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Samenvatting van de uitkomsten
Op basis van de empirische bevindingen en theoretische discussies, stellen de onderzoekers
voor dat interetnische coëxistentie kan worden gezien als het 'midden' van een continuüm. Als
vreedzame co-existentie - naast elkaar leven - niet wordt gehandhaafd, zijn conflicten en
ontkoppeling potentiële uitkomsten. Als coëxistentie daarentegen wordt bevorderd en
versterkt, kan dit leiden tot een grotere betrokkenheid bij de wijk. De analyse geeft duidelijk
het belang aan van investeren in een wijk die van de kant van beleidsmakers en publieke
belanghebbenden komt. Vreedzame co-existentie is niet zomaar een gelukkig ongeluk dat zich
zonder moeite voordoet. Integendeel, deze stabiliteit vereist een langetermijnengagement van
beleidsmakers, met name het creëren van een politieke en maatschappelijke omgeving die
betrokkenheid bij de wijk mogelijk maakt om zich te ontwikkelen voor alle inwoners, en een
gemeenschap die actief betrokken is bij zijn omgeving en iets teruggeeft aan en als
medeverantwoordelijk bewoners.
De resultaten over de effecten van het ontwerp van buurtinitiatieven op inclusieve of
uitsluitingsdynamiek zullen nuttig zijn voor diegenen die meer inclusieve wijkfaciliteiten willen
ontwerpen en / of die zich bezighouden met de implementatie van gebiedsgebaseerd beleid.
De resultaten vragen ook de haalbaarheid van het creëren van stevige sociale contacten of
sociale cohesie in etnisch diverse buurten, en wijzen op de waarde van meer lichte en
oppervlakkige contacten en publieke bekendheid. De resultaten kunnen dus bijdragen aan het
vormgeven van de doelstellingen van het sociale cohesiebeleid.

Er zijn enkele bevindingen die relevant zijn voor de specifieke nationale of stedelijke context.
In Amsterdam / Nederland gaat het onder meer om de bevinding dat het stimuleren van 'actief
burgerschap' bij bewoners van etnisch diverse buurten onbedoelde negatieve effecten kan
hebben, zowel voor de betrokken bewoners zelf (overbelasting van enkele actieve bewoners
die kunnen leiden tot wantrouwen of wrok) en voor de buurt als geheel (wanneer conflicten
tussen buurtgroepen optreden als gevolg van onenigheid over de besteding van
gemeenschappelijke begrotingen, of omdat sommige bewonersgroepen beter geëquipeerd zijn
om subsidies aan te vragen).
Video over de probleemstelling
 https://youtu.be/eY-C5ua_JwA
Verder lezen
 https://www.oneworld.nl/overig/voel-je-thuis-een-gemixte-wijk/
 https://icecproject.com/publications/ met onder meer de publicatie "Neighbourhood
initiatives and belonging in super‐diverse neighbourhoods in Amsterdam and Vienna"
(Comparative cross‐city report. ICEC – Interethnic Coexistence in European Cities: a
comparative and applied‐oriented analysis of neighbourhood‐related policies, Julia
Dahlvik – Austrian Academy of Sciencesm, Yvonne Franz – Austrian Academy of
Sciences, Myrte Hoekstra – University of Amsterdam, Josef Kohlbacher – Austrian
Academy of Sciences)

