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‘Vooruitkijken met een
open vizier’

wijken. Ook vraagstukken rond digitalisering
en globalisering beschouwen we als een van
de perspectieven binnen onze projecten.

Voor u ligt het jaarplan voor 2019. Hiermee bieden we u een inkijkje in de belangrijkste thema’s
waarbinnen Platform31 haar programma’s en
projecten ontwikkelt. De jaarlijkse analyses van
de maatschappelijke opgaven in stad en regio
liggen ten grondslag aan ons jaarplan. Daarnaast
benut Platform31 de analyses die we maakten
van het Regeerakkoord (2017), de coalitieakkoorden van gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen en de Rijksbegroting (2018). Omdat dit
een doorlopend en terugkerend proces is, zijn
ook onze programma’s continu in ontwikkeling.
Waar dat wenselijk of nodig is, anticiperen we in
onze projecten altijd op de actualiteit.
Neem het thema maatschappelijke onzekerheid en onbehagen, in de volksmond benoemd
als de ‘gele hesjes’. Hoewel we dit thema niet
expliciet benoemen in ons jaarplan, komt het
wel regelmatig terug in onze projecten. We zien
het thema bijvoorbeeld terugkomen binnen
armoede- en schuldenvraagstukken, arbeidsmarktvraagstukken, rond de betaalbaarheid van
het wonen of de verduurzaming van kwetsbare
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Andere opgaven die scherp op ons netvlies
staan, gaan over veiligheid en ondermijning en
mobiliteit in stad en regio. Binnen deze thema’s
zijn momenteel diverse projecten in ontwikkeling. Ook bouwen we momenteel aan een
programma rond het thema voedsel, waarin we
de relatie zichtbaar maken tussen CO2-uitstoot,
energietransitie en circulaire economie binnen
de opgave van transport, opslag, verkoop, consumptie en de verwerking van voedselafval.
Zoals altijd betrekken we onze partners zoveel
mogelijk bij de totstandkoming van onze jaarprogrammering en vragen we steevast feedback van
onze Programmaraad. Ook dit jaar wil ik u allen
bedanken voor uw waardevolle bijdragen. Dankzij uw vertrouwen en betrokkenheid zijn we in
staat te experimenteren en ontwikkelde kennis
toe te passen in beleid en praktijk. Laten we ook
de komende periode nauw met elkaar optrekken
vanuit onze gezamenlijke drive: concrete aanpakken ontwikkelen voor de maatschappelijke
vraagstukken van vandaag en morgen.

Tot ziens in 2019.
Hamit Karakus
Algemeen directeur Platform31
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Inleiding
Met welke relevante ontwikkelingen moeten
stad en regio de komende periode rekening
houden? Dit jaarplan beschrijft de trends en
thema’s die Platform31 voor de komende
periode ziet in stad en regio. Diverse bronnen
vormden hiervoor het uitgangspunt, waaronder de analyses die Platform31 maakte van
het regeerakkoord (2017), de coalitieakkoorden van gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen en de Rijksbegroting (2018).

Wat troffen onze specialisten bijvoorbeeld aan
in het regeerakkoord dat eind 2017 door het
kabinet-Rutte III werd gepresenteerd? Zij zagen
allereerst een ambitieuze rijksoverheid die op tal
van terreinen een actieve rol pakt en een indrukwekkend aantal beleidsmaatregelen en beleidsintenties afkondigt. Wat Platform31 in al deze
maatregelen en intenties vooral interesseert, is
de samenhang die regio’s, steden, wijken, buurten en dorpen verder brengt.
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In het regeerakkoord worden uitspraken gedaan
als meer woningen in het middensegment,
meer vaste banen, kwalitatief beter onderwijs
en steunstructuren voor kwetsbaren. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 blijken de
meeste gemeenten het rijksbeleid te volgen, al
zijn er nuances. Zo maakt de zorg om een baan
bij veel burgers plaats voor de zorg om een
passend koop- of huurhuis, het liefst in een
gezonde en duurzame omgeving. Daarom willen
de nieuwe colleges afspraken over quota voor

sociale huur, middenhuur, starters en koopwoningen in het middensegment. Gemeenten
staan voor de uitdaging om deze ambities door
te vertalen in plannen voor gebiedsontwikkeling
en stedelijke transformatie.
Wonen in een gezonde en duurzame omgeving wordt in de coalitieakkoorden in verband
gebracht met de energietransitie, aardgasvrije
wijken, klimaatadaptief beleid, de klimaatneutrale stad, verbetering van de luchtkwaliteit
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en een fossielvrije toekomst. In de geanalyseerde duurzaamheidsagenda’s staat ook een
wijkgerichte aanpak centraal. Wat volgens onze
specialisten ontbreekt, is de koppeling van
milieutechnische verduurzamingsmaatregelen
en arbeidsmarktontwikkelingen aan de sociale
verduurzaming van buurten en wijken. Opvallend, want in veel wijken die op de nominatie
staan om ‘van het gas af’ te gaan, is sprake van
problemen in de sfeer van leefbaarheid, veiligheid, verslaving en armoede. Juist in deze wijken
ligt een kans om te investeren in aantrekkelijke,
toekomstbestendige woonmilieus.
Een manier om deze kansen alsnog te verzilveren, is het uitbouwen van het concept stedenband, waarin gemeenten elkaar op deze dossiers
helpen en van elkaar kunnen leren bij het realiseren van de hoge ambities. Met behulp van
samenwerking in de eigen regio met provincies,
corporaties en marktpartijen en op basis van
verschillen en complementariteit. De kennis- en
leerprogramma’s van Platform31 kunnen hierin
een rol van betekenis hebben.
Ook zien we dat Europese regels en programma’s vaak direct zijn verbonden aan stedelijke
vraagstukken in Nederland. Platform31 koppelt
relevante Europese kennis en informatie aan
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werkzaamheden in Nederland vanuit het Nationaal Urbact Punt en met Urbact, een kennisuitwisselingsprogramma voor steden, gefinancierd
door de Europese Commissie. Daarnaast werken
we nauw samen met het EUKN: een strategisch
Europees netwerk dat nauw verbonden is aan de
Europese Agenda Stad, en JPI Urban Europe dat
onderzoek van stedelijke vraagstukken aan Europees beleid koppelt.
In al onze activiteiten staat de doorvertaling van
kennis naar de (beleids)praktijk centraal. Desondanks groeit het besef dat we onze meerwaarde
pas echt kunnen laten zien als we de impact van
onze projecten vergroten en aantrekkelijker voor
het voetlicht brengen. Daarom starten we in
2019 met een impact- en innovatietraject waarbij
we volop inzetten op de toepassing van creatieve
technieken en begeleiding van innovatieprocessen. Doel is onze stakeholders te verrassen met
innovatieve werkvormen, waarbij het ‘lerend ontwikkelen’ centraal staat, kennisverspreiding met
eigentijdse producten en kanalen en een actief
persbeleid. Naast het delen van resultaten van
onze projecten inspireren we ook met impactcampagnes en praktijkervaringen na afloop van
een project, bijvoorbeeld in een maatschappelijk jaarverslag.

