Zomerspecial: must-reads voor stad en regio
Vaak komen we in ons dagelijks werk nauwelijks aan lezen toe. De zomer is dan vaak
een mooi moment om bij te lezen, te kijken wat er speelt en om inspiratie op te doen.
In onze jaarlijkse zomerspecial bundelen we daarom onze belangrijkste must-reads
voor u, overzichtelijk per thema.
Maatschappelijk jaarverslag 2017

Spelers op de woningmarkt

In het maatschappelijk jaarverslag kijken

In een handzaam overzicht laten we het

we terug op de maatschappelijke impact

complete spelersveld op de woningmarkt

van de activiteiten van Platform31. Onze

zien. In een oogopslag ziet u alle partijen

trendstudie voor 38 gemeenten vormt

die met wonen te maken hebben. Met

letterlijk het vertrekpunt. De trends en

van iedere speler de rol en toegevoegde

opgaven brengen we in een infographic

waarde in het woondomein, belangrijke

in beeld en we nemen u mee op reis naar kwesties en vertegenwoordigende
de meest relevante projecten uit 2017.

koepels.

Jaarplan 2018: signaleren, verbinden,

Analyse coalitieakkoorden 2018

meedoen
Met welke relevante ontwikkelingen

Elke vier jaar analyseren we een greep uit

zouden stad en regio de komende

de coalitieakkoorden na de

periode rekening moeten houden? Om

gemeenteraadsverkiezingen. Voor de

daar achter te komen, doen wij analyses,

periode 2018-2021 duiden we de

organiseren we trendsessies en voeren

akkoorden van 25 gemeenten: grote,-

we vele partnergesprekken. De

middelgrote en kleinere

resultaten daarvan landen in het jaarplan

plattelandsgemeenten.

2018. Hierin lichten we naast trends en
thema’s ook enkele innovatieve
programma’s en projecten uit.
Het Vizier: van opties tot plan

Aan de slag met de coöperatieve
samenleving

Stel: je bent projectleider of gemeentelijk

In deze publicatie brengen we de huidige

adviseur en krijgt de opdracht een

positie van burgerinitiatieven in kaart.

monitoring en evaluatie op te zetten voor

Het gaat om initiatieven met een

de sociale wijkteams of een andere

coöperatieve structuur of andere

interventie in het sociaal domein. Deze

juridische vorm op de domeinen wonen,

handreiking helpt je op weg om de focus
Professionalisering en rolopvatting van je monitoring en evaluatie in het
vizier te krijgen.

zorg en welzijn, energie en veiligheid.
Hoeveel van dergelijke burgerinitiatieven
zijn er op de verschillende domeinen, en
welke vormen bestaan er?

Gebiedsontwikkeling en
transformatie

Nu écht aan de slag met de stedelijke

Fonds helpt bij binnenstedelijke

transformatie

gebiedstransformatie

Op het eerste jaarcongres ‘Samen aan

Het programma Stedelijke Transformatie

de slag met Stedelijke Transformatie’

formuleerde een advies over de nut en

draaide alles om de vraag hoe we de

noodzaak en de contouren van een

stedelijke transformatie kunnen

revolverend fonds om woningbouw te

vormgeven. Ruim 400 deelnemers van

stimuleren in transformatiegebieden.

onder andere gemeenten, provincies en

Het advies kwam tot stand in

marktpartijen kwamen samen om te

samenspraak met gemeenten,

werken aan die gezamenlijke opgave. In

provincies, projectontwikkelaars,

een uitgebreid achtergrondartikel

investeerders, banken en

blikken we terug op dit congres.

kennisinstellingen.

Nieuwe huisvesters in het flexwonen

Aanpak vakantieparken: ruimtelijke
strategieën en economische vitalisering

Met dit magazine willen we u kennis

In opdracht van de VNG en in

laten maken met nieuwe

samenwerking met partners in Brabant

woonondernemers. Wie zijn zij en op

en op de Veluwe startte Platform31 de

welke maatschappelijke vragen

Community of Practice Aanpak

proberen ze een antwoord te

vakantieparken. Tijdens de tweede

formuleren? Wat bieden zij (kwetsbare)

bijeenkomst gingen de deelnemers aan

spoedzoekers en hoe werken ze?

de slag met de onderwerpen ruimtelijke
strategieën en economische vitalisering.

Flexibel wonen

Enkele deskundigen vanuit de Veluwe,
Zeeland en Drenthe deelden hun
inzichten.
Interviewreeks: de ondernemende

Kennisdossier Stedelijke vernieuwing

binnenstad

Vitale stad en regio

In een interviewreeks brengen we in

Dit kennisdossier geeft u een

beeld welke eigenschappen

gestructureerd beeld van de

kenmerkend zijn voor de moderne

beleidsontwikkeling, de huidige trends

‘binnenstadsprofessional’, en welke

en het speelveld waarin partijen in de wijk

competenties belangrijk zijn om een

vandaag de dag opereren. Met

constructieve rol te spelen in het

publicaties, praktijkvoorbeelden en blogs

complexe speelveld van hedendaagse

vertalen we deze kennis naar de

centrumontwikkeling.

dagelijkse praktijk van beleidsmakers en
professionals.

