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Houd rekening met de trends en durf scherpe keuzes te maken
Het rapport is te downloaden via onze website: platform31.nl/trendstudie2018

Persoonlijke dienstverlening, toerisme, recreatie, horeca, cultuur, zorg,
sociaal/duurzaam ondernemerschap zijn groeisectoren.

Organiseer zorg voor
ouderen in de wijk en
overbrug gezondheidsverschillen tussen
groepen inwoners.
Meer mensen trekken
naar de stad: de ruimtelijke verschillen nemen toe.

Mobiliseer onbenut
arbeidspotentieel.

Duurzaamheidstransitie
vraagt grote investeringen, maar levert ook werkgelegenheid en een gezondere stad op.

Stimuleer ondernemerschap
met het schrappen van regels,
verlagen van lasten en meer
functiemenging.

De samenleving
vergrijst, ontgroent
en verkleurt.

(Bijna) alle gebouwen
moeten van het aardgas af.

Krimpende beroepsbevolking voor veel
gemeenten en regio’s
is een bedreiging voor
economische
ontwikkeling.

PERSONEEL GEZOCHT

Bereikbaarheid wordt steeds
belangrijker: technologische
ontwikkelingen hebben impact
op de openbare ruimte.

Structurele, langdurige leegstand
van kantoren en winkels met
belangrijke verschillen per stad
en regio.

KVK

Benut nieuwe
institutionele
arrangementen
en technologie
om burgerparticipatie te
versterken.

Integrale en ingrijpende
veranderingen in economie en
samenleving zijn noodzakelijk
voor duurzaamheids- en
energietransitie.

Echte sociale innovatie is
noodzakelijk na formele
decentralisatie in het
sociaal domein.
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a
i
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Niet iedereen kan zich aanpassen aan toenemende
ongelijkheid en groeiende
bestaansonzekerheid.

?

TE HUUR

TE HUUR

Er onstaan meer gemengde
woon-werk-milieus door meer
bedrijvigheid in woonwijken.

Anticipeer op de sterke
wijziging in de samenstelling van huishoudens.

Deﬁnieer lokaal
sociale kwaliteit
en benut regel- en
beleidsruimte
maximaal.

Toon gemeentelijk
leiderschap in de
duurzaamheidstransitie.
Technologische
ontwikkelingen vergen keuzes
op gebied van privacy, gebruik
en toegang tot data.

Pas voorzieningen in de
(gebouwde) omgeving
aan, aan ouderen.
!!

Organiseer betrokkenheid van
burgers bij vergroten (gevoel van)
veiligheid.

Andere woonwensen door
meer kleine
huishoudens.

Kwetsbare ouderen en
mensen met een beperking
zijn belangrijkste toekomstige
zorgvragers.

Opschaling naar de
regio en het daily
urban system is nodig.

De druk op de verduurzaming van
bestaande woningen neemt toe.

De energietransitie is randvoorwaardelijk bij alle investeringen
in gebouwde omgeving.

Prioriteer
kenniscirculatie en
permanente educatie.

SCHOOL

Minder zichtbare
criminaliteit
neemt toe.

Integrale gebiedsontwikkeling wordt
mogelijk dankzij
toepassing van de
Omgevingswet.

Intensievere regionale
samenwerking is noodzakelijk in duurzaamheidstransitie.

?

Breng meer samenhang aantussen beleid, werk en inkomen, (jeugd)zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en economie.

Zorg voor ‘nabijheid’ en
zekerheid voor inwoners
die het gevoel hebben er
niet meer bij te horen.

Ontwikkel speciﬁek
lokaal beleid: de toenemende verschillen
tussen steden en regio's
vragen hier om.

PERSONEEL
GEZOCHT

TE HUUR

Sluit meer aan bij
leefwereld
bewoners en houd
rekening met
verschillen in denken doevermogens.

Ingrijpende, geregistreerde criminaliteit
neemt af.

Meer regionale samenwerking
is onvermijdelijk.

Goede banen, hoge inkomens en hoogwaardige voorzieningen versterken elkaar:
succesvolle regio’s worden succesvoller,
minder succesvolle raken verder achterop.

