2018
Jaarverslag

Kennis van stad en regio

Voorwoord
Afgelopen jaar was een jaar vol signaleren, verbinden en
meedoen. Want ook in 2018 werkten we niet alleen. Samen
met onze partners ontwikkelden we bruikbare aanpakken
en innovatieve producten. We organiseerden leerzame
ontmoetingen en zorgden voor invloedrijke analyses en
verkenningen. De behaalde resultaten zijn waardevol voor
iedereen die werkt aan maatschappelijke vraagstukken
in stad en regio. In onze jaarprogrammering van 2018
ambieerden we meer samenhang.
Vanuit maatschappelijke trends en thema’s ontwikkelden
we domeinoverstijgende projecten en uiteenlopende
activiteiten. In dit jaarverslag over 2018 presenteren we
een greep uit de resultaten daarvan. Per thema laten we
een selectie zien van wat we samen met onze partners
hebben bereikt. We focussen ons daarbij niet alleen op
harde cijfers, maar laten juist zien wat onze outcome is.

Platform31 Jaarverslag 2018

Want uiteindelijk doen we het voor alle professionals die
dagelijks hard werken om de opgaven in stad en regio aan
te pakken. Onze gezamenlijke activiteiten resulteerden
dan ook vaak in concrete producten en aanpakken waar
beleidsmakers en andere professionals direct mee aan de
slag kunnen. Bij elk resultaat vindt u, naast de cijfers en
een beschrijving, daarom een link om onze producten te
downloaden.
Wij wensen u veel leesplezier. En we hopen ook de
komende jaren weer samen met u te werken aan de
grote maatschappelijke opgaven voor stad en regio.
Hamit Karakus
Algemeen directeur Platform31
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Thema

Armoede en
schulden
In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn
armoede en schulden prominent aanwezig. Ook kampen
deze mensen vaak met gezondheidsachterstanden.
Het aanpakken hiervan vraagt om innovatieve
oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2018
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Armoede en schulden

Gemeenten en non-profit
organisaties werken Mobility
Mentoring® Informed
Partners
EMPath,
G40-Stedennetwerk,
gemeenten,
sociale (non-profit)
organisaties

Sinds het voorjaar van 2018 is Platform31 de exclusieve partner van
het Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding
van Mobility Mentoring® in Nederland. Sindsdien werken al 16
gemeenten en non-profit organisaties met de aanpak. Afgelopen
jaar liet het werken met de aanpak interessante opbrengsten zien.
In een paar maanden tijd doen er al 700 mensen met financiële
problemen mee met het Nederlandse Mobility Mentoring®
programma. En ook andere organisaties, zoals woningcorporaties,
hebben baat bij uitgangspunten van Mobility Mentoring®.
Bijvoorbeeld in de aanpak van huurachterstanden.
Lees meer in het Mobility
Mentoring® jaarverslag

“Ben nu over de drempel heen
en het is gemakkelijker vol te
houden. Sommige dingen blijf
ik doen omdat ik er het nut van
in zie, zoals het bijhouden van
een kasboekje. Ik merk dat het
helpt om inzicht te hebben in
geldzaken.”
Deelnemer Mobility Mentoring®
gemeente Alphen aan den Rijn

Facts & Figures
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17

Tweedaagse trainingen /
240 deelnemers
4 light trainingen /
85 deelnemers

5

Sessies voor de GGD IJsselland
en woningcorporaties /
165 deelnemers

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

±180

Aantal professionals
die werken met
Mobility Mentoring

+700

Aantal deelnemers
Mobility Mentoring
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Armoede en schulden

Wetenschappelijke inzichten en
gouden tips helpen bij innovatieve
aanpakken in het sociaal domein
Partners
EMPath, G40-Stedennetwerk, gemeenten,
sociale (non-profit)
organisaties

Eind oktober gingen 25 leden van het Nederlandse Mobility Mentoring®
netwerk naar Boston. Een week lang leerden zij van elkaar en van de
ervaringen van de social work-organisatie EMPath. De meereizende
gemeenten en non-profit organisaties kregen gouden tips en de laatste
wetenschappelijke inzichten voor de aanpak van armoede en schulden en andere sociale thema’s, zoals jeugdhulp of de tweedeling in de
maatschappij. Want, zo was een veel gehoorde les, er is niet één strategie om mensen in het sociaal domein te helpen. Maar door gebruik te
maken van wetenschappelijke inzichten en het delen van kennis, ervaringen en resultaten kunnen we samen wel zorgen voor een optimale
doorontwikkeling.
Lees meer in dit artikel