Om de optimale verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk tot stand te kunnen brengen,
verbreedt en verdiept Platform31 haar netwerk.
In 2019 intensiveren we onze samenwerking met
het onderzoeksinstituut IVO, waarmee we de
wetenschappelijke loot aan onze stam uitbreiden
en versterken. Dit doen we bijvoorbeeld door
gezamenlijk projecten uit te voeren waarin onze
expertises elkaar versterken. Deze samenwerking is vooral gericht op de domeinen welzijn,
zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en
schulden.
En vanuit het (internationale) onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future
(SURF) halen we nieuwe onderzoeksvragen op
en vertalen we de kennis die is ontwikkeld in
maar liefst 44 grote en kleine projecten naar
praktische handvatten voor beleid en praktijk.
Daarmee draagt Platform31 proactief bij aan de
ambitie van het onderzoeksprogramma, namelijk het creëren van een brede, duurzame kennisbasis en innovaties die Nederland in staat stellen
om toekomstige vraagstukken op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur het hoofd te bieden.
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Leeswijzer
In dit jaarplan onderscheidt Platform31 vier
hoofdtrends, die de belangrijkste pijlers
vormen van ons jaarplan. De trends specificeren we naar tien thema’s waarbinnen
we onze projecten rangschikken. Sommige
hebben een looptijd van een jaar, andere
projecten beslaan een kortere periode
of overstijgen de jaargrenzen. Vrijwel al
onze programma’s en projecten komen
tot stand in nauwe samenwerking met
onze stakeholders of dankzij waardevolle
inbreng vanuit ons partnernetwerk. Bij de
totstandkoming van dit jaarplan hebben
we onze Programmaraad en de Raad van
Toezicht gevraagd om te reflecteren op de
trends en thema’s die we waarnemen.
Overigens biedt de jaarcyclus van Platform31
volop ruimte en flexibiliteit voor doorlopende programmaontwikkeling. Want als
kennis- en netwerkorganisatie willen we
graag proactief anticiperen op de veranderende omstandigheden, wensen en
behoeften van onze stakeholders in stad
en regio. De wereld verandert immers
continu en Platform31 signaleert, beweegt
mee en agendeert als dat nodig is.
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Trend 1: Sociale en ruimtelijke
verschillen groeien
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D

e economie zit in de lift en de woningmarkt is weer op stoom. Toch is
het tekort aan woningen in sommige steden nijpend en in verschillende sectoren kampen werkgevers met een tekort aan personeel.
Bovendien is de economie minder sterk ontwikkeld in de randen van Nederland en kampen verschillende regio’s met bevolkingsdaling. Door vergrijzing,
maar ook omdat veel hoger opgeleiden deze regio’s verruilen voor de Randstad.
Ook binnen steden lijkt de welvaart zich in verschillende snelheden te
voltrekken. Kwetsbare wijken profiteren minder van de huidige hoogconjunctuur. In specifieke wijken tekenen zich concentraties af van kwetsbare
bewoners, waaronder minder zelfredzame ouderen en mensen met psychische beperkingen. In combinatie met een toenemende culturele diversiteit
verminderen sociale samenhang en vertrouwen in deze wijken. Steden zijn
zoekende hoe ze deze wijken voor afglijden kunnen behoeden.

Thema’s en uitgelichte projecten:
Regionale economie, onderwijs en
arbeidsmarkt 9
–– Aan de slag voor het brede mkb! 9
–– Programma ondernemen met impact 10

Vitale wijken en regio’s 11
–– Verbinding tussen platteland en stad 11
–– Experimentenprogramma Verduurzaming van
kwetsbare wijken 12

Wonen, zorg en gezondheid 13
Met andere woorden: in zowel stad en regio is blijvende aandacht nodig voor
economische groei, welvaart en werkgelegenheid. Dit betekent dat bedrijven, ondernemers, werknemers en onderwijsinstellingen moeten meebewegen met veranderingen in economie en arbeidsmarkt door de opkomende
technologie en digitalisering. Platform31 ontwikkelt nieuwe kennis en
verrijkt bestaande kennis door verdiepend onderzoek en experimenten en
deelt de nieuwste inzichten en ervaringen over de verdere ontwikkeling
van een krachtige regionale economie, een innovatieve wijkaanpak, nieuwe
zorgarrangementen en een inclusieve arbeidsmarkt. En analyseert de wisselwerking daar tussen. Zo kunnen tekorten aan personeel in de zorg ook
oplossingen bieden voor arbeidsmarktvraagstukken.
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–– Experimentenprogramma Langer Thuis 13
–– Gezond in... 14
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Regionale economie,
onderwijs en
arbeidsmarkt
Steden en regio’s staan voor de uitdaging om in te spelen op de veranderingen in economie en arbeidsmarkt. Hoewel we momenteel een periode
van hoogconjunctuur beleven en het aan de oppervlakte dus economisch
goed gaat, is er volop werk aan de winkel om als Nederland economisch
voorop te blijven lopen. Brexit en een mogelijke escalatie van internationale
handelsconflicten kunnen een open economie als de Nederlandse fors
schaden. Intern bedreigen vergrijzing, een krimpende beroepsbevolking,
werkloosheid en mismatches op de arbeidsmarkt de groei van onze brede
welvaart. Tegelijk bieden de duurzaamheidstransitie, digitalisering, sociaal
ondernemerschap en de nieuwe maakindustrie kansen om de economische
structuur te vernieuwen. Willen we de huidige economische voorspoed
vasthouden, dan is een extra inzet noodzakelijk om de veerkracht van de
regionale economie te vergroten en de onderliggende raderen van economische groei op orde te brengen. Daarbij komt het vooral aan op een goede
verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte bieden aan (sociaal)

Contactpersoon:
Razia Ghauharali
Barbara Heebels

ondernemerschap, regionale investeringen in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, lokale transformatie van binnensteden en het activeren van regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Platform31
werkt in een programmatische aanpak aan de vernieuwing van de economische structuur, het verbeteren van het functioneren van onderwijs en
arbeidsmarkt en het versterken van de regionale economie. Langs deze
drie programmalijnen verzamelen, ontwikkelen, duiden en verspreiden wij
kennis in de vorm van concrete en toepasbare handvatten voor steden en
regio’s, bedrijfsleven en onderwijs.

Uitgelichte projecten:
Aan de slag voor het brede mkb!
Eind 2018 startte Platform31 met een inventarisatie van twintig succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven die het brede mkb
ondersteunen en groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. We richten ons daarbij op initiatieven (interventies, aanpakken,
maatregelen, projecten) die het brede mkb ondersteunen op het vlak
van personeel, financiering en innovatie. In 2019 leidt dit tot een publicatie met een beschrijving van de praktijkvoorbeelden waarmee partijen
kunnen leren van elkaar en de goede voorbeelden uit andere regio’s in
hun eigen situatie kunnen toepassen. Met vijf regionale bijeenkomsten
toeren we door Nederland om de conclusies en aanbevelingen uit de
publicatie te delen met de betrokken partijen in het land: gemeenten,
triple helixorganisaties, provincies, regionale ontwikkelbedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties etc. Daarbij verkennen we hoe de betrokken partijen de dienstverlening in hun regio beter

Bekijk ook de kennisdossiers
Arbeidsmarkt en onderwijs
Economische veerkracht
Jaarplan 2019 / Trend 1 / Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt
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op elkaar en op het mkb kunnen afstemmen, zodat het brede mkb effectiever wordt bediend.

daadwerkelijk aan de slag met het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, het stimuleren van de circulaire economie of het vergroten van de
leefbaarheid in een wijk. We leren welke mogelijkheden er zijn om gericht
in te kopen bij (sociaal) ondernemers. Daarnaast werken we samen met
koplopers uit het G40-Stedennetwerk aan nieuwe aanpakken, zoals het
instrument Impactpad en de inzet van Social Impact Bonds. Het resultaat
van het programma is een set van handvatten die gemeenten en andere
spelers inspireren en helpen om maatschappelijke opgaves op ondernemende wijze op te pakken.