Een bescheiden economische groei
is het lange termijn perspectief.

DOSSIER

+ ZIEKENHUIS

Legenda
Trend

Fysieke trend / opgave
Economische trend / opgave

Opgave

Sociale trend / opgave

Voorwoord
2017 was het jaar waarin we de recessie officieel achterlieten. Desondanks lieten crisis en bezuinigingen
haar sporen na in het leefklimaat van steden, wijken en dorpen. Vergrijzing verandert de samenstelling
van de beroepsbevolking en het aantal banen als gevolg van robotisering en automatisering loopt terug.
Jongeren trekken naar de steden terwijl de bevolking aan de randen van Nederland daalt. Met andere
woorden: de ruimtelijke en sociaaleconomische verschillen groeien in termen van inkomen, opleiding,
gezondheid en kansen op werk, maar ook tussen stad en ommeland en stedelijke en perifere gebieden.
Tegelijkertijd is zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit van burgers een centraal uitgangspunt
van beleid. Ruimte voor initiatieven zien we onder meer terug op de woningmarkt. De overheid trekt
zich terug en woningcorporaties focussen vooral op hun kerntaken. In buurten en wijken ontstaan
(collectief) particulier opdrachtgeverschap, klushuizen, buurtmoestuinen, woon- en zorgcoöperaties
en buurtbeheer ‘van onderop’. Kortom: Nederland bevindt zich op een kantelpunt. De traditionele
top-down samenleving transformeert tot participerende bottom-up netwerkmaatschappij. Maar
alleen met participatie redden we het niet gezien de enorme opgave op de woningenmarkt. Neem de
betaalbaarheid van het wonen, die staat mede door de schaarste van nu enorm onder druk.
Het afgelopen jaar beheerste ook de aanzwellende stroom vluchtelingen het nieuws. Steden en
dorpen hebben te maken met een grote groep vergunninghouders die op zoek zijn naar een woning
én naar een plek in onze samenleving. Ook het denken over Europa is volop in beweging: in steeds
meer lidstaten staat Europese samenwerking ter discussie. En met het mondiale klimaatakkoord is de
energietransitie een absolute noodzaak geworden.
De boodschap in het regeerakkoord is luid en duidelijk: wijken moeten versneld van het gas af. Een
transformatie die zich overigens allang niet meer beperkt tot klimaat en energie alleen, maar die nauw
is verbonden aan het sociale aspect. Zoals welvaart, onderwijs en arbeidsmarkt, circulaire economie,
de woningmarkt, slimmere steden, mobiliteit en kwaliteit van leven. Kortom, het is een tijd van
ingewikkelde, taaie vraagstukken. De aanpak vraagt om een sense of urgency, om hard werken en
creativiteit – van burgers, politiek, bestuur en de wetenschap. Met al deze partijen kwam Platform31 tot
oplossingen voor de complexe, uitdagende maatschappelijke vraagstukken van vandaag.
Met diezelfde partners wil Platform31 graag langer vooruit kijken. Want daarmee kunnen we onze
impact en betekenis vergroten. Bovendien zien we dat de uitdagingen zich niet in een jaar laten
oplossen. Ze vragen voortdurende aandacht en ondersteuning van een partner als Platform31, die haar
handelen richt op de structurele oplossingen voor de uitdagingen van nu en nabije toekomst.
Hamit Karakus,
Algemeen directeur Platform31
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Leeswijzer