“Mobility Mentoring is echt gericht op
‘changing the narrative’, op een andere
mindset. Het leren denken vanuit een
neutrale positie, het ondersteunen van
de eigen weg van cliënten.”
Edwin van Staveren (coördinatorG40-StedennetwerkStedennetwerk)

Facts & Figures
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voorbeelden van klimaatadaptieve
projecten, inclusief overzichten van maatregelen,
problemen, betrokkenen, rolverdeling en proces
van initiatief tot uitvoering

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

3

categorieën projecten
(nieuwbouw, bestaande
bouw en openbare ruimte)

9

gedeelde inzichten
over klimaatadaptatie

6

Armoede en schulden

Boek geeft inspiratie en handvatten
voor succesvolle integrale aanpakken van
financiële en gezondheidsproblemen
Partners
Pharos, FNO, (GIDS)
gemeenten, sociale
(non-profit) organisaties,
GGD, maatschappelijke
en wijkinitiatieven,
bewoners

Pioniers van verschillende organisaties en gemeenten deelden
hun ervaringen met het integraal aanpakken van financiële en
gezondheidsproblemen. In de leerkring ‘armoede en gezondheid’ en andere sessies hielpen wij partijen, samen met Gezond
in…, verder met hun preventieve aanpak. In een inspiratie en
werkboek bundelden wij de opbrengst en theoretische achtergrond. We combineren die met werkvormen om de aanpak, in
een eigen projectteam, verder aan te scherpen.
Bekijk het ‘Inspiratie- en werkboek
armoede, schulden en gezondheid’

“De leerkring was een waardevol traject.
Voor mij zat er meerwaarde in de hoge
kwaliteit van de opbouw van de landelijke
bijeenkomsten: op inhoud, in werkvormen
en het uitwisselen van ervaringen.
Het was waardevol om met collegaprojecten overlap te herkennen in waar
je in de eigen praktijk tegenaan loopt.”
Laura Höfte (projectleider ‘Gezin centraal
in Supporter van Elkaar’ van FC Twente)

Lees het hele interview

Facts & Figures
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5

innovatieve
aanpakken

5

leerkringsessies
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Thema

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt
Voor de verdere ontwikkeling van krachtige regionale economische ecosystemen kan de samenwerking
intern en tussen overheden onderling én met ondernemers en onderwijsinstellingen nog veel beter.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2018
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Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Een economische agenda
voor stad en regio
Partners
G40-Stedennetwerk,
ministerie van BZK,
ministerie van EZK,
gemeenten en
provincies

Bij de start van de nieuwe lokale bestuursperiode liet Platform31 steden
en regio’s zien wat er op hun economische agenda staat: met welke
economische opgaven moet de lokale en regionale economie de
komende tijd aan de slag? Denk aan duurzaamheid, energietransitie en
toekomstbestendige binnensteden. En bijvoorbeeld aan de gevolgen
van de krimpende beroepsbevolking of de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt.
Bekijk de publicatie ‘Economische
agenda voor stad en regio’

“Het is essentieel om
het mkb mee te krijgen
in de beweging van
vernieuwing en innovatie.
Door ondernemers op te
zoeken en door pioniers
en goede voorbeelden als
ambassadeurs in te zetten,
proberen we een beweging
op gang te brengen.”
Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Economie
en Financiën provincie Zeeland)

Facts & Figures

10
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Agendapunten

9

Interviews

3

Praktijkvoorbeelden

9

Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Ondersteuning,
prikkeling en verleiding
voor het brede mkb
Partners
G40-Stedennetwerk,
EZK, VNG, IPO,
MKB Nederland, KvK,
wetenschappelijke
experts

Hoe kunnen we het mkb in de volle breedte helpen in deze snel
veranderende tijden? Wat werkt daadwerkelijk en levert nu én in de
toekomst succes? Platform31 deelt in ‘Aan de slag voor het brede
mkb’ concrete lessen en inzichten uit de praktijk op het gebied
van personeel, financiering en innovatie. Deze inventarisatie helpt
gemeente en regio bij het komen tot regionale afspraken en acties
voor een gezamenlijke beleidsinzet voor het mkb.
Lees de publicatie ‘Aan de
slag voor het brede mkb’

“Wat ook interessant is, is dat ik tien
ondernemers uit Breda heb leren kennen.
Sinds de Challenge doe ik zelfs zaken met
drie daarvan. Voor Breda als stad is het ook
interessant als het ondernemersnetwerk
steviger wordt.”