Programma ondernemen met impact
De overheid is niet meer de enige speler in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het is een samenspel van markt, overheid en burgers. Het programma ondernemen met impact ondersteunt overheden
in het scherp stellen van maatschappelijke vraagstukken en zoekt de
verbinding met andere spelers om te komen tot oplossingen. In een
experiment over de eigen inkoop van gemeenten gaan we vervolgens

Jaarplan 2019 / Trend 1 / Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt
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Vitale wijken
en regio’s

oplossingen vraagt om integraal werken op alle schaalniveaus, om (regionale) afstemming en om bestuurlijke vernieuwing. Dit kan uiteenlopende
vormen aannemen, van gezamenlijke projecten of stedenbanden tot regioof city deals.

Uitgelichte projecten:
Het tekort aan woningen in veel stedelijke gebieden is nijpend. Ook profiteert niet iedereen in de stad van de huidige economische bloei. Waar
concentraties van kwetsbare groepen zich aftekenen in specifieke wijken, is
juist in andere buurten sprake van gentrificering: vastgoedprijzen schieten
omhoog. Veel gezinnen ontvluchten daarom de stad. Om steden aantrekkelijk te houden, zijn zij zoekende naar samenhang en balans. Ook de randen
van Nederland kennen economische groei, maar kampen tegelijkertijd met
vergrijzing en er worden minder kinderen geboren. Hoger opgeleiden verruilen deze regio’s voor een woonplek meer centraal in het land. Dat maakt
deze regio’s kwetsbaar.

Verbinding tussen platteland en stad
In 2018 zijn kansen voor meer verbinding tussen platteland, stad en alle
gebieden daartussen op een aantal maatschappelijke opgaven verkend
en in beeld gebracht. Ook zijn er inzichten opgedaan over de manier
waarop verbinding op opgave-overstijgend niveau gestimuleerd kan
worden. In 2019 draagt Platform31 zorg voor de doorontwikkeling van de
kennis op het opgave-overstijgende niveau en stimuleren we kennisdeling. We starten projecten op basis van een selectie van maatschappelijke
opgaven, zoals voedsel, mobiliteit, digitale bereikbaarheid en recreatie.

Stad en regio kunnen elkaar helpen bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals het zorgen voor voldoende woningen en het beperken
van leegstand, hoogwaardig onderwijs, passende zorg, klimaatadaptatie en
duurzame voedsel- en energievoorziening. Het vinden van samenhangende

Contactpersoon:
Matthijs Uyterlinde
Bekijk ook onze kennisdossiers
Stedelijke vernieuwing
Vitale binnensteden
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Experimentenprogramma Verduurzaming van
kwetsbare wijken
Veel gemeenten hebben wijken aangewezen die op korte termijn ‘van
het gas af’ gaan. Deels zijn dit wijken met kwetsbare bewoners en problemen in de sfeer van de leefbaarheid en veiligheid. Dat maakt de verduurzaming van deze wijken weliswaar complex, maar het biedt ook kansen.
In dit meerjarige experimentenprogramma ontwikkelen Platform31 en
Nyenrode Business Universiteit samen met deelnemende gemeenten
een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor
kwetsbare wijken. We zetten in op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de sociale opgave: hoe kan de
verduurzamingsopgave als hefboom fungeren voor meer leefbaarheid
en veiligheid en voor sociaaleconomische verbetering van bewoners?

Jaarplan 2019 / Trend 1 / Vitale wijken en regio’s

Het vinden van
samenhangende
oplossingen vraagt om
integraal werken op
alle schaalniveaus, om
(regionale) afstemming
en om bestuurlijke
vernieuwing.
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Wonen, zorg en
gezondheid
Kwetsbare mensen zijn van alle tijden. Nieuw is de visie hoe de samenleving deze groepen kan ondersteunen: inclusief en wonend in de wijk. Niet
voor niets hebben gemeenten de ambitie om hun wijken zo uit te rusten
dat ouderen en inwoners met een beperking er zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. Hierdoor ontstaat bij gemeenten, corporaties en zorgondernemers een groeiende behoefte aan een nieuwe arrangement voor wonen,
welzijn en zorg in wijken en dorpen. Platform31 ontwikkelt een kennisprogramma waarin we de kijken welke aanpak een goed samenwonen in wijken
ondersteunt. Ook burgerparticipatie krijgt hierin een rol. Governance en
procesregie op meerpartijensamenwerking krijgt een plek in het experiment
met de partners van het Actieplan Weer Thuis! Vanuit deze programma’s
ontwikkelen we kennis die initiatiefnemers inspireert en handelingsperspectief biedt bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte arrangementen, nieuwe
woonvormen voor bewoners met beperkingen en een goede procesregie.

Uitgelichte projecten:
Experimentenprogramma Langer Thuis
Werken aan inclusieve wijken en dorpen, zodat minder zelfredzame
senioren en andere kwetsbare doelgroepen met een zorg- en begeleidingsvraag zo lang mogelijk in hun wijk kunnen blijven wonen. Dat is het
doel van het kennisprogramma wonen en zorg. Het programma heeft
als doel de lokale, gemeentelijke woonbehoefte en de woonopgave die
daaruit voortvloeit in beeld te brengen en meer mensen met beperkingen geschikt te laten wonen. Welke aanpakken zijn geschikt? We gaan
op zoek naar de beste voorbeelden en leggen deze open ter lering van
anderen.

Contactpersoon:
Netty van Triest
Bekijk ook ons dossier
Wonen en zorg
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energietransitie en omgevingswet hoog op de agenda staan, liggen er
uitgelezen kansen om vanuit deze opgaven de pijlen ook te richten op de
wijken waar de gezondheidsproblematiek zich stapelt. Nieuwe praktijkkennis ontwikkelen we met innovatieve aanpakken die armoede, schulden en gezondheid, waaronder stress, dat weer input biedt aan de lokale
armoedepacten om meer preventief te werk te gaan.

Gezond in…

Gezonde burgers participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder
gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. De realiteit is dat niet iedereen gezond is en de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden onverminderd groot zijn. Vanuit
het programma Gezond in… werken Pharos en Platform31 aan het terugdringen van die gezondheidsachterstanden. We zien dat daar domeinoverstijgende en gebiedsspecifieke aanpakken voor nodig zijn, dit om
de gewenste inclusieve samenleving te worden. Platform31 stimuleert
met name kennisontwikkeling op het gebied van monitoren en evalueren, participatie, en via nieuwe edities van de leerkringen Armoede en
gezondheid en Ruimte en gezondheid. Het combineren van gezondheidsopgaven aan ruimtelijke investeringen levert bij koplopergemeenten inmiddels dialogen over waardecreatie op. En, nu klimaatadaptatie,
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Bij gemeenten, corporaties en zorgondernemers
ontstaat een groeiende
behoefte aan een nieuw
arrangement voor wonen,
welzijn en zorg in wijken
en dorpen.
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Trend 2: De druk op de kwalitatieve
woonomgeving neemt toe
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et recht op huisvesting is een fundamenteel mensenrecht dat is
opgenomen in de grondwet. Toch zijn er steeds meer gespannen
woningmarktgebieden waar de betaalbaarheid en beschikbaarheid
van het wonen onder druk staat. Tegelijkertijd kampen andere delen van
Nederland met krimp wat onder andere effect heeft op de leefbaarheid.