Terugblik Dag van Stad en Regio 2018

Energietransitie

Drie jaar Huren met Energie

Met gemeenten, woningcorporaties,

De afgelopen jaren gingen

ministeries, provincies en marktpartijen

woningcorporaties intensief aan de slag

werd op 24 mei in het Honigcomplex in

met het verduurzamen van de

Nijmegen keihard gewerkt aan slimme

woningvoorraad. Het programma Huren

aanpakken voor complexe

met Energie hielp ze daarbij. In een

duurzaamheidsvraagstukken. Tijdens de

inspiratiemagazine en eindrapportage

jaarlijkse Dag van Stad en Regio kregen

publiceren we de belangrijkste resultaten

partners van Platform31 hiervoor volop

van het programma en blikken we

inspiratie, deelden ze praktijkervaringen

vooruit naar de komende opgave.

en werd iedereen geprikkeld zelf in actie
te komen.

Tien punten voor de economische

Innovaties in het mbo in dunbevolkte

agenda van stad en regio

gebieden

De publicatie De Economische agenda

Regio’s met bevolkingsdaling kampen

voor stad en regio biedt steden en

met een uitstroom van hoogopgeleide

regio’s een handreiking aan alle partijen

jongeren. Voor de vitaliteit van regionale

die de komende tijd met de lokale en

economieën is het van belang dat

regionale economie aan de slag gaan.

voldoende goed opgeleid personeel
aanwezig blijft. Mbo’ers vormen de

Kennisdossier Arbeidsmarkt en
Onderwijs
Regionale economie, onderwijs en
arbeidsmarkt

In dit kennisdossier informeren we u
over de actuele kennis op het thema
arbeidsmarkt en onderwijs en delen we
ideeën over de toekomst van de

ruggengraat van de economie van
krimpregio’s. Het mbo staat voor de
uitdaging om het mbo-onderwijs
toekomstbestendig te maken. In dit
rapport laten we zien wat voor innovaties
dit oplevert in De Achterhoek en
Zeeuws-Vlaanderen.

arbeidsmarkt.

Wonen en zorg

Zelfstandig wonen na beschermd wonen

WoonZorgwijzer: basis voor een gesprek

of opvang

over wonen, zorg en ondersteuning

Dertien samenwerkingsverbanden – van

De WoonZorgwijzer is een data-

gemeente, woningcorporatie en ggz-

instrument dat gemeenten, corporaties

zorgaanbieder – gingen in 2016 en 2017

en aanbieders van zorg en welzijn

met elkaar en Platform31 aan de slag in

kunnen gebruiken bij het bepalen van

het experiment Weer thuis in de wijk. In

hun beleid en aanbod. Met kaarten op

deze publicaties maken we inzichtelijk

postcodeniveau toont de

hoe de experimentpartners lokaal aan de

WoonZorgwijzer informatie over de

slag zijn gegaan. Ze bieden goede

aanwezigheid van aandoeningen in een

voorbeelden en helpen inzicht te

gebied.

verschaffen in de uitdagingen en
eventuele belemmeringen.

Online platform voor doorontwikkeling

Inspiratie- en werkboek armoede,

Mobility Mentoring®

schulden en gezondheid

Leden van het Mobility Mentoring®

Er is steeds meer aandacht voor het

Netwerk hebben vanaf deze maand

verband tussen

toegang tot een exclusief online

gezondheidsachterstanden en armoede

leernetwerk. Op mobilitymentoring.nl

en schulden. Pioniers van zes projecten,

kunnen zij goede voorbeelden,

van verschillende organisaties en

ontwikkelingen en ervaringen

gemeenten, deelden hun ervaringen en

uitwisselen.

brachten hun aanpak verder in de
Gezond in…-denktank en leerkring. Op

Armoede en schulden

basis van die inzichten en resultaten
ontwikkelden we dit inspiratie- en
werkboek.

De nieuwe binnenstad

Interviewreeks over de mogelijkheden
van big data in het sociale domein

Met de publicatie ‘De nieuwe

Digitale samenleving

binnenstad’ willen wij de discussie over

In deze interviewreeks spreken we met

hoe om te gaan met de binnenstad naar

experts over hun visie op de

een volgende fase brengen. Op basis van

mogelijkheden van big data in het sociaal

de trendanalyse zijn vier

domein, met name voor het gebruik

toekomstscenario’s beschreven, en

ervan bij het terugdringen van

worden beleidsaanbevelingen gedaan

gezondheidsachterstanden (in het kader

om te komen tot innovatieve aanpakken

van stimuleringsprogramma Gezond

voor de binnenstad van de toekomst.

in…).