Inhoudsopgave

De trendstudie die Platform31 uitvoerde voor 38 gemeenten vormt letterlijk het
vertrekpunt in dit jaarbulletin. De trends en opgaven zijn voor u in een infographic in
beeld gebracht. Vervolgens nemen we u mee op reis en maken tussenstops bij de meest
relevante projecten die in 2017 zijn afgerond. Om uw verwachtingen op voorhand te
sturen: deze publicatie focust vooral op de maatschappelijke impact van de activiteiten van
Platform31 in stad en regio. Bij elk project verwijzen we u naar meer verdiepende informatie
online via de buttons in de illustraties. Daarnaast selecteerden we voor dit verslag juist
projecten waarin de diversiteit van onze partners zichtbaar wordt en die laten zien hoe we
maatschappelijke vraagstukken vanuit een integrale aanpak benaderen.
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Ervaringen wethouders waardevol
voor nieuwe bestuursperiode
In deze interviewreeks keken we samen met wethouders terug op hun bestuursperiode
en de veranderingen in het sociale domein. Een transformatie die gemeenten en hun
partners de ruimte gaf om integraal en gebiedsgericht te werken en te innoveren,
nieuwe samenwerkingsverbanden en constructies te creëren en een plek te geven aan
maatschappelijke initiatieven, burgerkracht en nieuwe partners. De wethouders van de
sociale pijler van het G40-Stedennetwerk delen hun ervaringen van de afgelopen jaren. Wat
werkte goed, waar liggen kansen en waar moeten we rekening mee houden? Hun kennis
biedt waardevolle bagage voor de nieuwe bestuurders komende periode.

Is investeren
in preventie
de oplossing
voor werkelijke
transformatie in het
sociaal domein?

G4, G40, middelgrote
gemeenten,
plattelandsgemeenten

Bestuur,
Economie,
Sociaal

6 interviews,
6 wethouders uit het
G40-Stedennetwerk

Maak innovatie mogelijk in het sociaal domein
om nog meer vanuit preventie te werken.
Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad
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PLATFORM31.NL/INTERVIEWTRANSITIESOCIAALDOMEIN

Huren met Energie hielp corporaties
met duurzaamheidsvraagstukken
De afgelopen drie jaar hielp het programma Huren met Energie woningcorporaties
bij het verduurzamen van hun woningvoorraad. Volgens woningcorporaties boden de
EnergieAmbassadeurs een klankbord of waren zij dé sparringpartner als het ging om
duurzaamheidsbeleid. Samen kwamen zij tot duurzaamheidsdoelstellingen en bekeken de
mogelijkheden om die te behalen. Ook gaven zij diepgang aan verschillende thema’s, zoals
bewonersparticipatie, door het geven van trainingen en inspiratiessessies. De ervaringen
en goede voorbeelden van corporaties, de inhoudelijke lessen en ontwikkelingen van de
afgelopen jaren publiceerden we in onze eindrapportage en in het inspiratiemagazine Naar
CO2-neutraal in 2050.

HURENMETENERGIE.NL

+

A++

A++
A+
A
B
C
D

Woningcorporaties

Duurzaamheid,
Economie,
Technologie,
Wonen

Welke kennis is nodig
voor de verduurzaming van de corporatiesector?

1.217 abonnees
nieuwsbrief Huren
met Energie

De EnergieAmbassadeur was voor ons een klankbord. Met hem konden we
toetsen: zijn we met de goede dingen bezig?
Fred Hesselink, directieadviseur bij woningcorporatie Accolade
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Magazine-serie liet nieuwe
werkelijkheid zien
In een magazine-serie namen we de ‘Nieuwe Werkelijkheid’ onder de loep. Het
maatschappelijk krachtenveld is namelijk ingrijpend veranderd. Meer dan ooit ligt
het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij
gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. In dat licht bood
‘De kracht van onderop’ de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing nieuwe
handelingsperspectieven. Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven? Welke
vormen van ondersteuning zijn daarbij nodig? In ‘Werken aan vitale wijken’ kregen
steden handvatten om de leefbaarheid van hun wijken op peil houden. En in ‘Creëren van
maatschappelijke meerwaarde’ lieten we zien hoe gemeente, markt en andere initiatieven,
maatschappelijke opgaven een plek kunnen geven in gebiedsontwikkeling.

Hoe vullen gemeente,
corporatie, markt en
burgers hun verantwoordelijkheid in bij
wijkvernieuwing?