Wat het vraagstuk complexer maakt, is dat de toenemende woningbehoefte
gepaard gaat met andere grote transitievraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, vergrijzing en mobiliteit. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen moeten verschillende investeringen tegen
elkaar afwegen. En zich samen buigen over de vragen hoe we onze steden
en wijken moeten inrichten, zodat we daar over twintig jaar geen spijt van
hebben. En hoe kunnen zij samen met vereende kracht de ruimtelijke kwaliteit buiten onze steden versterken? De complexiteit van deze opgaven en de
toekomstige Omgevingswet vragen om een meer integrale benadering.

Thema’s en uitgelichte projecten:
Toekomstbestendige woningmarkt 16
–– Rol particuliere verhuurders in sociale segment 16
–– Koopstarters in de knel 17

Gebiedsontwikkeling en transformatie 18
–– Programma Stedelijke Transformatie 18
–– Lokale transformatie van (winkel)gebieden 19

Juist nu woningprijzen stijgen, lijkt de kloof tussen huur en koop zichtbaarder. Een van de vragen waarover Platform31 zich buigt, is hoe we de kloof
tussen huur en koop kunnen verkleinen en daarmee meer beweging kunnen
creëren op de woningmarkt. Daarnaast dragen we actief bij aan de discussie
over betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatief goede woningen en
voeren we experimenten uit om daarmee mogelijkheden aan te dragen die
het handelingsperspectief bij gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen of wooncoöperaties te vergroten.

Jaarplan 2019 / Trend 2 / Thema’s en uitgelichte projecten
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Toekomstbestendige
woningmarkt
In Nederland groeien de zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid
van het wonen in de stad en financiering van het sociaal wonen. Dat roept
zowel vragen op over hoe we de woningbouwproductie kunnen versnellen
als over de wijze waarop we de schaarse vrijkomende woningen verdelen.
Vooral met het oog op de kwetsbare groepen in de wijk, met name in de corporatiewoningen, kunnen niet altijd toegang vinden tot de woningmarkt en
zoeken hun toevlucht in vakantieparken of op straat. Platform31 onderzoekt
hoe we deze kwetsbare groepen op de woningmarkt kunnen ondersteunen
en sociale problemen en excessen buiten de woningmarkt kunnen voorkomen. Maar ook hoe we de kloof tussen huur en koop kunnen verkleinen en
welke rol middenhuur en flexibele woonvormen hierin spelen. Tot slot staat
ook de wijze waarop de sociale huursector is georganiseerd ter discussie.
Diverse partijen denken na over de hervorming van de woningmarkt.
Platform31 ontwikkelt diverse projecten die bijdragen aan de toegankelijkheid van de woningmarkt.

Uitgelichte projecten:
Rol particuliere verhuurders in gereguleerde segment
Van alle particuliere huurwoningen zit twee derde in het gereguleerde
segment. Een groot deel van de lagere inkomensgroepen is op deze
woningen aangewezen. Maar blijft dit segment hen ook in de toekomst
een thuis bieden? Welk deel van de particuliere huurwoningen zit in het
gereguleerde segment? Wat zijn de kenmerken van het bezit van particuliere verhuurders? Wat zijn hun motieven en toekomstvisies? En welke
positie vervullen zij op de woningmarkt? We brengen daarnaast in beeld
wat de voor- en nadelen zijn van buy-to-let. Welke huishoudens komen
terecht in de buy-to-let woningen? Wat zijn hun verdere kansen op de
woningmarkt? Worden ‘jonge gezinnen verdrongen’ of biedt het juist
kansen voor starters?

Contactpersonen:
Fons Lustenhouwer
Anouk Corèl
Bekijk onze kennisdossiers
Woningmarkt
Wooncoöperatie
Jaarplan 2019 / Trend 2 / Toekomstige woningmarkt
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Koopstarters in de knel
De forse stijging van woningprijzen in combinatie met de strengere
hypotheekeisen zorgen ervoor dat starters vooral in de stedelijke gebieden in de Randstad lastig aan bod komen op de koopmarkt. Gemeenten
en corporaties beschikken over instrumenten om koopstarters te ondersteunen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de bestemmingscategorie ‘sociale koop’, waarbij nieuwbouwwoningen voor een prijs
van maximaal 200.000 euro beschikbaar worden gesteld en maximaal
tien jaar tot de categorie blijven behoren. Hoe vaak maken gemeenten
gebruik van deze bestemmingscategorie? Zien zij het als een bruikbaar
en effectief middel om bijvoorbeeld starters aan hun gemeente te binden? Wat zijn de belangrijkste argumenten van gemeenten om wel/niet
gebruik te maken van dit instrument? En hoe ervaart de koopstarter dit
instrument?
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Gebiedsontwikkeling
en transformatie
De ontwikkelingen rond het thema stedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling vragen om grote aanpassingen. De grote aantallen woningen die
worden gebouwd leiden tot een structuurverandering in de stad. Daarvoor
zijn afwegingen nodig op verschillende schaalniveaus: landelijk, onder meer
in het traject van de NOVI, provinciaal en gemeentelijk. In de programmering
van dit thema maakt Platform31 nadrukkelijk de beweging om wonen, werken, vervoer en recreatie te integreren. En koppelen we de verstedelijkingsopgave aan duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen en gezondheid.
Bij verdichting en kijken we gericht naar de ruimtelijke kwaliteit: hoe houden
we steden en wijken leefbaar, kunnen gebouwen en gebieden een andere
functie krijgen en kunnen we de maatschappelijke meerwaarde van ontwikkelingen meenemen in de planvorming? Maar ook: wie neemt de forse
voorinvesteringen voor zijn rekening? Onze projecten resulteren onder meer
in nieuwe planningsprincipes en andere manieren van samenwerken tussen
overheid, markt en bewoners.

Uitgelichte projecten:
Programma Stedelijke Transformatie
Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim een miljoen huishoudens in de komende decennia is de
woningvraag fors. Dit zorgt met name in steden voor grote uitdagingen,
omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen. Dit vraagt
om een enorme transformatie van bestaande stedelijke gebieden. In
het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de
transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te
lossen en deze te delen.

Contactpersoon:
Maarten Hoorn
Bekijk ook
stedelijketransformatie.nl
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Lokale transformatie van (winkel)gebieden
Wijzigend consumentengedrag, snelle technologische ontwikkelingen
en demografische transities. Onder deze omstandigheden veranderen
winkelgebieden in hoog tempo. Vooral in veel middelgrote en kleine
steden en dorpen staat de winkelfunctie hierdoor onder druk en ontstaat winkelleegstand. Extra stimulans van transformatie van overtollig
winkelvastgoed is nu nodig. In opdracht van de Retailagenda selecteert
Platform31 daarom proeftuinen waarmee we met gerichte procesinterventies de lokale transformatie van winkelgebieden aanjagen. Aan de
hand van de proeftuinen brengen we in kaart welke concrete opgave
en belemmeringen in winkelgebieden spelen, welke belanghebbenden
zijn aangehaakt en ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe inzichten en
instrumentarium. Afhankelijk van de opgave en fasering waarin de transformatie van een winkelgebied zich bevindt, werken we twee tot vier procesinterventies uit.
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Trend 3: De transitie
naar een duurzame
samenleving versnelt
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enk verder dan eendimensionale doelen. Dat is de wijze waarop
Platform31 de verduurzamingsopgave uit het klimaatakkoord en het
Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 aanvliegt in stad en
regio. Vanuit de thema’s die we binnen deze trends ontwikkelen, koppelen
we de energietransitie aan circulaire economie, sociaaleconomische
aspecten en de voedselketen. Deze integrale aanpak biedt mogelijkheden
slimmere uitkomsten tot stand te brengen, tegen meestal lagere investeringen in ons partnernetwerk.