Verbinding tussen platteland en stad

De Omgevingswet is een transitie met
gevolgen voor cultuur en competenties

Nederland is een klein land, maar met
behoorlijk grote opgaven voor de

Waarom is de Omgevingswet een

toekomst. Hoe maken we ons land

transitie? En wat betekent dit voor de

klimaatbestendig, hoe zorgen we voor

interne organisatiecultuur? Welke

duurzame productie van energie en

competenties vraagt dit van

voedsel, hoe behouden we de

medewerkers en hoe voer je binnen de

leefbaarheid onder groei- en

organisatie het gesprek hierover?

krimpbewegingen? Om deze opgaven
het hoofd te bieden is meer verbinding

Kennisdossier Omgevingswet

tussen platteland en stad nodig. In dit
Schakelen tussen schalen

dossier vindt u ideeën rond dit thema,

De Omgevingswet komt eraan! Wat dat

vanuit zowel het perspectief van het

betekent voor medewerkers van een

platteland als de stad, en alles

(gemeentelijke) overheidsorganisatie, is

daartussenin.

te lezen in dit kennisdossier
Omgevingswet.

De wooncoöperatie, die komt er wél

Collegiale ondersteuning

In dit magazine kijken we terug op de

Collegiale ondersteuning of matching

ontwikkelingen van de wooncoöperatie

zijn beladen woorden. Bij collegiale

van de afgelopen jaren samen met

ondersteuning spelen niet alleen

institutionele spelers en initiatiefnemers. opgaven en middelen, maar ook
De ervaringen van zes voorbeelden

drijfveren een belangrijke rol. Wij

worden besproken.

brachten negen bijzondere voorbeelden
in beeld en interviewde we bestuurders

Woningmarktsystemen

over hun drijfveren.
Groenboek: circulariteit en

Lancering Klimaatcampus

gebiedsontwikkeling
Hoe kan een circulaire aanpak bijdragen

We lanceren samen met Klimaatverbond

aan het duurzaam ontwikkelen van

Nederland, Tauw en ORG-ID de

gebieden en gebouwen? Met dit

Klimaatcampus om allen te

groenboek doen we aan de hand van vier ondersteunen die met deze opgave van
stappen een aanzet waarmee u deze

klimaatadaptatie aan de slag willen. Een

vraag kan beantwoorden.

verslag van een viergesprek met de

Circulaire stad en Klimaatadaptatie

initiatiefnemers.
Verduurzaming van kwetsbare wijken

Tips en valkuilen rond burgerparticipatie
in aardgasvrije wijken

Steeds meer steden wijzen wijken aan

Hoe krijgen we 7,7 miljoen huishoudens

die ‘van het gas los’ gaan. Deels zijn dit

mee naar een andere manier van koken

wijken met kwetsbare bewoners en

en stoken? En andersom: hoe helpen wij

problemen in de sfeer van de

bij de overstap naar een aardgasvrij

leefbaarheid en veiligheid. Dat maakt de

leven? In deze handreiking voor

verduurzaming van deze wijken extra

beleidsmakers beschrijven we welke

complex. In dit experimenten-

factoren belangrijk waren bij wijken in

programma zetten we samen met

Wageningen, Nijmegen, Haarlem en

Nyenrode Business Universiteit in op een Rotterdam.
Duurzame wijken

dubbelslag, door de energietransitie in
kwetsbare wijken te verbinden met de

Kennisdossier Aardgasvrije wijken

sociale opgave.
Wij bundelen de belangrijkste kennis
over aardgasvrije wijken voor u in een
overzichtelijk kennisdossier.

Top 5 meest gelezen publicaties
•

Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

•

Waarde maken uit leegstand

•

Burgerparticipatie in de warmtetransitie

•

Spelers op de woningmarkt

•

Van het gas af in samenspraak met de bewoners

Top 5 meest gelezen nieuws
•

Column: Inclusief wonen in de wijk gaat niet vanzelf (Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa)

•

Column: Nieuwe energie voor de wijkenaanpak (Hamit Karakus)

•

Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang: Bestuurlijke tijgers gevraagd

•

De Magic Mix als zachte landing in de wijk

•

Kijken door het sleutelgat: waag je aan de nieuwe binnenstad

Top 5 meest gelezen blogs
•

Je zal maar een middeninkomen hebben en willen wonen (Vera Beuzenberg)

•

Denkfouten en drogredenen bij …. het debat over Lelystad Airport (Dries Bartelink,
De Argumentenfabriek)

•

Alleen kom je verder (Netty van Triest)

•

Circulaire gebiedsontwikkeling, ver van ons bed? (Paola Huijding)

•

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig; maak van de nood een deugd! (Fanauw Hoppe,
AT Lawyers)