Bestuur, Economie,
Ruimte, Sociaal,
Veiligheid, Wonen

G4, G40, middelgrote
gemeenten,
plattelandsgemeenten,
markt, provincie (regio)
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3 magazines
20 praktijkvoorbeelden

PLATFORM31.NL/KRACHTVANONDEROP

Grote stappen in de ontwikkeling
van wooncoöperaties
Mede dankzij de inspanningen van ons actieprogramma ‘Wooncoöperaties’, waren er
zowel vanuit wetenschap, beleid en praktijk belangrijke ontwikkelingen op dit gebied.
Experts bieden professionele ondersteuning aan wooninitiatieven en woningcorporaties
voor een goede ontwikkeling van een wooncoöperatie. Het regeerakkoord geeft nieuwe
perspectieven en mogelijkheden voor de vele initiatieven en groepen waar wij contact mee
hebben. En de eerste wooncoöperatie in Nederland was een feit toen de bewoners van de
Roggeveenstraat in Den Haag hun eigen straat kochten.

Hoe worden wooncoöperaties als opkomende organisatievorm bekend terrein
voor burgers?

Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Sociaal, Wonen

Woningcorporaties,
BZK, G4, G40,
middelgrote
gemeenten,
plattelandsgemeenten

Roggeveenstraat
kreeg aandacht in alle
landelijke dagbladen
met totaal 621.500
lezers

De minister voor wonen zal onderzoeken hoe de
mogelijkheden voor de leden van wooncoöperaties om
woningen in bezit te krijgen, vergroot kunnen worden.
Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
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PLATFORM31.NL/WOONCOOPERATIE

Dag van de stad toonde
veelzijdigheid van de stad
In samenwerking met Agenda Stad en diverse andere partijen organiseerden we in oktober
de Dag van de Stad. Dankzij het brede aanbod deze dag kregen bestuurders, ambtenaren,
ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
en wetenschappers input om aan de slag te gaan met de opgaven die spelen in de stad.
Uit de evaluatie van de Dag van de Stad bleek, met een gemiddeld cijfer van 8/10, dat de
bezoekers erg positief waren over dit grote evenement met bijna 1.500 bezoekers. “Zoveel
aanbod, zoveel keuze, het is een snoepwinkel, ik heb keuzestress”, waren veel gehoorde
reacties op Twitter. “Maar het uitgebreide programma laat juist de veelzijdigheid van de stad
zien”, zegt één van de bezoekers in de after-movie.

Met welke opgaven
worstelen steden nu
er voor het eerst in de
geschiedenis meer
mensen in de stad
wonen?

Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Economie, Ruimte,
Sociaal, Technologie,
Veiligheid, Wonen

Woningcorporaties,
BZK, G4, G40,
middelgrote gemeenten, plattelands
gemeenten, markt,
brancheorganisaties,
provincie (regio)

1.500 deelnemers,
100 deelsessies,
14 sprekers,
Cijfer 8/10

Het is me nog nooit gebeurd dat ik op een congres naar werkelijk iedere sessie
toe had gewild. Het was de ideale mix van aansprekende sprekers, betrokken
publiek en een voortreffelijke organisatie.
Deelnemer Dag van de Stad
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PLATFORM31.NL/DAGVANDESTAD

WERKSPOOR

Leerkring gaf gemeenten
mogelijkheden voor de verbinding
tussen gezondheid en ruimte
Hoe kunnen gemeenten gezondheid stimuleren en verschillen in gezondheidskansen
terugdringen door ruimtelijk anders te handelen? In de leerkring ‘Gezondheid en Ruimte’
gingen wij samen met het stimuleringsprogramma Gezond in… en 23 gemeenten aan
de slag met deze vraag. Dankzij het delen van kennis en ervaringen ontdekten zij welke
mogelijkheden er nog meer zijn om de gezondheidsbevordering en de ruimtelijke inrichting
van Nederland te verbeteren. Ook gaf de leerkring aanscherping, verdieping en invulling aan
de nieuw Omgevingswet. De resultaten en ervaringen uit deze leerkring publiceerden we in
een artikelenreeks.

Welke handvatten zijn
nodig voor een betere
verbinding tussen
het sociale en fysieke
domein?