Thema’s en uitgelichte projecten:
Energietransitie en circulaire economie 22
–– Slim en snel aardgasvrij: een aanpak per wijk 22

Klimaatadaptatie 23
Een integrale aanpak leidt ertoe dat meer doelen van de centrale en decentrale overheid tegelijkertijd worden bereikt. Corporaties, bewonersorganisaties, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen dragen hier volop aan bij. Platform31 biedt hen een podium, zodat
de kennis die we met deze stakeholders ontwikkelen ook daadwerkelijk
landt in de verduurzamingsopgave. En we gezamenlijk een zo groot mogelijk
maatschappelijk effect kunnen bereiken, namelijk een gezondere en duurzamere leefomgeving, waar nieuwe structuren en relaties ontstaan.

Jaarplan 2019 / Trend 3 / Thema’s en uitgelichte projecten
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Energietransitie en
circulaire economie
Het nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’, heeft
een duidelijk doel: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ten
minste 49 procent terugdringen in 2030. Het maatschappelijk effect daarvan is enorm: maar liefst zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen
worden goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd met schone elektriciteit.
Dat vergt een aanpak op diverse schaalniveaus: gebouw, buurt en wijk, stad,
regio, landelijk en internationaal. Vooral op buurt- en wijkniveau combineert
Platform31 de sociaaleconomische en fysieke aspecten in de opgaven van
de energietransitie en circulaire economie. Met de kennis die we vanuit onze
projecten ontwikkelen, ondersteunt Platform31 het kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken dat onder regie van de VNG wordt uitgevoerd.
Het vinden van oplossingen voor de verduurzaming van onze bebouwde
omgeving moet bovendien plaatsvinden met oog voor ons maatschappelijk
kapitaal: ecologisch, economisch, sociaal en menselijk. En dat vergt een
cross-sectorale werkwijze waarbij Platform31 de verduurzamingsopgave

Contactpersoon:
Paola Huijding
Bekijk ook ons kennisdossier
Aardgasvrije wijken
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vanuit de perspectief van de circulaire economie benadert. Kern van deze
benadering is dat we de gebouwde omgeving koppelen aan de producten
die we gebruiken: datgene wat de stad in en uitgaat, de wijze waarop producten zijn geproduceerd en hoe ze worden hergebruikt en verwerkt. De
vraag die we met dit thema willen beantwoorden is: hoe integreren we al die
aspecten in de cyclus van circulaire economie in de bebouwde omgeving?

Uitgelicht project:
Slim en snel aardgasvrij: een aanpak per wijk
Hoe kunnen we bestaande wijken slimmer en sneller verduurzamen?
Waar liggen in dit proces de kansen voor CO2-uitstoot reductie, klimaatadaptatie én circulaire economie? In dit project onderzoekt Platform31
welke aanpak het beste werkt per wijktypologie. Centraal daarbij staat de
koppeling tussen de fysieke en technische aspecten en de sociaaleconomische omstandigheden in de wijk. Deze integrale analyse is in 2018,
samen met het Kadaster en het CBS ontwikkeld en toegepast op de vijf
meeste voorkomende wijktypologieën. Een handleiding ‘welke aanpak
past bij welke soort wijk?’ is het resultaat van dit project. In 2019 onderzoekt Platform31 twee nieuwe type wijken: organische gegroeide kernen met mix van functies, waaronder wonen, kantoor, winkels, scholen,
en locaties waar stedelijke transformatie moet plaatsvinden vanwege
een verdichtingsopgave. Met de twee nieuwe wijk-/locatietypologieën
wordt mogelijk de rol van andere functies en van stedelijke transformatie
inzichtelijk in het proces van het aardgasvrij maken van de gebouwde
omgeving. Kansen en belemmeringen hiervan worden verwerkt in het
plan van aanpak en handvatten voor gemeenten.
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Uitgelicht project:

Klimaatadaptatie
Als gevolg van klimaatverandering krijgt Nederland te maken met zeespiegelstijging, overvloedige regenval, extremen in rivierafvoer en meer hete
zomerse dagen. Dit kan leiden tot schade, overstromingen en overlast
(hittestress). Bovendien zorgen asfalt, beton, staal, kunststof, glas, luchtvervuiling, geluidsoverlast, opwarming en hitte-eilanden voor een ongezond
leefmilieu in de steden. Stad en regio moeten daarom vergroenen om zich
aan te kunnen passen aan klimaatveranderingen en tegelijkertijd te verduurzamen en hoogwaardige woon- en leefomgevingen, ‘quality of living’
en ‘healthy ageing’ te realiseren. Daarbij speelt ook de verbetering van de
luchtkwaliteit in stedelijke gebieden (fijnstof, NOx) een rol. Steden kunnen
op allerlei concrete wijzen meer als ‘spons’ worden ingericht (regenwater
vasthouden waar het valt, bergen in waterpleinen en bufferzones, water vertraagd afvoeren) en kunnen wegen, leidingen, huizen, gebouwen en cultureel
erfgoed klimaatbestendiger gemaakt worden. Daarvoor is een klimaatbestendig design nodig voor de stad. In het kader van de Omgevingswet krijgen
de steden een kans om te komen tot meer concrete maatregelen.

Implementatieworkshops klimaatadaptatie
In zes gemeenten organiseert Platform31 drie workshops met het doel
klimaatadaptatie onderdeel te maken van ontwikkelprojecten rondom
energietransitie en stedelijke verdichting. Uitgangspunt is klimaatadaptatie in alle toekomstige ontwikkelingen een plek te geven in beleid en
regelgeving van deze gemeenten. De koppeling aan een praktijkproject
zorgt voor concrete maatregelen en stappen voor een goede implementatie. Bovendien ontstaat hiermee bij de betrokken gemeenten direct
bewustwording van de kansen, mogelijkheden en impact van klimaatverandering en de mogelijke maatregelen om hiermee om te gaan. Het
project dient als showcase voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en moet
aantonen dat het integreren van klimaatadaptatie zorgt voor een betere
toekomstbestendigheid en daarmee meerwaarde biedt op langere termijn.

