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V O O R  W I E

G E Ï N T E R E S S E E R D  I S
I N  D E  O N T W I K K E L I N G 

VA N  S T E D E N

De twaalfde editie van de leergang 
Triomf van de stad start in oktober 

2021. Een leergang voor stede-
lijke strategen. Om hun inzicht te 

verdiepen in de ontwikkelingen die 
steden op dit moment doormaken. 
Economisch, sociaal en cultureel. 

De cursist leert van topwetenschap-
pers, van praktijkmensen en van de 

collega’s uit andere steden. 
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WAT  I S  E R 
G A A N D E

I N  D E  S TA D

Het gaat al weer jaren goed met de stad. Veel ste-
den groeien hard. Steeds meer inwoners, steeds meer 

banen. Jonge mensen trekken naar de stad en willen er 
niet meer weg. En dat geldt vooral als ze hoger opgeleid zijn. 

Zij kunnen ook in de stad blijven wonen, omdat veel bedrijven 
naar hen op zoek zijn. Wie de hoogopgeleiden heeft, zit daarom 

tegenwoordig goed. Daarom zijn kennisinstellingen zo belangrijk 
geworden. Maar ook een woon- en leefklimaat waardoor hoogop-

geleiden zich aangetrokken voelen. Dit fenomeen noemen we de 
Triomf van de stad.

  
Toch kent die Triomf van de stad ook schaduwzijden. Steden die geen 

hogeropgeleiden aan zich weten te binden, doen het veel minder goed. 
En veel lageropgeleiden profiteren lang niet altijd mee van de toege-

nomen welvaart. Ook zijn er grote onzekerheden: gaat de groei van de 
steden na de coronacrisis op de oude voet voort? 

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de stad, 
alsmede van deze leergang.

D E  L E E R G A N G :  D E  I N H O U D

In de leergang leer je de nieuwste inzichten over 
de ontwikkelingen van de steden. Wetenschappers 
en mensen uit de praktijk dragen hun kennis over. 
Elke keer op een passende locatie. We spreken 
over kenniseconomie op de High Tech Campus in 
Eindhoven. We spreken over de aantrekkelijke stad 
in het Centrum van Amsterdam. We spreken over 
‘de achterkant van de Triomf’ op Rotterdam-Zuid. 
En elke keer wordt de cursist gevraagd de kennis te 
vertalen naar zijn eigen stad. Wat zijn de sterktes, 
de zwaktes, de kansen en de bedreigingen van je 
eigen stad? Welke beleid zou geschikt zijn, welke 
strategieën? Bijvoorbeeld: hoe maak je je stad 
nóg aantrekkelijker voor hoogopgeleiden? Welk 
type woningen zijn er nodig? Welke aanpak van 
sociale vraagstukken en achterstandswijken is in 
jouw gemeente adequaat? Hoe verbeter je het leef-
klimaat in de hele stad? En hoe ga je om met grote 
culturele verschillen? Want het gaat niet alleen om 
inzicht maar ook om vaardigheden. Om vragen als: 
hoe kennis toe te passen en hoe te handelen? 
En vraagt dat ook een andere positie 
van het lokaal 
bestuur? 

D E  L E E R G A N G :  D E  L E E R D O E L E N

•   Kennis nemen van de belangrijkste nieuwe inzichten 
    over de ontwikkeling van steden;

•   Beter inzicht krijgen in de positie van de eigen stad;
•   Beter in staat zijn op deze ontwikkelingen in te spelen.

  

De Triomf laat veel aspecten van stedelijke ontwikkeling 
zien, in de breedste zin des woords. Zowel het fysieke 
als het maatschappelijke domein komt aan bod. Er is 
aandacht voor theorie en praktijk. Je wordt uitgedaagd 
om op niveau mee te denken en te praten met pro-
fessionals die een autoriteit zijn op hun (stedelijke) 
beleidsveld. Je leert, maar het is ook een leuk uitje.

Wouter Scheffer
assetmanager vastgoed Rotterdam

De Triomf bracht mij in een 6 x fascineren-
de ‘tweedaagses’ veel: een geweldige ken-
nis-boost over hedendaagse fysieke en sociale 
stadsontwikkeling waar ik nog dagelijks mijn 
voordeel mee doe. Bijzondere gesprekken op 
het scherpst van de snede: met wetenschap-
pers, idealisten en populisten! Ik besefte dat je 
als stad altijd moet blijven bewegen om gezond 
te blijven. Zorg er alleen wel voor dat je als stad 
die dingen doet, die bij je passen. En tot slot: 
sinds ik de Triomf volgde heb ik een soort van niet 
meer te stillen honger naar meer: doe mij alsjeblieft 
een Triomf II.