24 gemeenten:
duo’s fysiek-sociaal
en aantal GGD’s
Demografie,
Duurzaamheid,
Ruimte, Sociaal

Provincie (regio), G4,
G40, middelgrote
gemeenten, plattelandsgemeenten,
markt

Sociaal en fysiek zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Het is nu de
tijd om dat weer bij elkaar te brengen.
Arie Donker, wethouder sociaal gemeente Zederik
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PLATFORM31.NL/GEZONDHEIDENRUIMTE

Een creatieve impuls en nieuwe
concepten dankzij Concept
Binnenstad
Op basis van de resultaten van ons Living Lab in 2016, ontwikkelden we, samen met SITE
Urban Development, een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van concepten voor de
binnenstad. Dankzij Concept Binnenstad en maatwerktrainingen gaven gemeenten samen
met lokale stakeholders een creatieve impuls aan hun binnenstad. We ontwikkelden
gezamenlijk nieuwe concepten, functies, diensten en businessmodellen voor de
binnenstad. Over de methodiek daarachter publiceerden we een animatie. Deze methodiek
liet gemeenten op een nieuwe manier kijken naar hun eigen binnenstad, bijvoorbeeld in het
project ‘Avondstad’.

Welke concepten zijn
nodig om de binnenstad in de toekomst
aantrekkelijk te
houden voor wonen,
werken en winkelen?

6 concepten die
binnensteden gaan
veranderen
Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Economie, Ruimte,
Sociaal, Technologie,
Veiligheid, Wonen

Woningcorporaties,
G4, G40, middelgrote
gemeenten, markt
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PLATFORM31.NL/CONCEPTBINNENSTAD

Essaybundel geeft verrassende
inzichten en concrete
aanknopingspunten
Negen deskundigen gaven in essays antwoord op de vraag hoe ruimtelijk beleid
en ruimtelijke investeringen kunnen bijdragen aan een stad in balans. Deze essays
bundelden we in ‘Ruimte voor een stad in balans’. Dit bood concrete aanknopingspunten
voor een handelingsperspectief voor gemeenten en andere partijen, verrassende
oplossingsrichtingen en concrete voorbeelden van locaties en initiatieven. De bundel gaf
inspiratie en input voor het debat over samenwerken aan een stad in balans.

Bestuur, Economie,
Ruimte, Sociaal

G4, G40, markt

10 essays,
25 quotes van de
straat

Hoe effectief
zijn ruimtelijke
investeringen voor
een leefbare stad voor
iedereen?

PLATFORM31.NL/STADINBALANS
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Onderzoek geeft inzicht in effecten
robotisering en automatisering op
de arbeidsmarkt
In vier deelonderzoeken bekeken we de effecten van de technologische ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt voor vier economisch belangrijke sectoren: het bankwezen, de
metaalsector, de ambulante gezondheidszorg en de gemeentelijke dienstverlening.
Sommige deskundigen voorspellen een krimpende werkgelegenheid, anderen zijn
optimistisch en zien juist nieuw werk ontstaan. De resultaten van deze verkennende
onderzoeken gaven inzicht in de ontwikkelingen in deze deelsectoren. Dit helpt gemeenten
bij het zoeken van oplossingen en mogelijke samenwerking.

G4, 4 economisch
belangrijke sectoren
Hoe houden we
mensen aan het werk
in tijden van robotisering en automatisering?

Bestuur, Economie,
Sociaal, Technologie

G4, G40, markt,
brancheorganisaties

De resultaten zijn relevant voor gemeenten, omdat de groep
werklozen als gevolg van robotisering en automatisering
alsmaar groeit.
Lydia Sterrenberg, projectleider Platform31 naar
aanleiding van haar onderzoek

24

PLATFORM31.NL/ROBOTISERING

Versnellingssessies helpen bij
preventieve aanpak armoede en
gezondheid
In de leerkring Armoede en Gezondheid hielpen wij, samen met Gezond in…, organisaties
verder met hun preventieve aanpak van armoede en gezondheidsachterstanden. Met duo’s
van verschillende organisaties, zoals gemeenten, GGD-en, welzijnsorganisaties en sociale
wijkteams, wisselden we kennis, ideeën en ervaringen uit. In versnellingssessies ontrafelden
we een specifiek vraagstuk, om zo de aanpak te verbeteren. In een interviewreeks vertellen
de deelnemers over hun aanpak, inzichten en ervaringen met de leerkring.

Wat is de relatie
tussen armoede en
gezondheid en hoe
houden we mensen
uit schulden?