Contactpersoon:
Martijn Kramer
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Trend 4: Toenemende aandacht
voor een inclusieve maatschappij
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etaalbare woningen, een toegankelijke en gezonde leefomgeving en
meedoen naar vermogen in de maatschappij. Hierop berust een inclusieve en vitale samenleving. Met de wijk als basis van waaruit mensen
mee kunnen doen, zich gewaardeerd voelen en willen omkijken naar anderen.
Hoewel gemeenten in de eerste plaats wettelijk en financieel verantwoordelijk zijn voor veel basisvoorzieningen, pakken ook burgerinitiatieven,
zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, ministeries, maatschappelijke
ondernemers en het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid. En steeds
vaker in onderlinge samenwerking en afstemming. Zo wordt verkend hoe
we met onze hulpbronnen als geld, tijd en grondstoffen op een niet uitputtende, maar wél op inclusieve wijze omgaan.
Aandacht is nodig voor kwetsbare groepen met psychische, fysieke of verstandelijke beperkingen en mensen die leven met schulden. Hoe voorkomen we dat mensen sociaal geïsoleerd raken, wegzakken in eenzaamheid,
de voordelen van de energietransitie missen of hun leven laten beheersen
door verslaving of geldstress? Voor veel van hen is de huidige samenleving te
ingewikkeld en hebben ondersteuning nodig om zich te redden.

Thema’s en uitgelichte projecten:
Armoede, schulden en gedrag 26
–– Programma Mobility Mentoring® 26
–– Stimuleren van gedrag 27

Bestuur en samenspel 28
–– Experiment voor duurzame, inclusieve en circulaire
wijken 28
–– Transformatie sociaal domein 29

Maatschappelijke zorg en ggz 30
–– Verbeteren van preventie en zorg rond personen met
verward gedrag 30

Het organiseren van de toegang en nabijheid van zorg is een belangrijk aandachtspunt bij gemeenten. Denk aan verbeteringen als één gemeentelijke
toegang voor meervoudige problematiek of het aanjagen van zorgcoöperaties waarin zorgorganisaties samenwerken voor buurtgerichte thuiszorg.
Hiervoor is een sterkere binding nodig met de buurt, zodat burgers meer
invloed hebben op het wel en wee in de wijk en omdat ontmoeting vlakbij
huis eenzaamheid voorkomt. Platform31 ontwikkelt een programma gericht
op een integrale aanpak, crossovers tussen domeinen, maatwerk en preventie waarbinnen een diversiteit aan spelers en thema’s tot hun recht komen.
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Armoede, schulden
en gedrag
Een groeiende groep huishoudens zit financieel klem. Vaste lasten, zoals de
huur of energiekosten, blijven stijgen en de inkomenssituatie is vaak onzeker door tijdelijke en flexibele banen. Leven in armoede en met schulden is
een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Langdurige (financiële)
schaarste en inkomensonzekerheid veroorzaakt stress en heeft een negatief
effect op het gedrag van mensen, hun motivatie en hun gezondheid. Tegelijkertijd leidt de armoede- en schuldenproblematiek tot hoge maatschappelijke kosten. Schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid,
al laat het groeiende aantal mensen onder beschermingsbewind zien dat
financieel kwetsbaren ook andere routes voor ondersteuning zoeken. Een
vernieuwende schuldenaanpak en verbeterd schuldhulpverleningstraject
zijn nodig. Die moeten meer inzicht bieden in wat werkt. Daarnaast willen
gemeenten en andere partners graag weten hoe zij echt integraal kunnen
samenwerken en hoe ze armoede en schulden in samenhang kunnen aanpakken, en daarmee handen en voeten geven aan preventie en maatwerk.

Uitgelichte projecten:
Programma Mobility Mentoring®
Het Mobility Mentoring® netwerk Nederland is bedoeld voor organisaties
die aan de slag willen met de gelijknamige aanpak waarin professionals
mensen begeleiden naar een economisch zelfredzaam leven. Deelname
is op basis van lidmaatschap. Uitgangspunt is om met elkaar te leren en
te zorgen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing daarvan in
de praktijk. Het programma is gericht op ontwikkelen en evalueren, kennis delen en doorontwikkelen van de aanpak en training in Nederland.

Contactpersoon:
Susan van Klaveren
Bekijk ook ons kennisdossier
Armoede en schulden
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Stimuleren van gedrag
Platform31 wil relevante en beschikbare (wetenschappelijke) kennis en
goede praktijkvoorbeelden op het gebied van gedrag en gedragsverandering beschikbaar maken voor beleidsmedewerkers en professionals
in het sociaal domein. De gedeelde handvatten gaan vooral over hoe
gemeenten en maatschappelijke organisaties mensen met financiële
problemen kunt bereiken en motiveren.
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Bestuur en
samenspel

deringen. Want wat leveren inrichtings- en organisatiekeuzen daadwerkelijk
op? Welke effecten heeft de nieuwe privacywetgeving op preventieaanpakken? De antwoorden op dit soort vragen zijn relevant voor de beoogde transformatie en nodig om beargumenteerd te zoeken naar alternatieven.

Uitgelichte projecten:
Steeds meer nieuwe spelers proberen een waardevolle bijdrage te leveren
aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met concepten als
de global goals, social return of investment of een betekenisvolle economie
maken ze zichtbaar hoe ze inhoud geven aan de inclusieve maatschappij.
Tegelijkertijd veranderen ook de rollen en verhoudingen tussen de traditionele en nieuwe spelers. Het vergt continu schakelen tussen domeinen en
schaalniveaus evenals het meten van impact en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit nieuwe samenspel tussen formele en informele netwerken
creëert nieuwe kansen én dilemma’s.

Experiment maatschappelijke waardecreatie in wijken

De transformatie van het sociaal domein vraagt om innovatie van het aanbod, nieuwe samenwerkingsconstructies en ruimte voor maatschappelijke
initiatieven, burgerkracht en nieuwe partners. Gemeenten moeten dus
anders gaan werken, verantwoorden, sturen en organiseren. Hoewel de
transformatie de komende jaren verder vorm krijgt, ontstaat er druk vanwege oplopende tekorten en onzekerheid over de uitkomsten van veran-

Contactpersoon:
Mirjam Fokkema
Bekijk ook ons dossier
Bewonersparticipatie en
lokale democratie
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Samen met gemeenten, bedrijven en burgers experimenteren we om
wijkgericht maatschappelijke opgaven op te pakken. Op deze manier
zorgen we ervoor dat de brede maatschappelijke waarden (duurzaam,
inclusief, leefbaar en circulair) een drijfveer worden die zijn gelinkt aan
een urgente vraag uit de wijk (zoals de energietransitie, armoede, water-
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overlast of verantwoorde productie en consumptie van goederen). Het
definiëren van een opgave en deze samenbrengen met de beschikbare
waarden in een wijk staat in het experiment centraal.

Transformatie sociaal domein
In een reeks van verhalen blikken we terug op de initiatieven die zijn
genomen om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven. We
maken de balans op. In hoeverre is de werking van de Participatiewet
geslaagd en hebben burgers meer het heft in eigen handen genomen? Is
het keukentafelgesprek nu de basis voor ondersteuning aan kwetsbare
mensen geworden en heeft dit het gewenste effect? Nu gemeenten
meer aan zet zijn bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leidt
dit ook tot een grotere mate van passende matching met bedrijven?
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Maatschappelijke
zorg en ggz
Een van dé uitdagingen in het wijkgericht werken voor de komende jaren is
betere samenwerking tussen de maatschappelijke zorg en de (geestelijke),
gezondheidszorg: tussen ondersteuning vanuit de Wmo enerzijds en de verzekerde preventie, zorg en langdurende ondersteuning bij lichamelijke en
psychische problemen anderzijds. Van alle psychische hulpvragen wordt zo’n
75 procent in de huisartsenpraktijk behandeld. Er is een bredere kijk nodig
dan alleen het genezen van lichamelijke of psychische aandoeningen. Maar
ook: hoe versterken we de fysieke en mentale gezondheid, hoe voorkomen
we eenzaamheid en bevorderen we het psychosociaal welzijn en deelname
aan de samenleving? Deze bredere focus is nodig om problemen zoals verward gedrag en terugval in bijvoorbeeld dakloosheid en eenzaamheid te
voorkomen. Samenwerking van de eerstelijnszorg met ervaringsdeskundigen en het lokale welzijnswerk is hiervoor onontbeerlijk, met flexibele inzet
van specialistische hulp. Ook om problemen vóór te zijn, voor het versterken
van gezondheid en welzijn is een integrale wijkaanpak om sociaal kwetsbare groepen te bereiken kansrijk gebleken, bijvoorbeeld op het gebied van
stressreductie, voeding en overgewicht en roken.

