Samenwerking G32 en Platform31
Het G32-Stedennetwerk en Platform31 werken al jaren samen aan het versterken van de
kracht van de steden. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zit bovenop maatschappelijke
ontwikkelingen, plaatst ze in perspectief, ziet waar het gaat schuren en onderzoekt wat er
nodig is om problemen op te lossen. De steden van het G32-Stedennetwerk zijn, net als de G4
en het Rijk, partners van Platform31. Ook onderzoeksinstellingen, corporaties, adviesbureaus
en maatschappelijke organisaties zijn partner van Platform31.
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Samen komen we tot concrete aanpakken voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. We schakelen
tussen strategie en praktijk en we verbinden overheden en
markt. Platform31 heeft daarbij een onafhankelijke positie.
Het G32-Stedennetwerk en Platform31 hebben hun samen
werking vastgelegd in een convenant.
Ferd Crone, voorzitter G32-stedennetwerk:
”Het stedennetwerk is gebaat bij inhoudelijke en strategische
ondersteuning van een kennisorganisatie die ons een spiegel
kan voorhouden. Wat mij betreft horen de G32-steden en
Platform31 bij elkaar.”

Wat biedt Platform31 de G32:
het basisprogramma
-- Ondersteuning en advies voor de fysieke, sociale en economische pijler en de verschillende themawerkgroepen van de G32.

-- Platform31 biedt online kennisdossiers op actuele thema’s.
-- De 4 seizoenen van Platform31: we organiseren inspirerende activiteiten voor de partners: debatten, verdiepende
Hartige Hap-sessies en de jaarlijkse netwerkdag Dag van
Stad en Regio.

-- Nieuwsbrief en Nieuwsflits: professionals uit de steden
zijn op de hoogte van het laatste nieuws over stedelijke en
regionale ontwikkelingen: tweewekelijks in de Nieuwsbrief
Platform31 en twee maal per week in de Nieuwsflits Stad
en Regio.

-- Verdiepende stedensessies: Steden van het G32stedennetwerk kunnen een verdiepende bijeenkomst
boeken met adviseurs van Platform31. Naast een nadere
kennismaking over de samenwerking tussen uw stad en
Platform31 brengen zij de laatste trends en opbrengsten uit
onderzoek en experimenten, en verkennen met u mogelijke
vervolgstappen.

-- Opleiden jonge professionals: in het Yurpsjongerennetwerk van Platform31 werken we aan competenties, vakkennis en nieuwe vraagstukken www.yurps.nl

-- Accountmanagement voor het G32-netwerk
en de individuele steden.

-- Website Platform31: Kennis maken met Platform31 is ook
altijd kennis delen. Het G32-stedennetwerk en de individuele
steden vinden nieuws, publicaties, blogs en bijeenkomsten
op www.platform31.nl
Deelnemer aan een van onze bijeenkomsten:
“Het gaat uiteindelijk om kennis delen en ideeën uitwisselen.
En weer nieuwe ideeën opdoen om zo samen verder te komen
én te leren van elkaar. Samen de problemen tackelen die op
ons afkomen.”

Overzicht projecten Platform31 in 2017
In het overzicht projecten voor de G32 van Platform31 staan de
opgaven die we signaleren en projecten waaraan we werken.
We werken hierin nauw samen met de pijlers en themagroepen
van het G32-Stedennetwerk en de individuele steden.
De meeste projecten van Platform31 zijn domeinoverstijgend
qua thema en samenwerking en sluiten aan op de stedelijke
praktijk. We werken aan de volgende thema’s:

-------

Bestuur & besturen
Energietransitie
Ondernemen, werk & inkomen
Ruimte & regio
Samenleven & gezondheid
Steden & wijken

Maatwerk voor uw stad
Hoe we in steden en regio’s met elkaar wonen, werken en
samenleven verandert met de dag. Wat vandaag de trend is, kan
morgen een probleem zijn. En een ingreep hier kan elders een
nieuw vraagstuk opleveren. Professionals, bestuurders en de
politiek zoeken oplossingen voor complexe maatschappelijke
problemen. Platform31 verbindt beleid, praktijk en wetenschap
om tot een aanpak te komen waarmee bestuurders, beleidsmakers en de praktijk direct aan de slag kunnen.
Platform31 biedt maatwerkadvies en - ondersteuning.
Bijvoorbeeld in een specifiek op de stad gericht advies
of onderzoek.

Bijzondere activiteiten van Platform31
Platform31 werkt samen met alle partners aan actuele vraagstukken in onderzoeken, experimenten en leerkringen. Deze
zetten we op in nauwe afstemming met de G32-pijlers en themagroepen, en op basis van thema’s die de steden aandragen.
Oproepen om mee te doen aan experimenten en onderzoek
publiceren we in de nieuwsbrief en op de website.
De Wetenschappelijke Board van Platform31 versterkt de
verbinding tussen wetenschap en praktijk. De board bestaat uit
een selecte groep wetenschappers die minimaal drie keer per
jaar bij elkaar komen rond een actueel maatschappelijk thema.
Jonge wetenschappers schrijven hiervoor een ‘state of the art’studie. G32-steden kunnen hiervoor thema’s aandragen. Het
doel is agenderende adviezen geven waar Rijk, provincies en
gemeenten direct mee aan de slag kunnen.
Europa
Platform31 werkt ook aan grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken door onder meer een betrokkenheid bij EUKN. Platform31
koppelt de vraagstukken van de G32-steden aan actuele Europese
Stedelijke agenda’s en kennis via het National Focal point.
SURF: Kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future
Wat hebben kleinschalige initiatieven die buurten mooier gaan
maken, slimme fietssystemen en zelfrijdende auto’s met elkaar
gemeen? Het zijn thema’s waar consortia van wetenschappers
en praktijkpartijen in stedelijke regio’s de komende 5 jaar aan
werken. SURF is een onderdeel van VerDuS en is vooral bedoeld
om wetenschap en praktijk te verbinden.

Informatie
Wilt u meer weten over samenwerken met Platform31? Heeft u vragen over of ideeën voor
een experiment, leergemeenschap of onderzoek? Neem dan contact op met Henk Jan Bierling,
programmamanager partners en accountmanager voor de G32.
070 302 84 84, henkjan.bierling@platform31.nl of jochem.heemskerk@platform31.nl