Economie,
Sociaal, Ruimte

G4, G40, middelgrote
gemeenten, plattelandsgemeenten,
zorginstellingen

6 gemeenten
samen met welzijns
organisties,
wijkteams, GGD’s

Met behulp van de versnellingssessie hebben we keuzes
gemaakt; doelgroepen niet mixen maar afbakenen.
Henrieke Hofsteenge, leidinggevende buurtteam Vaart
Welzijn te Assen

26

PLATFORM31.NL/ARMOEDEGEZONDHEID

Vitale woongemeenschappen
dankzij methode Studio Bruis
In een experiment zochten we met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
en 10 woongemeenschappen van ouderen naar een effectieve aanpak voor
gemeenschapsopbouw en -vitalisering. De evaluatie van het experiment geeft inzicht in
de mogelijkheden en grenzen van het zelf-organiserend vermogen, wanneer en welke
professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende
woongemeenschap kan ontstaan. Dankzij de methode Studio Bruis kunnen ouderen,
woningcorporaties (huismeesters of woonconsulenten) en wijkprofessionals zelf aan de slag
om de gemeenschap ‘bruisend’ te maken.

Wat is ervoor nodig
om het zelforganiserend vermogen van
ouderen te bevorderen?

Bestuur, Demografie,
Sociaal, Veiligheid

Woningcorporaties,
G4, G40, middelgrote
gemeenten, plattelandsgemeenten,
zorginstellingen

7 hulpmiddelen voor
vitale woongemeenschappen

Als je echt wilt versnellen en actief op zoek wilt naar verbinding,
kun je dat niet alleen. Dan moet je op zoek naar coalities. Het
experiment met Platform31 bood die mogelijkheid.
René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners
Midden-Holland
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PLATFORM31.NL/VITALEWOONGEMEENSCHAPPEN

Masterclasses dragen bij aan
stappenplan voor circulaire
gebiedsontwikkeling
In een serie masterclasses werkten gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen aan
een concrete casus op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling. Zij kregen inspiratie
en begeleiding van deskundigen op het gebied van circulaire economie, stedelijke
ontwikkeling, bouw en circulair aanbestedingsrecht. Dankzij deze aanpak kwamen we
samen tot een stappenplan voor een circulaire uitvraag bij gebiedsontwikkeling. Op onze
website delen de deelnemers hun ervaringen met de masterclasses.

Welke fundamentele
veranderingen zijn
nodig voor een transformatie naar een
circulaire economie?

Bestuur,
Duurzaamheid,
Economie, Ruimte,
Technologie, Wonen

Woningcorporaties,
G4, G40, middelgrote
gemeenten, markt,
provincie (regio)

5 masterclasses

Het meeste inzicht krijg je door het gewoon eens te proberen.
Laat het gebeuren en ervaar het proces en het resultaat.
Bas van de Westelo, C2C ExpoLAB
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Huisvesting vergunninghouders in
beeld dankzij praktijkvoorbeelden
De opvang van vergunninghouders vraagt om nieuwe manieren van huisvesting. De
reguliere woningvoorraad kon niet aan de vraag voldoen dus zochten wij naar lokale
creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting
te creëren. Deze goede voorbeelden bundelden we in ‘Huisvesting vergunninghouders
in beeld’. Door deze praktijkvoorbeelden kregen gemeenten inzicht in hoe ze meer
woonruimte kunnen creëren. Waar niet alleen vergunninghouders maar ook andere
woningzoekenden van kunnen profiteren.

Welke creatieve,
effectieve en soms
onorthodoxe,
manieren zijn er die
méér huisvesting
creëren voor
vergunninghouders?

