Winterspecial: must-reads voor stad en regio
Het einde van het jaar nadert. Een mooie tijd om terug te blikken en ook dé tijd
van lijstjes. In deze winterspecial vindt u onze meest gelezen nieuwsberichten,
blogs en publicaties van de afgelopen maanden. Ook maakten wij voor u een
mooie selectie must-reads over de belangrijkste thema’s die spelen in stad en
regio. Veel leesplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2019!
Vertrouwen in de toekomst? Zorgen over de toekomst!
Elk jaar maakt Platform31 een analyse van de Rijksbegroting waarin experts van
Platform31 de belangrijkste beleidsvoornemens van het kabinet voor 2019 onder
het vergrootglas leggen. In hun analyse zoomen ze in op de maatregelen die
relevant zijn voor stad en regio, waaronder wonen en verstedelijking, sociaal beleid,
veiligheid, duurzaamheid, economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
Tips voor colleges en zorgprofessionals

Dag van de Stad: Werk samen, neem risico

over de toekomst van het sociaal

en stel de mens centraal

domein
In het magazine De beweging naar de

Ruim 1.800 stedelijke professionals,

voorkant bundelen we de ervaringen

medewerkers van kennisinstellingen,

met de decentralisaties in het sociaal

bedrijven en maatschappelijke

domein in de afgelopen jaren, van

organisaties verzamelden zich op 29

wethouders van de sociale pijler uit het

oktober om samen in Amersfoort de

Stedennetwerk G40 en

tweede Dag van de Stad tot een groot

zorgprofessionals. Wat kunnen de

succes te maken. In elf deelsessies gingen

nieuwe colleges of professionals die

de deelnemers aan de slag met stedelijke

werkzaam zijn in het sociaal domein

vraagstukken als mobiliteit,

daaruit meenemen als zij de

klimaatadaptatie en de bouwopgave.

transformatie willen doorzetten? Wij
geven vijf gouden tips.

Toekomst van binnensteden binnen

Start-ups aan de randen van het land

handbereik

Vitale stad en regio

Is uw coalitieakkoord

Het centrum is niet altijd de maat der

toekomstbestendig voor de

dingen. Met deze invalshoek is Platform31

binnenstad? En hoe krijg je als

de verkennende studie Start-ups aan de

gemeente meer zicht op je

randen van het land gestart, in gebieden

mogelijkheden? Wat hebben scenario’s

die veelal kampen met bevolkingsdaling.

te bieden aan binnensteden en hoe ga

Deze publicatie doet verslag van het

je er vervolgens mee aan de slag?

resultaat daarvan. We portretteren twaalf
ondernemers van start-ups in zes
verschillende regio’s.

Samenwerken bij gebiedstransformaties Revolverende fondsen bij
gebiedstransformatie
Samenwerking is een essentieel thema

Dit onderzoek brengt in beeld wat de

bij alle gebiedstransformaties. Dat blijkt

mogelijke meerwaarde is van een

uit het eerste halfjaar van het

nationaal revolverend fonds voor

programma Stedelijke Transformatie.

binnenstedelijke gebiedstransformaties.

Dit thema stond dan ook centraal

Daartoe stelden we de volgende

tijdens de programmadag op 9 oktober

onderzoeksvraag: Wat is de meerwaarde

in Ede. In verschillende deelsessies werd van een nationaal revolverend fonds om
Gebiedsontwikkeling en
transformatie

ingegaan op succesfactoren voor

(voorinvesteringen bij) woningbouw op

samenwerking en in de plenaire sessie

binnenstedelijke brownfields van de grond

ging Martijn Frijters in op de vraag: wat

te krijgen?

maakt samenwerking zo lastig?

Factsheets Flexwonen

Actie-agenda vakantieparken biedt inzicht
in gemeentelijke opgave

Flexibel wonen

Hoe we werken, wonen, winkelen en

Tijdens de Vakantieparken Top op

onszelf vervoeren verandert in een rap

donderdag 29 november 2018

tempo. Toch komt de woningmarkt

ondertekenden het Rijk, drie provincies,

daaraan nauwelijks tegemoet. De

de VNG, branchevereniging RECRON en

provincie Zuid-Holland en het

maatschappelijke partners een verklaring

ministerie van BZK willen flexwonen

om de komende twee jaar samen aan de

meer op de agenda krijgen. Platform31

slag te gaan. Platform31 droeg bij aan de

publiceerde een reeks factsheets

totstandkoming van deze actie-agenda

Flexwonen, bestaande uit zowel een

met een onderzoek naar bewoning van

thema als een goed voorbeeld in Zuid-

vakantieparken op de Veluwe.

Holland of daarbuiten.
Werken in de wereld van de

Krapte op de arbeidsmarkt? Investeer

superdiverse stad

duurzaam in nieuw én huidig personeel!