Uitgelicht project:
Verbeteren van preventie en zorg rond personen met
verward gedrag
Onderzoek naar een sluitende aanpak voor personen met verward
gedrag vanuit laat zien dat, vanuit het cliëntperspectief, het belang van
een stabiele basis voorop staat (IVO, 2018). Dit betekent een passende
woonsituatie en een goede hulpverleningsrelatie. Ook werd door betrokkenen ervaren dat hulp en begeleiding vaak pas op gang komen als de
problemen zo hoog zijn opgelopen dat deze complex en meervoudig zijn
geworden. Over de manier waarop de samenwerking tussen geestelijke
gezondheidszorg en maatschappelijke zorg kan worden verbeterd en
hoe mensen zo eerder en beter kunnen worden ondersteund leven nog
veel vragen. Deze vragen zouden kunnen worden beantwoord door een
groep mensen waarover een melding ‘verward gedrag’ is gedaan langere
tijd te volgen. Dit geeft zicht op hoe de situatie van een persoon over de
tijd verandert en welke factoren daarin bevorderend of belemmerend
werken. Samen met onderzoeksinstituut IVO willen we gemeenten en
andere betrokken partijen ondersteunen met een aanpak waarmee de
mensen die verward gedrag vertonen echt bij gebaat zijn.

Contactpersoon:
Elske Wits
Op dit thema werkt Platform31
nauw samen met het
onderzoeksinstituut IVO

Jaarplan 2019 / Trend 4 / Maatschappelijke zorg en ggz

31 / 37

Trendoverstijgende activiteiten
Kenmerkende en terugkerende activiteiten
van Platform31 zijn trend- en opgave-overstijgend. Hieronder vindt u een selectie van
deze activiteiten. Het wetenschappelijke en
Europese perspectief zijn hier, wanneer nodig
en relevant, onderdeel van.
De 4 Seizoenen van Platform31
De 4 Seizoenen is het programma-overstijgende
aanbod voor partners van Platform31. Met onder
meer de Dag van Stad en Regio en Hartige Hapsessies is het inmiddels een vertrouwd onderdeel van de netwerkactiviteiten van Platform31.
Doel is partners een hoogwaardig en innoverend
netwerk te bieden op basis van relevante thema’s en inspirerende experts, die aansluiten op
de inhoudelijke projecten. Het aanbod is gericht
op bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals. Aanvullend op het reguliere aanbod
organiseren we enkele regiobijeenkomsten en
kennisbijeenkomsten in de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen van 2019.
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Analyse rijksbegroting
Jaarlijks analyseren specialisten van Platform31
de Rijksbegroting. Wat betekenen de kabinetsplannen op de verschillende domeinen voor
steden en regio’s?
Strategische verkenningen verkiezingen
In verkiezingsperioden maakt Platform31 een
analyse van de coalitieakkoorden op Rijks-,
provinciaal en gemeentelijk niveau: met eind
2017 een analyse van het regeerakkoord,
gevolgd door een analyse van de nieuwe
coalitieakkoorden van 25 gemeenten (grote-,
middelgrote en plattelandsgemeenten) in 2018.
In 2019 besteedt Platform31 uitvoerig aandacht
aan de verkiezing van de Provinciale Staten.
Platform31 biedt concrete ondersteuning bij de
totstandkoming van strategische verkenningen
en trendanalyses. In de jaren dat er geen verkiezingen zijn, maakt Platform31 een trendanalyse
voor stad en regio.

Kennisdossiers
Platform31 ontwikkelt in nauwe samenwerking
met het G40-Stedennetwerk en andere partijen
kennisdossiers op de thema’s die voor bestuurders en professionals van belang zijn. De dossiers
zijn bereikbaar via de website www.platform31.
nl/kennisdossiers. In 2019 worden nieuwe kennisdossiers ontwikkeld en houden we bestaande
kennisdossiers up to date.
Platform31-nieuwsbrief, nieuwsflits, website,
sociale media
Platform31 houdt de ontwikkelde kennis niet
voor zichzelf, maar deelt deze tijdens bijeenkomsten, in nieuwsbrieven via de website en met
behulp van onze sociale media-kanalen. Twee-

wekelijks versturen we de Platform31-nieuwsbrief met interviews, blogs, nieuwsberichten,
publicaties en de agenda. De Nieuwsflits Stad en
Regio versturen we wekelijks. Hierin staat relevant nieuws uit het vakgebied van Platform31 en
ons brede partnernetwerk. Op www.platform31.
nl vindt u dagelijks nieuwe content over activiteiten en projecten van Platform31 en onze
partners. We delen die content op meerdere
momenten per dag via onze explosief groeiende sociale mediakanalen. Op Twitter tellen
we 11.000 volgers, LinkedIn groeit explosief met
meer dan 6.000 leden.
Meld u direct aan voor onze communicatiekanalen:

Versterking Openbaar Bestuur
In 2019 werkt Platform31 in verschillende trajecten samen met bestuurders, raadsleden en
gemeentesecretarissen aan de wijze waarop zij
hun rol kunnen versterken met behulp van de
kennis die Platform31 ontwikkelt en ontsluit.
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Partners en samenwerkingsverbanden
Platform31 is een dynamische netwerkorganisatie. Organisaties die zich aan ons
committeren, zijn gemeenten, ministeries,
corporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.
Samen ontwikkelen we nieuwe kennis die
we vertalen naar de praktijk. Deze kennis
verspreiden we breed, zodat iedereen kan
profiteren van de resultaten.

Als partner heeft u toegang tot een uniek netwerk van stedelijke en regionale professionals. U
ontmoet beroepsgenoten tijdens inspirerende
activiteiten. Dankzij de diversiteit van het netwerk ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en kruisbestuiving van thema’s. Als partner
draagt u ook volop bij aan het ontsluiten en
duiden van bestaande kennis. U staat op het
netvlies van medewerkers van Platform31. We

Praktijk

benaderen u voor uw expertise of vragen u om
onderwerpen in te brengen voor activiteiten,
experimenten en onderzoeken. Samen vatten
we maatschappelijke vraagstukken bij de horens.
Onderdeel van het partnerschap is Yurps: het
netwerk van jonge professionals. Yurps trainen vaardigheden, discussiëren, bloggen en
adviseren.