In 2019 wordt de opgedane kennis verder verspreid via
5 regiosessies waarin telkens regionale spelers in het brede
mkb werken aan concrete vervolgafspraken.
Facts & Figures

60
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interviews met meer
dan 80 personen

20

Robert de Pater (advocatenkantoor Gimbrere)

best practices
ontleed
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Thema

Vitale stad
en regio
In Nederland zien we op verschillende schaalniveaus
– van regio tot op wijkniveau – verschillen in welvaart
en participatie, concentraties van kwetsbare groepen
en een groeiende kloof tussen de haves en have-nots.
Hoe keren we het tij?

Lees meer
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Vitale stad en regio

Oplossingen voor een
bruisende binnenstad
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk,
G4, kleine en middelgrote gemeenten,
diverse experts en
marktpartijen

De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is
terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek
van groot belang. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie
tot transitie – van winkelplek naar stadshart – het grootst. En in veel
steden bruist de binnenstad overdag van het leven, maar veranderen
de winkelstraten na sluitingstijd in verlaten, onveilige oorden of
snelle fietsroutes. Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ bracht
Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad
naar een volgende fase. Daarnaast organiseerden we workshops en
gerichte discussies en we ontwikkelden een kaartspel en de methode
Concept binnenstad (samen met SITE urban development).

“Klimaatverandering staat
voor de deur en leefbaarheid
onder druk. Een bloembak is
dan echt niet genoeg.”
Deelnemer gemeente

Lees de publicatie
‘De nieuwe binnenstad’
Lees de publicatie
‘Avondstad’
Deze activiteiten zijn onderdeel van het
programma Vitale Binnensteden
Facts & Figures

4
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gemeenten (Den Haag, Eindhoven,
Gouda en Zwolle)

5

praktische P’s om de binnenstad ’s avonds te verlevendigen (participatie,
programmering, publieke ruimte, profilering en publiek)
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Vitale stad en regio

Innovatieve aanpakken
voor vitale wijken
Partners
G40-Stedennetwerk,
met specifieke bijdrage
van gemeente Groningen,
LSA Bewoners, ministerie
van BZK

In de wijk moet het gebeuren. Hier wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de
verduurzaming, energietransitie en woningbouw, maar ook aan het
terugdringen van ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs
en op de arbeidsmarkt, concentraties van kwetsbare bewoners en
ondermijnende criminaliteit. Het project ‘Vooruit met de wijk!’ draait
om het ontwikkelen van innovatieve aanpakken voor vitale wijken.

“De culturele verscheidenheid
in steden en buurten maakt
samenleven ingewikkelder,
maar niet onmogelijk.”
Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit)

Lees het magazine ‘Vooruit in de wijk’
Bekijk alle filmpjes, interviews, publicaties
en nieuws over vitale wijken

In ons kennisdossier Stedelijke vernieuwing geven we een
gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling, de trends
en het speelveld waarin partijen in de wijk opereren
Facts & Figures

300

Platform31 Jaarverslag 2018

Tijdens het landelijke congres ‘Vooruit
met de wijk!’ kwamen ruim 300 mensen
werken aan vitale wijken

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien
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Thema

Wonen
en zorg
Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda
van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de
zorg- en woningmarkt. Hoe kunnen kwetsbare groepen zich
thuis in de buurt voelen met hulp, service en gezelligheid
binnen handbereik?