De superdiverse stad is een dagelijkse

In een interviewreeks bevraagt Platform31

realiteit van onderwijzers,

experts over hun visie op de toekomst van

politiemensen, verpleegkundigen en al

de arbeidsmarkt. Ruud Gerards,

die andere frontliniewerkers. Niet alleen

projectleider en onderzoeker bij het

voor deze publieke functionarissen, ook

Researchcentrum voor Onderwijs en

ondernemers hebben zich ertoe te

Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

verhouden, omdat het om hun

Maastricht, vertelt over de sector

personeel gaat of omdat ze als

metalektro. Hij ziet een toenemende

ondernemer in een superdiverse setting krapte aan personeel in deze sector en
Regionale economie, onderwijs en

hun brood verdienen. Hoe gaan ze met

neemt ons mee in een aantal

arbeidsmarkt

de toegenomen diversiteit om? Zijn ze

oplossingsrichtingen.

anders gaan werken, hebben ze hun
aanpakken gewijzigd of is hun werk in
de kern hetzelfde gebleven?

“Werk aan een participatieve

Handreiking voor begeleiding van VvE’s

democratie en zorg ervoor dat je

naar Nul-op-de-meter

aansluit bij wensen in de wijk”
Vooruitlopend op een breder overzicht

VvE’s begeleiden naar Nul-op-de-meter:

publiceren we in dit artikel een kleine

hoe doe je dat? De handreiking hiervoor is

greep uit de lessen van de Community

het resultaat van drie jaar ervaring met het

of Practice ‘Democratische

aanjagen van verduurzaming van

besluitvorming aardgasvrije wijken’.

gebouwen van verenigingen van
eigenaren naar Nul-op-de-meter.

Energietransitie

Eerste gerenoveerde Nul-op-de-meter

Elf aardgasvrije en frisse basisscholen in de

school feestelijk heropend!

maak

Leerlingen van basisschool De Leister

Binnenkort gaan elf schoolgebouwen van

Igge in Opeinde openden in november

het gas af en werken aan een fris

de eerste gerenoveerde Nul-op-de-

binnenklimaat. Daarbij gaan de

meter school van Nederland. De Leister

basisscholen hun aanpak delen met de

Igge is één van de vijf pilotprojecten uit

rest van Nederland. Deze scholen zijn

het programma School voor Energie

namelijk geselecteerd voor deelname aan

van de Green Deal Scholen: een

het innovatieprogramma ’Aardgasvrije en

uitvoeringsprogramma dat

frisse basisscholen’.

schoolbesturen ondersteunt bij het
creëren van toekomstbestendige,
energieneutrale en gezonde
basisscholen.

Thuis in de wijk met tien werkafspraken

Langer thuis: Vernieuwende woonzorg
voor kwetsbare senioren

Wonen en zorg

In Amsterdam willen de gemeente,

Ouderen willen graag oud worden in hun

woningcorporaties en zorgaanbieders

eigen woning. Lukt dat niet? Dan is er

kwetsbare groepen met een urgente

altijd het verzorgingshuis nog als de

woningvraag binnen drie maanden een

veilige achterwacht, waarop je kunt

passende, reguliere woning aanbieden

rekenen ‘als het nodig is’. Na de invoering

met zorg op maat. Om dit te bereiken

van de Hervorming Langdurige Zorg in

hebben de partijen samen met

2015 kregen ouderen met een lage

Cliëntenbelang en de

zorgzwaarte geen toegang meer tot dit

Huurdersvereniging Amsterdam tien

maatschappelijk gefinancierde

werkafspraken opgesteld en dat leidt

verzorgingshuis. Welke woonvormen

tot mooi resultaat. Procesbegeleider

heeft Nederland voor kwetsbare senioren

Conny Heemskerk vertelt over de

tussen de eengezinswoning en het

totstandkoming en het succes van de

verpleeghuis in?

aanpak.

De omslag maken met Mobility

Wetenschappelijke inzichten voor

Mentoring®

innovatieve aanpakken in het sociaal
domein

Armoede en schulden

Tijdens het Mobility Mentoring®-

Eind oktober gingen 25 leden van het

congres op 20 september in Utrecht

Nederlandse Mobility Mentoring®

kregen de 160 aanwezigen, die zich in

netwerk naar Boston. Een week lang

het sociaal domein bezighouden met

leerden zij van elkaar en van de ervaringen

kwetsbare mensen, volop houvast en

van de social work-organisatie EMPath (dé

goede voorbeelden om zelf

organisatie achter Mobility Mentoring®).

geïnspireerd aan de slag te gaan.

Openbare hoorzitting toont participatiebereidheid bewoners K-buurt
De Bijlmer is een gemêleerde verzameling van sociaal betrokken bewoners die de
grootstedelijke vernieuwing in Zuidoost kritisch volgen. Wanneer het
participatieproces in de K-buurt vastloopt en uitmondt in een participatiestaking,
initieert onderzoeker Menno van der Veen van R-Link een hoorzitting voor bewoners
om zo het participatieproces weer op gang te helpen. De zitting leverde waardevolle
lessen op, zoals de vraag in welke rol je bewoners betrekt bij het participatieproces
en hoe groot hun rol wordt.
Bewonersparticipatie en lokale
democratie
Lokale samenwerking na de Woningwet

Juridische leidraad voor de oprichting van
een wooncoöperatie

Dit rapport brengt in beeld wat de

Om initiatiefnemers bij dit proces te

herziene Woningwet veranderde in de

helpen, ontwikkelde Platform31 een

samenwerking ten behoeve van de

juridische leidraad voor de oprichting van

volkshuisvestingsopgave tussen de

een wooncoöperatie. Hierin staat

woningcorporatie, gemeente en

beschreven welke stappen doorlopen

huurdersorganisatie.

moeten worden en welke keuzes het

Woningmarktsystemen

collectief daarbij heeft.

