute en de Regional Science Association Netherlands (RSA) organiseerden in 
november in Utrecht een bijeenkomst over ‘de rol van steden in krimpende regio’s’. Met 
afgevaardigden van steden, provincie, stadsgewesten, academici, bedrijfsleven werd in 
Utrecht druk gediscussieerd over het thema. Regionale krimp is een uiting van groeiende 
verschillen in het land, maar achterstandswijken zijn dat ook. 

Nicis coördineerde samen met Eurocities en de gemeente Den Haag in het verslagjaar een 
internationaal visitatieproject waarbij werkers uit de stedelijke vernieuwingspraktijk 
uit zes Europese steden bij elkaar op bezoek gaan en leren van elkaars ervaringen. Het 
eindrapport hierover verschijnt in het voorjaar van 2011. In elke stad is het zoeken naar 
het evenwicht tussen de positie van individuele mensen, en het verbeteren van de wijk als 
geheel, door de mensen zelf en door alle andere stedelijke partijen.

De ruimtelijke kwaliteit van Nederland komt steeds meer onder druk te staan. Het in 
2009 gestarte innovatieprogramma “Mooi Nederland” moet verrommeling tegengaan, 
zuinig en slim omgaan met de ruimte en zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit. Mooi 
Nederland wil een groots lerend netwerk laten ontstaan en uitbouwen van professionals 
die zich bezig houden met ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Thema’s zoals identiteit 
van de plek, werklandschappen, stadsrandzones maar ook investering in landschap, 
spoorzones, de projecten van Noordanus of de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen 
staan hierbij centraal. Nicis Institute organiseerde dit verslagjaar een breed scala aan 
projectenparades en excursies met bijbehorende brochures. 
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• EMI
• EUKN

In 2010 hebben de internationale activiteiten van Nicis een verbreding en verdieping 
ondergaan door in samenwerking met de gemeente Den Haag het European Metropolitan 
network Institute (EMI) op te richten . De ambitie is EMI te laten uitgroeien tot een 
Europees (netwerk)instituut voor de (groot)stedelijke gebieden. Het leidend beginsel voor 
het instituut EMI en haar activiteiten is “research based, practice led”. 

EMI draagt actief bij aan de realisatie van het Joint Programme Initative (JPI) Urban 
Europe. De doelstelling van dit programma is over de landsgrenzen heen kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek te realiseren door onderzoek, onderzoekers, projecten en 
ook financiën te bundelen. Het betreft krachtenbundeling van bestaande structuren 
en (nieuwe) instrumenten. Vijftien Europese landen nemen deel waarbij Oostenrijk en 
Nederland het voortouw hebben. EMI levert twee leden van de (Interim) JPI Management 
Board (waaronder een plaatsvervangend directeur) en heeft de website van het JPI Urban 
Europe ontwikkeld. 

EMI is in het najaar van 2010 gestart met de eerste eigenstandige kennis- en 
onderzoeksagenda op het thema van “economic vitality”. Na een eerste fase van “desk 
research”, vinden in het voorjaar van 2011 de eerste Europese regionale bijeenkomsten 
plaats. Begin 2011 zijn de kennis- en onderzoeksagenda’s “social cohesion”, “urban 
sustainability” en “transport, accessibility and mobility” (gezamenlijk met de Europese 
organisatie Polis – vertegenwoordiger van ruim 70 steden op gebied van transport) van 
start gegaan. Binnen elke agenda wordt samengewerkt met Europese wetenschappers 
en met lokale en regionale onderzoeks- en praktijkmensen. Elke agenda zal resulteren 
in (beleids)aanbevelingen, een thematisch netwerk, een “best practice-guide” en een 
onderzoeksagenda. 

In augustus 2010 is de officiële website van EMI, www.emi-network.eu gelanceerd waarop 
o.a. allerlei Europees en stedelijk nieuws te vinden is, de laatste stand van zaken met 
betrekking tot de eigenstandige kennis- en onderzoeksagenda’s van EMI en tenslotte het 
nieuwe instrument “Ask-Your-Urban-Neighbour”. Dit laatstgenoemde instrument biedt 
alle Europese steden de mogelijkheid op een simpele en snelle manier vragen te stellen 
en/of advies te vragen aan andere Europese steden. Het is een zeer laagdrempelige manier 
voor steden om relevante informatie uit te wisselen welke bovendien van toegevoegde 
waarde kan zijn voor andere Europese steden én de EMI activiteiten. 