Woningcorporaties,
BZK, G4, G40,
middelgrote gemeenten, plattelandsgemeenten, markt

Demografie, Sociaal,
Veiligheid, Wonen
45 praktijk
voorbeelden in
39 gemeenten

PLATFORM31.NL/VERGUNNINGHOUDERS
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Onderzoeken laten kansen
‘magic mix’-projecten zien
Verschillende gemeenten en woningcorporaties experimenteren met nieuwe vormen van
flexwonen, zoals de ‘magic mix’, om geschikte huisvesting te realiseren voor de toenemende
woningvraag en specifieke groepen. Wij zorgden afgelopen jaar voor nieuwe kennis en
inzichten die daarbij helpen. ‘Magic-Mix: de update’ presenteert kansen, voorbeelden en
mogelijke business-cases voor wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd
wonen. En uit onze verkenning bleek dat ‘magic mix’-projecten een bijdrage kunnen leveren
aan het organiseren van de randvoorwaarden voor een zachte landing in de wijk voor
uitstromers uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

15 praktijk
voorbeelden
Welke nieuwe manieren van samenleven
kunnen een oplossing
bieden voor de vastzittende huurmarkt?

Woningcorporaties,
BZK, G4, G40,
middelgrote gemeenten, plattelands
gemeenten, markt

Demografie,
Ruimte, Sociaal
Veiligheid, Wonen
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Vernieuwende aanpakken voor
vitale wijken
In ‘Kwetsbare wijken in beeld’ onderzochten we de leefbaarheid in ruim 130 wijken die
afgelopen decennia als kwetsbaar of problematisch zijn bestempeld. In die wijken staat de
leefbaarheid onder druk. Dankzij een overzicht van vernieuwende aanpakken en initiatieven
kregen steden handvatten om aan de slag te gaan in kwetsbare wijken. De publicatie ‘Aan slag
in kwetsbare wijken’ laat zien hoe steden op vernieuwende wijze werken aan leefbare wijken.
Samen met steden formuleerden we randvoorwaarden voor een effectieve gebiedsgerichte
aanpak van complexe vraagstukken zoals dreigende segregatie, veiligheidsproblematiek en
verduurzaming.

Hoe verbeteren we
de leefbaarheid in
kwetsbare wijken?

Woningcorporaties,
BZK, G4, G40,
middelgrote
gemeenten,
plattelandsgemeenten, markt

Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Economie, Ruimte,
Sociaal, Veiligheid
Wonen
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923 abonnees update
wonen en wijken

PLATFORM31.NL/VITALEWIJKEN

WoonZorgwijzer geeft
inzicht in zorgvraag
De behoeften aan wonen en zorg verschillen per gemeente en wijk. Dankzij de
WoonZorgwijzer krijgen gemeenten inzicht in die verschillen. “Een mooi instrument om
met integrale vraagstukken aan de slag te gaan”, zegt Alex Veldhof directeur Ruimte, Wonen
en Bodem bij de provincie Zuid-Holland in een interview naar aanleiding van de resultaten
van ons experiment met de WoonZorgwijzer. Daaruit bleek namelijk dat het instrument
hielp gesprekken tussen partners bij maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam, Delft en
Hoeksche Waard. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra liet tijdens de officiële lancering weten dat
de WoonZorgwijzer voor alle gemeenten in Zuid-Holland beschikbaar is.

Hoe helpt de
WoonZorgwijzer bij
de ontwikkeling van
nieuw woonbeleid in
relatie tot de veranderende zorgvraag?

Provincie (regio)
woningcorporaties,
BZK, G4, G40, middel
grote gemeenten,
plattelandsgemeenten

Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Ruimte, Sociaal,
Wonen

1.217 abonnees
update wonen en
zorg

De WoonZorgwijzer biedt input voor de woningbouwprogrammering.
Niet alleen voor goede koppeling tussen wonen en zorg, maar ook
als het gaat om de toekomstbestendigheid van woningen.
Alex Veldhof, directeur Ruimte, Wonen en Bodem bij de
provincie Zuid-Holland
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Inzicht in kansen voor
dunbevolkte regio’s
Een aantal regio’s in Nederland hebben te maken met bevolkingskrimp of krijgen hier
binnenkort mee te maken. Ook afgelopen jaar investeerden we in kennis over dit onderwerp.
De website Kennis voor Krimp bood het laatste nieuws, informatie over bijeenkomsten,
activiteiten en onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling. Dankzij regionale
verkenningen gaven we inzicht in de toekomstperspectieven van mbo-jongeren in OostGroningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek. Met zes aanbevelingen hielpen we
gemeenten en provincies op weg naar het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit. En
door zeven experimenten bekeken we de mogelijkheden voor het behouden en vergroten
van de leefbaarheid in krimpgebieden.

