
Opdracht bij H2: Sociale cohesie in wijken Rotterdam 

Opdracht Gemeente Rotterdam 
De gemeente heeft twee doelen met deze opdracht:  
1. Inzicht krijgen in de variatie tussen wijken in de mate van sociale cohesie 
2. Een advies krijgen over hoe de sociale cohesie in bepaalde wijken versterkt kan worden 
 
De vertegenwoordiger van de Gemeente Rotterdam, dhr. T. Immerzeel, zal tijdens de les 
graag uw projectvoorstellen in een presentatie van max. 5 minuten aanhoren en beoordelen 
welk bureau de opdracht toebedeeld krijgt.  
 
De volgende vragen moeten sowieso beantwoord worden in uw posterpresentatie:  
A. Hoe krijgt u inzicht in de sociale cohesie in de verschillende wijken van Rotterdam: welke 

drie indicatoren (en bijpassende categorieën) van sociale cohesie gaat u gebruiken?  
B. Laat zien bij welke elementen van sociale cohesie uw indicatoren passen. 
C. Geef een hypothese en conceptueel model over in welke wijken sociale cohesie laag is.  
D. Leg uit of het in uw hypothese gaat om causaliteit of samenhang.  
E. Presenteer een project / plan / maatregel om de sociale cohesie te vergroten in wijken. 
F. Vat uw project / plan / maatregel samen in een hypothese.  
G. Maak een conceptueel model van uw hypothese.  
H. Leg uit of het in uw hypothese gaat om causaliteit of samenhang.  
I. Overtuig de vertegenwoordiger van de Gemeente Rotterdam waarom uw project vooral 

bijdraagt aan de positieve gevolgen van sociale cohesie.  

Inleiding 
De Gemeente Rotterdam ziet dat er veel variatie is in de sociale cohesie van de vele 
verschillende wijken die Rotterdam rijk is. Sociale cohesie in een wijk is cruciaal voor de 
leefbaarheid en veiligheid van de wijk. De Gemeente Rotterdam heeft echter niet goed zicht op 
hoeveel verschil er nu is in sociale cohesie tussen de wijken. Bovendien wil ze heel wijkgericht 
bedenken wat ze nu zou kunnen doen om de sociale cohesie in de wijken (waar dat het hardt 
nodig is) te versterken. Aangezien de Gemeente Rotterdam onafhankelijk advies wil, heeft ze 
een opdracht uitgeschreven waar adviesbureaus op kunnen inschrijven. Degene met de best 
doordachte onderzoeksopdracht krijgt het geld om het onderzoek en de interventie uit te 
voeren. Hieronder staat heel specifiek wat de doelen en vragen zijn van de Gemeente.  

 