Lees meer
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Wonen en zorg

Experimenteren
met zachte landing
in de wijk
Partners
Actieprogramma
Weer Thuis!, een
initiatief van Aedes,
de VNG, het Leger
des Heils en de Federatie
Opvang (mede namens
RIBW Alliantie en
GGZ Nederland)

Hoe krijg je een goede doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk? En hoe
zorg je ervoor dat deze mensen een eigen woning hebben én
voldoende begeleiding? Veel gemeenten worstelen met die
vragen. Twaalf gemeenten experimenteerden daarom in het
kennis- en experimentenprogramma ‘Weer thuis in de wijk’.
Lees de publicaties per thema, de uitgebreide
eindpublicatie of de samenvatting

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) nam de publicaties
van ‘Weer thuis in de wijk’ op in zijn voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer
Facts & Figures

12
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samenwerkingsverbanden van
gemeente, woningcorporaties
en GGZ-instellingen

3

“Mensen zoeken een omgeving die bij
hen past. Met het bieden van voorzieningen in wijken waar kwetsbare mensen
worden geplaatst, creëer je ‘landingsrechten’ voor nieuwkomers. Daardoor
moet je ook de betreffende buurt verbeteren of ‘verheffen’. Het gaat om een
zorgvuldige uitruil van belangen.”
Sjef Czyzewski (voormalig bestuurslid ggz-ondernemer Antes)

thema’s (uitstroom in kaart brengen,
onderlinge samenwerking en zachte
landing in de wijk)
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Wonen en zorg

Woonzorgarrangementen
voor kwetsbare senioren
in beeld
Partners
Aedes-Actiz
Kenniscentrum
Wonen-Zorg

Na de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 was
er onrust: zijn er wel alternatieven wanneer de oudere het thuis niet
meer redt? Welke woonvormen heeft Nederland voor kwetsbare
senioren tussen de eengezinswoning en het verpleeghuis in?
In een kwalitatieve verkenning brengt Platform31 het alternatieve
tussenaanbod in beeld. Welke woon- en zorgbehoeften zijn er bij
de doelgroep en welke woonzorgarrangementen passen daarbij?
Lees de publicatie ‘Langer thuis:
verkenning en in de praktijk’

Facts & Figures

5
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trends

41

“Gemeenten moeten
beseffen hoe belangrijk
wooninitiatieven voor
senioren zijn.”
Peter Alders (ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
en Frank van der Voort (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland)

voorbeelden

16

Wonen en zorg

Inspiratie- en werkboek
voor een gezonde
openbare ruimte
Partners
Pharos, RIVM, diverse
gemeenten, GGD,
Urban Dynamics,
KuiperCompagnons

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan helpen bij het
terugbrengen van gezondheidsachterstanden. Maar hoe
werkt dat? Op basis van de eerdere leerkringen Gezondheid &
Ruimte en onderzoek onder 25 gemeenten maakte Platform31
een werkboek vol verdieping, praktische handvatten, slimme
strategieën, interessante interviews en inspirerende voorbeelden
waarmee gemeenten écht aan de slag kunnen.

“We hadden nog geen
beeld waar we heen
wilden met gezondheid
in omgevingsvisie. Nu
hebben we een plan om
mee verder te gaan.”

Bekijk het ‘Inspiratie- en werkboek
gezondheid en ruimte’

Deelnemer Leerkring Gezondheid
& Ruimte

Facts & Figures

25
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gemeenten

3

strategieën

6

gemeenten

5

‘Meekoppel’projecten

7

werkvormen
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Thema

Gebiedsontwikkeling
en transformatie
Binnenstedelijke gebiedstransformaties zijn
nodig, maar lastig. Het gebrek aan ruimte in de
stad zet daarnaast de relatie met het ommeland
onder druk. Hoe zorgen we toch voor voldoende
woningbouw van goede kwaliteit? En waar?

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2018
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Gebiedsontwikkeling en transformatie

Samen versneld
verder bouwen
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk,
G4, NEPROM, Bouwend
Nederland, IPO, VNG,
IVBN, TU Delft

Binnen het programma Stedelijke Transformatie bundelen
overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten
om de binnenstedelijke gebiedstransformatie te intensiveren,
problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.
Al ruim 30 transformatieprojecten van zowel overheid als markt
doen actief mee aan het programma. Samen met haar partners
ondersteunde Platform31 deze en andere transformatieprojecten met onderzoek, interviews, praktijkvoorbeelden,
themasessies en programmabijeenkomsten.
Lees de hoogtepunten van
het jaarcongres 2018
Lees de hoogtepunten van de
programmadag 2018