Jeroen Scholten
strategisch adviseur wonen en stedelijke vernieuwing

De Triomf heeft mij vele nieuwe inzichten gegeven 
over grootstedelijke opgaven, met een fijne balans 
tussen wetenschap en praktijk en met inspireren-
de sprekers. In mijn werk als strategisch adviseur 
kan ik nog dagelijks gebruik maken van wat ik heb 
geleerd van de Triomf, niet alleen door de opgeda-
ne kennis maar ook door aansprekende voorbeel-
den, inspirerende plekken en ervaringen die me 
zijn bijgebleven.

Jorie Mulder
strateeg Eindhoven

https://wp.me/p2RkZJ-w3H


O P D R A C H T

Je werkt tijdens het programma aan 
een opdracht die handelt over de 
huidige en toekomstige ontwikkelin-
gen van je eigen stad. Tijdens de 
laatste middag presenteer je voor 
een jury de resultaten.

G E P L A N D  P R O G R A M M A

1 Stedelijke economie o.a. prof Frank van Oort, Robert 
Elbrink, Monique Mols, HTC 
Eindhoven

Eindhoven 7-8 oktober 2021

2 Stedebouw en wonen o.a. prof Peter Boelhouwer, prof 
Edwin Buitelaar, prof Bert van Wee, 
Eva Vriend, Oosterwold

Almere 11-12 november 2021

3 De achterkant van de 
triomf

o.a. prof Otto Raspe, prof Menno 
Fenger, prof Karien Stronks, prof 
Maarten van Ham, Arnold Jonk

Rotterdam 9-10 december 2021

4 Immigratie en integratie o.a. prof Godfried Engbersen, prof 
Paul Scheffer, Floris Vermeulen, prof 
Sarah de Lange, prof Hans Boutellier

Den Haag 13-14 januari 2022

5 De aantrekkelijke stad o.a. prof Kitty Koelemeijer, prof 
Eric Luiten, prof Jan van der Borg, 
Rijksmuseum, Ned. Blazersensemble

Amsterdam 17-18 februari 2022

6 De duurzame stad o.a. Marjan Minnesma, Ed Nijpels, 
Pallas Agterberg

Utrecht 24-25 maart 2022

 
D E  L E E R G A N G :  H E T  P R O G R A M M A

De leergang bestaat uit zes modules van twee dagen met een avondprogramma. Het is 
een intensief programma in een groep van maximaal 15 deelnemers. De docenten zijn 
vooraanstaande wetenschappers en spraakmakende specialisten uit de praktijk. Zonder 
uitzondering zijn zij experts op hun vakgebied. 

De volgende vragen staan centraal:

Module 1 – Stedelijke economie: Agglomeratie-effecten, veranderingen door de komst 
van de kenniseconomie, consumer-city, werken volgt wonen, met welk beleid kunnen we de 
triomf van de stad ondersteunen?

Module 2 – Stedebouw en wonen: demografische ontwikkelingen van steden en randge-
meenten, van nieuwbouw in de groeikernen naar nieuwbouw in de grote stad, corporaties 
en wonen in achterstandswijken, regionale samenwerking tussen stad en randgemeenten.

Module 3 – De achterkant van de triomf: toenemende segregatie tussen rijk en arm in ste-
den en randgemeenten, verschillen in volksgezondheid, het effect van opgroeien in een achter-

standswijk, effecten van beleid voor achterstandswijken, onderwijs en gelijke kansen.

Module 4 – Immigratie en integratie: niet alleen neemt het  aantal inwoners met een migra-
tie-achtergrond in de steden nog steeds toe. Ook wordt deze groep steeds gevarieerder. Van 

expats op de Zuidas naar klussende Polen tot werkzoekende asielzoekers. Vooral expats blijven 
vaak maar relatief kort in Nederland. De binnenkomst van veel migranten roept daarom steeds 

weer nieuwe beleidsmatige en politieke vragen op. 

