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Wat kunnen overheid, bouwers, (toekomstige) bewoners, woningcorporaties, wijkbeheerders en project ontwikkelaars 

doen om samen het welbevinden van bewoners in beeld te houden? Welke basisinformatie is daarvoor nodig? Hoe 

spreken ze dezelfde taal? Op welke resultaten ligt daarbij de focus? 

Bouwen, herinrichten en renoveren, hoe draagt het bij 

aan onze levenskwaliteit?

Ons land komt honderdduizenden woningen tekort: tot 

2025 moeten er 70.000 per jaar bijkomen. Rotterdam  

alleen al plant 50.000 nieuwe woningen.

Waar en hoe gaan we die bouwen? Kunnen we dit zo doen 

dat de gebouwde omgeving bijdraagt aan het geluk van de 

mensen die er wonen, werken en leven? Vergeet ook niet 

de renovatie en het beheer van bestaande woonomgevingen. 

Er valt veel te winnen door met een frisse blik naar de  

leefbaarheid te kijken.

Mens in de stedelijke omgeving centraal

In deze 2-daagse Masterclass brengt de Erasmus Universiteit 

twee, nog te vaak van elkaar gescheiden, perspectieven bij 

elkaar: 

1. Geluk, leefbaarheid en kwaliteit van leven.

2. Stad, stedelijke economie en woonomgeving.

De docenten komen uit tal van disciplines: geluksonderzoek, 

ruimtelijke economie, stedenbouwkunde, landschaps-

architectuur en city marketing. Nog steeds baseren veel 

ruimtelijk deskundigen hun ideeën over geluk op eigen  

ervaringen en aannames i.p.v. onderzoek. Omgekeerd  

kunnen we leren van de vragen waar ruimtelijk ontwerpers 

mee te maken hebben.

Vragen die aan de orde komen

•  Wat is (duurzaam) geluk en hoe kun je het meten?

•   Geluk, leefbaarheid, welzijn, welbevinden etc.; wat zijn 

de verschillen en hoe houd je ze uit elkaar?

•   Welke stedelijke factoren bevorderen geluk? 

•   Wat betekenen (on)gelukkige mensen op hun beurt 

voor de stad en hun omgeving?

•   Hoe kunnen de invloed van de ruimtelijke omgeving en 

die van sociale factoren elkaar in positieve richting  

versterken?

•   Hoe verbinden we: kennis over geluk, evenals het  

meten en monitoren van geluk, met wat de bewoners 

zélf kunnen en willen bijdragen aan hun geluk?

Doelgroep

Iedereen die bij het plannen, realiseren en beheren van 

huisvesting in gemeentes is betrokken.

www.esaa.nl

Masterclass, 29 en 30 november in Rotterdam

Bouwen aan gelukkige steden:  
plannen, realiseren & wonen

www.esaa.nlErasmus School 
of Accounting 
& Assurance



Erasmus University Rotterdam
Make it happen.

Programmaleiding

-  drs. Akshaya de Groot, programmaleider Sturen op  

Geluk i/h Publieke Domein ESAA/EHERO.

-  prof. dr. Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en  

Regionale Economie (Erasmus School of Economics).

-  dr. Martijn Burger, wetenschappelijk directeur EHERO 

(Erasmus Happiness Economics Research Organisation).

Gastdocenten

-  ing. Angelique Nossent, sferisch ontwerper en onder-

zoeker bij Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte & Wonen 

Rotterdam.

-  dr. Erik Braun, sr. onderzoeker Urban Economics, Place 

Marketing & Real Estate Development.

-  ir. Hans Dekker, landschapsarchitect, kwartiermaker van 

Veenkoloniën in Beweging.

-  ir. Robbert Jan van der Veen, stedenbouwkundige,  

initiatiefnemer kennislab Gelukkige Stad (= samenwerking 

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit 

Leiden).

Programma

We gaan richtlijnen ontwikkelen voor woonbeleid en stads-

ontwerp, die het geluk van bewoners kunnen bevorderen. 

Daarbij gaat het om ruimtelijke en sociale invloeden op  

geluk. We zullen actief de inhoud van de presentaties  

verwerken en samen naar de praktijk vertalen.

Waar mogelijk, zullen de sprekers hun verhaal betrekken op 

Rotterdam.

Dag 1. Onderzoek naar geluk, vertaald naar de  

ruimtelijke omgeving

•  De basics rond geluk + verschillende perspectieven op 

leefbaarheid en geluk.

•  Wat weten we uit onderzoek over geluk in de stedelijke 

omgeving?

•  Op het nachtkastje van de burgemeester (recente visies 

op de stad).

•  Sfeer in de stad, incl. zelf sfeer proeven op diverse  

plaatsen in Rotterdam.

Dag 2. Bouwen aan geluk, hoe maken we dit concreet?

•  De Gelukkige Stad uit het perspectief van city marketing.

•  Samenwerken aan vitaliteit, kan Rotterdam wat leren 

van burgerinitiatieven?

•  Stedenbouwkundig ontwerpen voor geluk, o.a. in  

Rotterdam-Centrum

•  Samen opstellen van richtlijnen (maar we beginnen hier 

al de 1e dag mee!).

•  Afsluitende borrel met hapjes om 15.30 uur.

Praktische gegevens

Woensdag 29 & donderdag 30 november op een  

comfortabele locatie in Rotterdam (vlakbij Station CS).

Intensief programma van 9.30 tot 15.30 uur, incl. lunch.  

Op de 2e dag een borrel ter afsluiting.

Na afloop ontvangen de deelnemers: 

•  pdf-versie van de gegeven presentaties;

•  lijst met gebruikte en geadviseerde literatuur (incl. websites);

•  overzicht van de samen ontwikkelde richtlijnen voor 

een woonomgeving, die geluk bevordert;

•  getekend certificaat van deelname;

•  desgewenst PE-punten (voor 12 uren).

Prijs: € 1.495, vrijgesteld van BTW, bij aanmelding vóór  

22 oktober slechts € 1.375.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijf-

formulier. U kunt het formulier hier downloaden:  

www.esaa.nl/bouwen-aan-gelukkige-steden.  

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de  

Masterclass ‘Bouwen aan Gelukkige Steden’ kunt u zich 

richten tot studiecoördinator IJfke Geerkens.  

T 010 408 14 92  E ijgeerkens@ese.eur.nl

Bouwen aan gelukkige steden:  
plannen, realiseren & wonen
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