“ We hebben allemaal
skyhoge ambities:
we willen de druk op
de steden wegnemen,
leegstand opheffen
en bestaande woongebieden, bedrijventerreinen, kantoren
en havengebieden
transformeren. Maar
hoe? We moeten
versnellen, verdichten
en opschalen, en dat
is een enorme en heel
belangrijke opgave.”
Peter van der Gugten (directeur van
Heijmans Vastgoed)

Verder lezen en kijken: www.stedelijketransformatie.nl
Facts & Figures

30
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Actieve deelname van ruim
30 transformatieprojecten

18

bijeenkomsten
in 2018

400

Ruim 400 deelnemers kwamen
naar het eerste jaarcongres
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Gebiedsontwikkeling en transformatie

Meerwaarde revolverend
fonds in beeld
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk,
G4, NEPROM, Bouwend
Nederland, IPO, VNG,
IVBN, TU Delft

Heeft een nationaal revolverend fonds voor binnenstedelijke
gebiedstransformaties nut? Helpt dit (voorinvesteringen bij)
woningbouw op binnenstedelijke brownfields van de grond krijgen?
Platform31 bracht voor BZK in beeld wat de mogelijke meerwaarde
van een nationaal revolverend fonds is. Mede op basis van ons
advies vanuit het programma Stedelijke Transformatie leidde
dit tot de lancering van de transformatiefaciliteit van BZK.
Lees de publicatie ‘Revolverende
fondsen bij gebiedstransformatie’

Lees meer over de
transformatiefaciliteit

Jop Fackeldey (voorzitter van het
programma Stedelijke Transformatie)

Facts & Figures

38
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miljoen voor woningbouw
op ‘lastige’ locaties

“De verwachting is dat het
fonds, zowel bij private als
publieke partijen, net dat
zetje kan geven dat nodig
is om te gaan investeren.
Die bijdrage uit het fonds
geeft dan het vertrouwen
en commitment om wel te
gaan ontwikkelen.”

4

gebiedsanalyses (in Nieuwegein, Zutphen, Tilburg en Harderwijk)
en 4 fondsanalyses (BOM, HMO, OMU en SOFIE)

20

Thema

Flexibel
wonen
Minstens 10 procent van de huishoudens
heeft snel betaalbare woonruimte nodig.
Daardoor ontstaan snel en steeds meer
tijdelijke woonoplossingen, waarop weinig
zicht is.

Lees meer
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Flexibel wonen

Programma laat
dwarsdoorsnede van
het flexwonen zien
Partners
Provincie Zuid-Holland,
ministerie van BKZ, 5
pilotregio’s en Expertisecentrum Flexwonen

Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert
in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks
tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK
willen flexwonen dan ook meer op de agenda krijgen. Platform31
hielp hen daarbij en werkte hierin samen met Expertisecentrum
Flexwonen. Bijvoorbeeld met een handreiking om de vraag naar
en de mogelijkheden voor flexwonen in beeld te krijgen en zelf
lokaal aan de slag te gaan.
Lees de handreiking ‘Aan
de slag met flexwonen’

“Er zijn de afgelopen jaren
enkele mooie flexwoneninitiatieven ontstaan,
waarbij woonoplossingen
zijn bedacht voor deze
groep spoedzoekers. En we
hebben meer van dit soort
initiatieven nodig. De vraag
is immers groot. Nu is het
zaak dat andere gemeenten
volgen en ook aan de slag
gaan met flexwonen.”
Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde
provincie Zuid-Holland)

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel
van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’.
Facts & Figures

11
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groepen spoedzoekers
in beeld gebracht

Pilots flexwonen (doelgroepen- en kansenverkenning voor flexwoonoplossingen) in

5

regio’s in
heel Nederland,

3

in ZuidHolland

Flextafettestokje overgenomen
door provincie Gelderland
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Flexibel wonen

Een krachtige impuls
voor vitale vakantieparken
Partners
Ministerie van BZK,
programma Vitale
Vakantieparken –
samenwerking van elf
gemeenten (Apeldoorn,
Barneveld, Ede, Elburg,
Epe, Ermelo, Harderwijk,
Heerde, Nunspeet,
Oldebroek, Putten) op
de Veluwe, provincie
Gelderland, partners
in Brabant en VNG

Elf gemeenten en de provincie Gelderland werkten samen aan
de vitalisering van vakantieparken op de Veluwe. Zij sloegen
de handen ineen om deze parken een krachtige economische
impuls te geven. Platform31 maakte mede op basis daarvan
een handreiking met diverse handelingsperspectieven voor
gemeenten om het beleid ten aanzien van vakantieparken
vorm te geven.