Module 5 – De aantrekkelijke stad: Als werkgelegenheid vooral ontstaat waar (hoogopgeleide) 
mensen wonen, ontstaat dus veel werkgelegenheid waar mensen graag willen wonen. Wat maakt 

steden aantrekkelijk voor mensen? Om welke ‘amenities’ gaat het hier? Hoe ziet die ‘consumer city’ er 
echt uit? Welke rol spelen cultuur en monumenten? Overigens zijn aantrekkelijke steden ook erg in trek 

bij toeristen. De schaduwzijden van toerisme worden steeds zichtbaarder. 

Module 6 – De duurzame stad: De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de toekomst van de 
steden. Zelfs staat het voortbestaan van veel steden op het spel. De CO2-uitstoot zal tot 0 moeten terug-
gebracht en de steden zullen moeten worden aangepast, omdat het klimaat sowieso zal veranderen.

V O O R  W I E

De leergang is bedoeld voor ‘stede-
lijke strategen’. Dus al degenen die 
zich bezighouden dan wel geïnteres-
seerd zijn in de ontwikkeling van hun 
stad. Academisch denkniveau.

De Triomf slaat een brug tussen het denken vanuit de profes-
sie en de wereld om ons heen. Ik ben meer gaan denken van-
uit maatschappelijke dynamiek en durf met meervertrouwen 

los te laten.

Annemiek Balk
programmamanager binnenstad Breda



P R O F.  D R .  W I M  D E R K S E N

Prof. Wim Derksen bestudeert de 
overheid bij voorkeur van binnenuit. En 
helpt de overheid door inzicht te bieden 
in ontwikkelingen die zich buiten de 
overheid voordoen. Hij is niet voor niets 
bestuurskundige en socioloog. leergang voor

     stedelijke strategen

D O C E N T E N  E N 
O R G A N I S AT I E

Prof. Wim Derksen en Karen 
Ephraim zijn de kerndocen-
ten van de leergang. 

K A R E N  E P H R A I M

Karen Ephraim is specialist als het 
gaat om leren en ontwikkelen. Met 
haar bedrijf De Juf is ze gericht op 

onderwijs en op alle andere plaatsen 
waar mensen leren.

A A N M E L D E N

Bij Wim Derksen.

wimderksendh@gmail.com

06 43 85 42 59           

zie ook: www.wimderksen.com 

K O S T E N

De kosten van de leergang bedragen 
€ 10.900,-. Het is niet mogelijk om een 

gedeelte van de leergang af te nemen. Wel 
is het mogelijk om de leergang in company 

af te nemen. Dan wordt de leergang geheel 
toegespitst op de vragen van de eigen stad. 
Het aantal modules kan aan de wensen van 

de opdrachtgever worden aangepast.

http://www.dejuf.nu
http://www.wimderksen.com
https://nl.linkedin.com/in/wimderksen
https://twitter.com/wimderksendh
https://nl.linkedin.com/in/karenephraim
https://twitter.com/karendejuf
mailto:wimderksendh%40gmail.com?subject=via%20folder%20Triomf%20van%20de%20stad
http://www.wimderksen.com
mailto:wimderksendh%40gmail.com?subject=via%20folder%20Triomf%20van%20de%20stad
http://www.wimderksen.com


Voor mij persoonlijk was het een stukje 
politiek-maatschappelijke geschiedenis 
van Nederland dat ik anders niet had 
kunnen meebeleven. Zoals het bijzondere 
verhaal van Eva Vriend. Zeer waardevol, 
ook omdat het door de mensen zoals 
Pieter Hilhorst of Paul Scheffer is verteld, 
die aan de geschiedenis daadwerkelijk 
zelf hebben meegeschreven. Daardoor 
blijft het verhaal je zo bij. Ik kijk nu anders 
naar Nederland.

Olha Bondarenko
strateeg Eindhoven

V O R M G E V I N G
F O TO G R A F I E

Jeep Media Productions
Ienske Meindertsma

Als teammanager was ik zoals het hoort 
veel bezig met dagelijks management 

van problemen die op je pad komen. De 
leergang heeft mij enorm geholpen fun-

damenteel en breed na te denken over 
Zoetermeer en waar de kracht van mijn 

team en bestuurder ligt bij de ontwikkeling 
van de stad. Je krijgt voor elk onderwerp 
de mogelijkheid uitgebreid in gesprek te 

gaan met topsprekers op hun vakgebied.

Peter van der Graaf
Teammanager openbare orde en veiligheid Zoetermeer