Nicis Internationaal

http://www.emi-network.eu
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2010 was voor het European Urban Knowledge Network (EUKN) een belangrijk 
overgangsjaar. In 2010 is de basis gelegd voor de overgang van EUKN naar een organisatie 
met een Europese rechtspersoon, een EGTS (Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking). 

In 2010 vierde EUKN zijn eerste lustrum. Ter gelegenheid daarvan is met de National 
Focal Focal Points van de bij EUKN aangesloten landen de publicatie Urban Development 
in Europe. A Survey of National Approaches to Urban Policy in 15 EU Member 
States uitgebracht. Deze publicatie is onderdeel van een doelbewuste strategie van 
kenniskapitalisatie waarbij een verdiepingsslag wordt gemaakt. Hieronder valt ook de 
nieuwe website die, meer dan de vorige, gericht is op interactiviteit met bezoekers vanuit 
de verschillende EUKN-landen. Een voorbeeld van deze interactiviteit is EUKN-groep op 
LinkedIn met meer dan actieve 450 deelnemers.

Jaarlijks worden op de EUKN website vier kennisdossiers geplaatst, die bestaande en 
nieuwe kennisdocumenten in een analytisch kader plaatsen. Deze dossiers vormen de 
basis voor rondetafelbijeenkomsten met Nederlandse steden en ministeries. In 2010 zijn 
dossiers en bijeenkomsten georganiseerd over integratie en demografische veranderingen. 
De EUKN jaarconferentie, die in november 2010 in Budapest plaatsvond, stond eveneens 
in het kader van demografische veranderingen en krimp. Hiermee werd een voorschot 
genomen op het Hongaars EU-voorzitterschap van 2011, waarin dit thema centraal zal 
staan.

Ondersteuning van EU-voorzitterschappen is een belangrijke beleidsactiviteit van het 
netwerk. Tijdens het Belgisch voorzitterschap werd ingezet op het thema multilevel 
governance, waarover eveneens een high-level conferentie plaatsvond met actieve 
bijdragen van EUKN. Naar aanleiding van deze inbreng is EUKN gevraagd voor het Belgisch 
Voorzitterschap een publicatie over multilevel governance in Europa uit te brengen. Deze 
publicatie zal voor de zomer van 2011 zijn gerealiseerd. 

Nicis Institute, EMI en EUKN werken nauw samen in twee grotere projecten: het testen van 
het Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) in opdracht van de DG Regio en 
Urban Nexus, een project dat voortbouwt op Urban-net, dat afloopt op 1a april 2011. 



20 Nicis Institute - Jaarbericht 2010

Facts & Figures

Activiteit Aantal bereik

Kennisateliers 11 775 deelnemers

Workshops 5 225 deelnemers

Stedelijke lectorendag 1 50 deelnemers

Conferenties/congressen 10 1.555 bezoekers

Stedentoers 7 175 bezoekers

Expertateliers/symposia 9 725 bezoekers

Actualiteitencollege’s 2 100 deelnemers

Masterclasses 6 82 deelnemers

Onderzoeksprojecten KvKS 45 70 consortiumbijeenkomsten

Atriumlezing 1 80 deelnemers

Rondetafelbijeenkomsten 10 250 deelnemers

Verkiezingsdebat 1 150 deelnemers

Themasessies 3 225 deelnemers

CoP’s 3 120 deelnemers

Adviesrapporten 15 nvt

Publicaties 11 500 per publicatie

Themaberichten 55 55 x 11.690 exemplaren

Themaberichten internationaal 22 22 x 5.000 exemplaren

E-alerts 3 3 x 6.00 exemplaren

Persberichten 14 Verspreiding via diverse media

Bezoekers website 30 websites 3 miljoen

Trainingen kennisfundament 16 304 deelnemers
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