“Er is geen discussie meer over het belang
van een goede aanpak. Alle bestuurders kijken
dezelfde kant op en zijn bereid hun nek uit
te steken om de Veluwe verder te brengen.
Omdat we het echt met elkaar doen en iedereen bereid is te investeren, kunnen we het
groots aanpakken.”
Bea Schouten (gedeputeerde provincie Gelderland)

Lees de handreiking
‘Meer grip op vakantieparken’
Bekijk het verkennende onderzoek
‘Wonen in de luwte’

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer
over het resultaat van onderzoek naar permanente
bewoning van vakantieparken.
Facts & Figures
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4

Community of Practice
Aanpak Vakantieparken
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Woningmarktsystemen
Barrières beperken de doorstroming op stedelijke en
regionale woningmarkten; beleggers zien te weinig
proposities, woningcorporaties kampen met duurder
(niet-Daeb) woningbezit, wanhopige kopers vissen
naast het net en het middensegment valt buiten de
(woon)boot.

Lees meer
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Woningmarktsystemen

Inzicht in leefbaarheid
en samenwerking na
herziening Woningwet
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk,
G4 en woningcorporaties

Platform31 onderzocht voor BZK, het G40-Stedennetwerk en onze
corporatiepartners de effecten na 3 jaar herziene Woningwet. Wat is
het effect op de lokale samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie
en huurdersorganisatie? Hoe kom je nu tot een woonvisie en lokale
prestatieafspraken? En welke gevolgen heeft de herziening voor de leefbaarheid? We onderzochten 10 casussen en kwamen tot twee publicaties
waarin we dieper ingaan op deze thema’s.
Lees de verkenning ‘Lokale
samenwerking na de Woningwet’
Lees de verkenning
‘Leefbaarheid na de Woningwet’
Extra spel
Platform31 ontwikkelde het spel ‘Visie op wonen en wijken’ waarbij
je spelenderwijs de rollen van bewoners, woningcorporaties en
gemeenten en belangen in kaart brengt. Dat helpt een breed
gedragen woonvisie en gezamenlijke prioriteiten opstellen.

Facts & Figures
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8

veranderingen in de lokale samenwerking
door de herziene Woningwet

7

Trend 2 De samenleving veranderd sneller dan stad en regio

“Hoewel we elkaar met regelmaat spraken
over het verloop, waren de afspraken met
corporaties iets vrijblijvender dan nu.
En niet zo heel erg bepalend zoals met
de uitvoering van het huidige beleid.”
Frans Mosterd (gemeente Arnhem)

andere keuzes met mogelijke gevolgen
voor de leefbaarheid van wijken
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Woningmarktsystemen

Overzicht van spelers op
de woningmarkt voor
nieuwe bestuurders
Partners
G40-Stedennetwerk
en G4

Het thema Wonen staat hoog op alle agenda’s. Er zijn veel partijen die
een rol spelen bij het wonen. Er zijn echter maar weinig mensen die
een goed overzicht hebben van alle partijen en de rol die ze vervullen,
of kunnen vervullen. In de publicatie ‘Spelers op de woningmarkt’ geeft
Platform31 nieuwe raadsleden en wethouders een handig overzicht
van het complete spelersveld; van alle partijen die met wonen te maken
hebben. Met van iedere speler de rol en toegevoegde waarde in het
woondomein, belangrijke kwesties en vertegenwoordigende koepels.

“Dit boekje geeft een
beknopt overzicht van
al deze partijen. Voor
nieuwe wethouders
en nieuwe raadsleden
biedt het een handig
overzicht. En natuurlijk
voor al die andere spelers
op het Woonveld! Doe er
uw voordeel mee!”
Jop Fackeldey (gedeputeerde
provincie Flevoland)

Lees de publicatie
‘Spelers op de woningmarkt’

Facts & Figures

14
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verschillende soorten spelers
op de Woningmarkt

4

grote opgaven
voor bestuurders
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Circulaire stad en
klimaatadaptatie
Nederland wordt circulair en het tijdpad is ambitieus:
in 2030 moet de bouw al vijftig procent minder
primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 moet
de sector geheel circulair zijn.