Welke actuele kennis
en informatie is
beschikbaar over
bevolkingsdaling in
krimp en anticipeer
gebieden?

Provincie (regio),
plattelandsgemeenten

Demografie,
Economie,
Ruimte, Sociaal,
Veiligheid, Wonen

900 abonnees
nieuwsbrief
Kennis voor Krimp

KENNISVOORKRIMP.NL
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Kennisdelen in Europa dankzij
Nationaal URBACT Punt
Europese samenwerking en kennisdeling is cruciaal voor de aanpak van stedelijke opgaven.
Ook afgelopen jaar speelden wij een belangrijke rol daarin. Zo waren we het Nationale Punt
(NUP) voor het programma URBACT dat kennisdeling tussen Europese steden stimuleert
en faciliteert. We boden URBACT een podium om behaalde resultaten te delen. Ook riepen
we Nederlandse steden op zich aan te melden met goede voorbeelden. Op basis daarvan
benoemde URBACT 97 Europese Good Practice steden. Daar zaten drie Nederlandse steden
bij: Heerlen, Schiedam en Groningen.

Hoe voorzien we
in de behoefte van
grensoverschrijdende
samenwerking tussen
steden en regio’s?

G4, G40, middelgrote
gemeenten,
plattelandsgemeenten

Bestuur, Demografie,
Duurzaamheid,
Economie, Sociaal,
Ruimte, Technologie,
Veiligheid, Wonen
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14
Nederlandse
steden
deden mee aan
URBACT

PLATFORM31.NL/URBACT

Kerncijfers op organisatieniveau

855.000

68.828
bezoeken Twitterprofiel

Twitter: 10.448 volgers
LinkedIn: 5.282 volgers
Facebook: 269 volgers

webbezoeken

220

3.200

nieuwsberichten op
platform31.nl

aanmeldingen via onze
website voor bijeenkomsten

65

275

uitgebrachte
publicaties

keer in het nieuws

120

40

zelf georganiseerde
bijeenkomsten

journalistieke
artikelen op
platform31.nl

82

blogs door partners en inhoudelijke
experts op platform31.nl

200
projecten
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Top 10 website bezoeken

Top 5 blogs

1. Nieuws

6. Kennisdossiers

1. Verraad aan de stad (Hamit Karakus)

2. Publicaties

7. Over Platform31

3. Homepage

8. Blogs

2. Gemeenten zien door bomen bos niet
meer (Fons Lustenhouwer)

4. Bijeenkomsten

9. Partners

5. Wat te doen

10. Overige

3. Nieuwe data voor de nieuwe binnenstad
(Arjan Raatgever)

Top 10 publicaties
1. Mobility Mentoring®

6. Kwetsbare wijken in beeld

2. Jaarplan 2017

7. Factsheet Armoede en Schulden

3. Analyse regeerakkoord kabinet Rutte III

8. Analyse Rijksbegroting 2017

4. Stedelijke trends en opgaven

9. Wegwijzer prestatieafspraken wonen en
zorg

5. Vernieuwde editie: de eindjes aan elkaar
knopen

10. Magazine Oud worden in Nederland

4. Blockchain en vastgoed ontginnen
van onontgonnen terrein (Jan-Willem
Santing/Tim Bakker)
5. Veranderende mindset van
woningcorporaties (Anouk Corèl)

Top 10 nieuws
1. Van een tijdperk van verandering naar
een verandering van tijdperken

6. Nu verkrijgbaar: vernieuwde editie De
eindjes aan elkaar knopen

2. Mobility Mentoring®

7. Robotisering en automatisering
bedreigen laag- én hoger opgeleiden

3. Concept binnenstad 2017 inschrijving
geopend

8. Groots wonen in het klein

4. Kwetsbare wijken hebben nieuwe
impuls nodig

9. Gezocht: 10 innovatieve, betaalbare en
rendabele woningbouwprojecten

5. Burgerinitiatieven, vloek of zegen in een
verdeelde samenleving?

10. Wat (niet) te doen voor de
Omgevingswet?
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