Kennis

Onderzoekt
experimenteert
en organiseert
ontmoeting

Onconventionele
integrale aanpakken,
oplossingen,
adviezen,
agendering

N etwerk
Wetenschap

Doelgroep
Bestuurders

Impact

Praktijkprofessionals
Beleidsmakers

Beleid
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Onderzoeksinstituut IVO
Onze kennispartner beantwoordt onderzoeksvragen en adviesvragen rondom welzijn, zorg
en verslaving. Het IVO kijkt over sectorgrenzen
heen en slaat bruggen tussen wetenschap, beleid
en praktijk. In 2019 werkt Platform31 intensief
samen met IVO en ontwikkelen beide organisaties op diverse thema’s gezamenlijke projecten
en zoeken pro-actief naar interessante inhoudelijke kruisbestuivingen waar alle partijen van
profiteren.
Wetenschappelijke Board Platform31
Een van de doelen van Platform31 is het versterken van de verbinding tussen wetenschap en
praktijk. Dat doen we onder meer via ons eigen
Wetenschappelijke Board. De board bestaat
uit een selecte groep wetenschappers en komt
minimaal twee keer per jaar bij elkaar rond een
urgent maatschappelijk thema. Op basis van een
interdisciplinaire discussie met onderzoekers,
beleidsmakers en (stedelijke) professionals kijkt
de Wetenschappelijke Board met een wetenschappelijk bril naar vraagstukken van partners
van Platform31. Zij kunnen vervolgens met de
inzichten aan de slag in de stedelijke en regionale praktijk.

Programmaraad Platform31
De Programmaraad van Platform31 adviseert
het bestuur en de directie over het jaarprogramma: over de langjarige maatschappelijke
relevantie, het vernieuwend en verbindend
vermogen naar inhoud en partijen en over de
samenhang tussen producten (onderzoek, experiment, kennisoverdracht) van Platform31. De
leden komen drie keer per jaar bijeen: voor een
gesprek met een wetenschapper, tijdens een
praktijkbezoek bij een ontwikkeling in stad of
regio en om te adviseren over het conceptprogramma van Platform31.
VerDuS
In het kader van het kennisinitiatief Verbinden
van Duurzame Steden (VerDuS) hebben de
departementen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
alsmede NWO, NRPO SIA en Platform31 het
onderzoeksprogramma Smart Urban Regions
of the Future (SURF) ontwikkeld voor de periode
2014-2020. Centraal in het programma staat
vraagsturing vanuit steden en stedelijke regio’s,
en de urgente stedelijke vraagstukken uit de
praktijk. De ambitie van SURF is het ontwikkelen
van een brede, duurzame kennisbasis en innovaties die Nederland in staat stellen om toekom-
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stige vraagstukken op het terrein van stedelijke/
regionale ontwikkeling het hoofd te bieden en
om te komen tot handelingsperspectieven voor
beleidsmakers en bestuurders.
SURF
SURF biedt voor steden en stedelijke regio’s
een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met
urgente lokale vraagstukken. Steden hebben te
maken met een grote stroom informatie en kennis op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. De beschikbare kennis sluit niet altijd
goed aan bij de stedelijke praktijk van alledag,
zodat kennis blijft liggen. Hierdoor worden kansen gemist voor duurzame economische structuurversterking en een betere quality of life. In
het SURF-programma zijn er mogelijkheden om
naast de vraag naar het wat (kennis), de vertaling
te maken naar het hoe (praktijk). In veel gevallen vraagt dat nog wel een conversieslag van
wetenschappelijke kennis naar instrumentarium
voor de praktijk. Platform31 wil deze conversie
de komende jaren bewerkstelligen en de kennis
inbedden in producten en diensten (leergangen,
bijeenkomsten, publicaties e.d.), waarmee het de
stedelijke/regionale praktijk als kennisorganisatie kan bedienen.
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Overzicht partners Platform31
Ministeries
-- Ministerie van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
-- Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
-- Ministerie van Justitie
en Veiligheid
-- Ministerie van
Economische Zaken
en Klimaat
-- Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu

Provincies
-- Provincie Gelderland
-- Provincie Overijssel

Steden (G4 en G40)
-- Alkmaar
-- Almelo
-- Almere
-- Alphen aan den Rijn
-- Amersfoort
-- Amsterdam
-- Apeldoorn
-- Arnhem
-- Assen
-- Breda
-- Delft

----------------------------------

Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
’s-Hertogenbosch
Hilversum
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Sittard-Geleen
Schiedam
Tilburg
Utrecht
Venlo
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle

Middelgrote
gemeenten
-- Oldambt
-- Winterswijk
-- Zeist
-- Goes
-- Nissewaard
-- Rijswijk
-- Waalwijk
-- Veenendaal
-- Vlaardingen
-- Zutphen
-- Pijnacker-Nootdorp
-- Papendrecht
-- Westland

Corporaties
-- Area
-- BrabantWonen
-- Centrada
-- De Sleutels
-- De Woonplaats
-- DeltaWonen
-- Dudok Wonen
-- Dunavie
-- Elan wonen
-- Haag Wonen
-- Habion
-- Havensteder
-- Heem Wonen
-- Kleurrijk Wonen
-- Lefier
-- Nijestee

Jaarplan 2019 / Partners en samenwerkingsverbanden

-------------------------------

Omnia
Portaal
Pré Wonen
Qua Wonen
Rijswijk Wonen
Servatius
Stadlander
Staedion
Stichting Woonwaard
Noord-Kennemerland
Talis
Thuis
Tiwos
Van Alckmaer
Velison Wonen
Vestia Groep
Vidomes
Waterweg Wonen
Welbions
Wonen Limburg
Wonen Zuid
Woningstichting
Den Helder
Woningstichting SWZ
Woonbedrijf
Eindhoven
Woonbron
Wooncompagnie
Woonkwartier
Woonlinie
Woonpartners MiddenHolland
Woonplus Schiedam
Woonstad Rotterdam

-- Woonstichting De Key
-- Ymere
-- Zayaz

Belangenorganisaties
-- Aedes
-- IPO
-- PMG
-- VNG

Markt & Ontwikkeling
-- AM
-- Anderssons Elffers
Felix
-- Arcadis
-- AT Osborne
-- Beaumont
Communicatie &
Management BV
-- BLG Wonen/Volksbank
-- BNG Bank
-- BouwInvest
-- BPD
-- Buck Consultants
-- Camelot Europe
-- Companen
-- De Huischmeesters
-- De Kabath
-- DOCK
-- ERA Contour
-- HabrakenRutten
-- IHS

-- Impuls Academische
Werkplaats
-- Interpactum
-- Invisor
-- Jochum Deuten
-- Kadaster
-- Koninklijke BAM Groep
-- KokxDeVoogd
-- Lysias Consulting
Group
-- MUST stedebouw
-- Nationaal Groenfonds
-- NVM makelaars
-- Ovidius
-- Procap adviseurs en
projectmanagers
-- Provada
-- Rabobank Real Estate
Finance
-- Rebel Group
-- Rho adviseurs
-- Rigo Research & Advies
-- Roots Beleidsadvies
-- Strategie in Beeld
-- Sweco
-- Synchroon
-- TNO
-- Twynstra Gudde
-- Techniek Nederland
(voorheen UNETO-VNI)
-- Vastgoed Belang
-- WhatWorks
-- !Woon
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Ontwerp en realisatie: Gé grafische vormgeving
Platform31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet
de trends in stad en regio. We verbinden beleid,
praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee
bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct
aan de slag kunnen. De oplossingen houden we
niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van
de resultaten.
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag
www.platform31.nl
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