Lees meer
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Circulaire stad en klimaatadaptatie

Boek vol
klimaatadaptieve
voorbeelden
Partners
Ministerie van BZK,
gemeenten, bewoners
en waterschappen

“Het voorbeeldenboek is een bron van
informatie voor de Dialoog Gebouwde
Omgeving en voor alle betrokkenen bij
de toepassing van klimaatadaptieve
maatregelen.”

Goed voorbeeld doet volgen. Daarom stelde Platform31
een voorbeeldenoverzicht samen van klimaatadaptieve
projecten, inclusief lessen voor de toekomst. Zo delen we de
bestaande kennis over klimaatadaptatie, zodat niet telkens
hetzelfde wiel moet worden uitgevonden. Het boek is een
bron van informatie voor de Dialoog Gebouwde Omgeving en
voor gemeenten, waterschappen, provincies, natuurbeheerorganisaties, bouwbedrijven én bewoners.

Martijn Kramer (projectleider Platform31)

Bekijk het ‘Voorbeeldenboek
Klimaatadaptieve bouwprojecten’

In 2019 bouwt Platform31 verder met een serie workshops over de implementatie van klimaatadaptieve
maatregelen in bouwprojecten.
Facts & Figures

12
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voorbeelden van klimaatadaptieve projecten, inclusief
overzichten van maatregelen, problemen, betrokkenen,
rolverdeling en proces van initiatief tot uitvoering

3

categorieën projecten
(nieuwbouw, bestaande
bouw en openbare ruimte)
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9

gedeelde inzichten
over klimaatadaptatie
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Duurzame wijken
Beleidsopgaven van vandaag en (over)morgen, zoals
de energietransitie, klimaatadaptatie, sociale draagkracht, maar ook criminaliteit, betaalbare zorg of onderwijsvernieuwing, spelen ook in de wijk. Hoe kunnen
we deze opgaven bundelen en inrichten zodat ze het
leefklimaat van wijken ten goede komen?

Lees meer
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Duurzame wijken

Community of Practice zorgt
voor democratisch samenspel
bij aardgasvrije wijken
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk
en G4 (specifiek Green
Deal-gemeenten),
provincies, bewoners(organisaties),
energiecoöperaties,
belangenorganisaties
en netbeheerders

Met Green Deal-gemeentes, provincies, bewoners, energiecoöperaties,
belangenorganisaties en netbeheerders keek Platform31 naar
de democratische werking van het besluitvormingsproces en
samenwerking bij de transitie naar aardgasvrije wijken. Samen komen
we tot een praatplaat met zeven handige inzichten voor gemeenten
voor een optimaal samenspel en democratische besluitvorming bij
de overgang naar aardgasvrije wijken.
Lees het bericht ‘Coöperaties en bewoners geven
energie voor aardgasvrije wijken’

“Uit de gesprekken tijdens de CoP
bleek dat het cruciaal is om met de
bewoners te praten en aan te sluiten
bij bestaande initiatieven in de wijk.
Kijk waar de energie zit: de weg naar
een succesvolle transitie begint daar.”
Deelnemende gemeente

Lees het bericht ‘Wijkgericht verduurzamen is naast
een technische ook een financiële en sociale opgave’
Lees het bericht ‘Werk aan een participatieve democratie
en zorg ervoor dat je aansluit bij wensen in de wijk’

Facts & Figures

5
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CoP-bijeenkomsten
leiden tot

7

wijze
lessen
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Duurzame wijken

Van klimaatakkoord
naar duurzame woning
Partners
Ministeries van BZK en
EZK, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
(RVO) en Nederlandse
Vereniging Duurzame
Energie

De komende jaren krijgt iedereen in Nederland te maken met de
energie- en klimaatopgave. Gezien de aangescherpte doelstellingen
in het regeerakkoord zal het beleid de komende jaren verder worden
uitgebouwd. Tegelijkertijd blijft het verduurzamingsvraagstuk voor veel
burgers een abstract vraagstuk dat zich ver van hun bed afspeelt. In
een verkenning bekeek verkende Platform31 in hoeverre het rijksbeleid op het terrein van verduurzaming aansluit bij de leefwereld van
burgers.

