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Gemeente Amsterdam en NIAS-KNAW selecteren drie 
wetenschappers om burgerschap in Amsterdam te onderzoeken 
 
Dr. Anouk de Koning, dr. Nanke Verloo en dr. Markha Valenta zijn geselecteerd voor 
het Urban Citizen Fellowship, een nieuw initiatief van de Gemeente Amsterdam en 
het Netherlands Institute for Advanced Study om wetenschappelijke inzichten en 
gemeentelijke praktijk bij elkaar te brengen.  
 
De drie onderzoekers ontvangen een beurs om onderzoek te doen naar een onderwerp dat 
actueel is voor de stad. In 2020 staat voor het fellowship het thema democratisering in 
Amsterdam centraal, waarbij wordt gekeken hoe de rol van Amsterdammers bij de 
ontwikkeling van de stad verder vergroot kan worden.  
 
Tot de zomer zal dr. Anouk de Koning (cultureel antropoloog aan de Universiteit Leiden) 
zich buigen over de manier waarop het lokale welzijnsbeleid en welzijnsprofessionals 
zoals gebiedsmakelaars en jongerenwerkers vormgeven aan relaties tussen burgers en 
overheid. Dit onderzoek laat zien dat we bij democratisering juist ook aan 
welzijnsinstellingen en professionals moeten denken. 
 
Vanaf september zal dr. Nanke Verloo (stadsplanoloog aan de Universiteit van 
Amsterdam) het fellow-stokje overnemen om zich te richten op weerstand, boosheid en 
protest. Verloo wil een aanpak stimuleren waarbij tegengeluiden van burgers een betere 
plek krijgen binnen participatieprocessen, en zal daarnaast een manifest voor effectief 
protest samenstellen.  
 
In februari treedt dr. Markha Valenta (politicoloog aan de Universiteit Utrecht) aan als 
Urban Citizen Fellow. Zij zal onderzoeken hoe het burgerschap van ongedocumenteerde 
migranten vorm krijgt in de gemeente Amsterdam, en hoe zij worden benaderd als 
inwoners van deze stad. Valente zal Amsterdam daarbij vergelijken met New York en 
Berlijn.    
  
De Urban Citizen Fellows maken vijf maanden deel uit van de internationale en 
interdisciplinaire gemeenschap aan het gerenommeerde NIAS-KNAW, het oudste Institute 
for Advanced Study van Europa. In de komende jaren zullen er nog drie 
topwetenschappers aangesteld worden die onafhankelijk onderzoek zullen doen binnen 
de thema’s identiteit (in 2021) en burgerschap (in 2022). De wetenschappers komen aan 
het eind van hun fellowship met een concreet advies dat de gemeente kan helpen bij de 
ontwikkeling van burgerschap in Amsterdam.  
 
Over NIAS-KNAW 
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences 
(NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. 
NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships toe aan gerenommeerde academici, journalisten, 
kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal 
staat.  
www.nias.knaw.nl 
 
Voor meer informatie: 
Margriet Luttikhuizen, Woordvoerder wethouder Rutger Groot Wassink via 06 10182493 
Kahliya Ronde, Communicatie NIAS via kahliya.ronde@nias.knaw.nl / 020 224 67 07  
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