Terugkijken: Congres Vooruit met de

Wijkgericht verduurzamen is naast een

wijk!

technische ook een financiële en sociale
opgave

Duurzame wijken

Op 11 oktober kwamen tijdens het

Hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt

landelijke congres Vooruit met de wijk!

met zowel de technische, financiële als

ruim 300 mensen samen die in

sociale aspecten bij het verduurzamen

Nederland werken aan vitale wijken.

van wijken? In de Community of Practice

Bent u op zoek naar inspiratie, maar kon

aardgasvrije wijken leren gemeenten en

u niet aanwezig zijn op het congres?

andere betrokkenen hierover van elkaar

Kijk dan (delen van) het congres terug.

en van externe experts.

Gesprekstool voor gemeenten: de basis

Omgevingswet en

voor een gecombineerde aanpak

gezondheidsbevordering: tips van experts

armoede en gezondheid

Gezondheid

Tussen de beleidsdomeinen armoede

De Omgevingswet biedt goede kansen

en gezondheid bestaat een duidelijke

om bij ruimtelijke beslissingen aandacht

wisselwerking. Steeds meer gemeenten

te besteden aan

willen dan ook de twee domeinen

gezondheidsbescherming én -

koppelen, om met een gecombineerde

bevordering. Diverse gemeenten zijn al

beleidsaanpak problemen van

doende aan het ontdekken hoe dat vorm

kwetsbare inwoners sneller op te lossen

krijgt in de nieuwe instrumenten, zoals

of zelfs te voorkomen. Maar hoe doe je

omgevingsvisie en omgevingsplan. Drie

dat? Waar begin je? De Gesprekstool

strategieën, een gesprekstool uit

voor gemeenten geeft daarvoor de

Schotland en tips van experts

eerste aanzet.

ondersteunen dit leerproces.

Nieuw perspectief op de verhouding

“Geen gebied is zo sterk veranderd als het

tussen stad en platteland

platteland”

Zowel stad als platteland krijgen te

Begin dit jaar is de Wetenschappelijke

maken met complexe opgaven. En of het Reflectiegroep Bevolkingsdaling

Platteland en stad

nu gaat om het aanpakken van

opgericht. Zes wetenschappers met

vraagstukken rond duurzaamheid,

variërende expertisegebieden buigen

leefbaarheid of bereikbaarheid; samen

zich over vraagstukken rond

kom je verder. Het hebben van een

bevolkingsdaling en regionale

positief perspectief op de verhouding

ontwikkeling. We stellen hen aan u voor.

tussen ‘stad’ en ‘platteland’, waarin de

Dit keer is de beurt aan Gert-Jan Hospers,

nadruk ligt op gelijkwaardigheid en

economisch geograaf aan de Universiteit

verbinding is daarvoor van groot belang.

Twente en bijzonder hoogleraar aan de

Dit volgt uit een verkenning door

Radboud Universiteit.

stagiairs van het ministerie van BZK.

Top 5 meest gelezen publicaties
•

Vertrouwen in de toekomst? Zorgen over de toekomst!
Analyse, duiding en reflectie op de Rijksbegroting 2019

•

Analyse coalitieakkoorden 2018
Nieuwe ambities in samenhang

•

Magazine: De transformatie in het sociaal domein
De beweging naar de voorkant

•

Langer thuis: Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren
Verkenning en in de praktijk

•

Leefbaarheid na de Woningwet
Een verkenning na drie jaar

Top 5 meest gelezen nieuws
•

Thuis in de wijk met tien werkafspraken

•

Verzin woonconcepten voor de ‘stationaire senior’

•

Terugkijken: Congres Vooruit met de wijk!

•

Tijd voor verandering: projectetalage Innovatie betaalbare nieuwbouw online

•

Er is niet één waarheid om het wijkgericht werken effectief in te passen in een gemeente

Top 5 meest gelezen blogs
•

Help: ik sta op straat, maar ben niet verslaafd –
wie bekommert zich om de economisch daklozen? (Frank Wassenberg en Jeroen van der Velden)

•

De onlogica van de Nederlandse woontoeslag (Anouk Corèl)

•

Passend wonen in de koopsector; de panacee voor de overspannen woningmarkt? (Anouk Corèl)

•

Omgevingswet is integrerend, niet integraal (Maarten Hoorn)

•

Strategieën voor toekomstgerichte VvE’s (Olivier Lauteslager)

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter, LinkedIn of Facebook.