“Deze verkenning is behulpzaam voor
beleidsprofessionals. Het draagt bij
aan het dichten van het gat tussen
de wereld van de overheid die voor
een verduurzamingsopgave van
de huizenvoorraad staat en die van
de bewoner die zijn huis dient te
verduurzamen.”

Lees de publicatie ‘Van klimaatakkoord
naar duurzame woning’

Projectleiders Platform31

Facts & Figures

Reflectie op de opzet, uitvoering en
uitwerking van een drietal nationale
beleidsinstrumenten
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Buitenlandse voorbeelden
ter inspiratie

6

observaties
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Energietransitie
Een herwinbare energievoorziening zonder verbruik van
fossiele brandstoffen. Dat is het doel. Maar hoe bereiken
we dat? En hoe maken we vaart en verbinding bij die
energietransitie?

Lees meer
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Energietransitie

Innoveren naar
aardgasvrij
basisonderwijs
Partners
Ruimte-OK en in
samenwerking
met ministeries van
BZK en OCW, VNG
en PO-Raad

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken en
zorgen voor een beter binnenklimaat? Die vraag staat centraal
in het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’,
waarvoor Platform31 en Ruimte-OK de uitvoering verzorgen.
Gemeenten konden in 2018 projectvoorstellen indienen en in
aanmerking komen voor subsidie. We wierven en enthousiasmeerden, en selecteerden uiteindelijk elf basisscholen die nu
werken aan repeteerbare aanpakken voor het aardgasvrij en
frisser maken van hun bestaande schoolgebouwen.

“De kennis en ervaring die binnen
het innovatieprogramma worden
opgebouwd, delen we actief met
gemeenten en schoolbesturen.
Natuurlijk willen we dat er zoveel
mogelijk scholen versneld aan de
slag kunnen met de verduurzaming
van hun schoolgebouwen.”

Bekijk de website van het Innovatieprogramma
Aardgasvrije en Frisse Scholen

92

72

Kasja Ollongren (minister van BZK)

350.000

Facts & Figures

Werving van
en selectie uit
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projectvoorstellen
van

gemeenten

euro voor
renovatie
van

11

schoolgebouwen

Seminar Energietransitie 3.0
in november 2018 (met Lysias
Consulting Group)
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Energietransitie

VvE’s helpen naar
Nul-op-de-meter
Partners
Ministerie van BZK, VNG,
VvE-besturen, bewoners,
gemeenten, provincies,
diverse marktpartijen

Een Nul-op-de-meterwoning maken: hoe doe je dat?
Platform31 en Stroomversnelling doken de materie en
praktijk in. In 2018 kwamen we tot een handreiking en
bijbehorende werkdocumenten voor adviseurs, bouwers,
beheerders en besturen van VvE’s die (nu of straks) aan
de slag gaan met het verbeteren van gebouwen van VvE’s.
Alle lessen en ervaringen van het innovatieprogramma
VvE’s naar Nul-op-de-meter zijn opgenomen in een
eindrapportage.

“Wij merken dat het openen
van ogen voor nieuwe
mogelijkheden al leidde
tot andere discussies
en keuzes gericht op
toekomstbestendigheid.”

Lees de ‘Handreiking voor begeleiding
van VvE’s naar Nul-op-de-meter’
Lees de eindrapportage van innovatieprogramma VvE’s naar Nul-op-de-meter

Olivier Lauteslager (projectleider VVE’s en
School vol Energie) en Felix van Gemen
(Van Gemen Strategie)

Facts & Figures

Resultaat van 3 jaar aanjagen
van verduurzaming bij VvE’s
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De handreiking en bijbehorend
materiaal worden gebruikt als
leidraad in trainingen aan de
diverse doelgroepen

33

VvE-strategieën geanalyseerd
(met 33 NOM-intakes en
12 NOM-verkenningen)

15

aanbevelingen voor onder
andere overheid, VvE’s en
aanbieders
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Digitale
samenleving
Door nieuwe digitale technologieën én door
maatschappelijke ontwikkelingen doen burgers
en organisaties steeds meer zelf en worden steeds
meer data verzameld. Dat verandert de omgeving,
organisatie en het beleid van de gemeente.
Dat levert ook nieuwe vraagstukken en kansen op.

Lees meer
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Digitale samenleving

Een Smart City met
bewuste burgers
Partners
Ministerie van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
het Kadaster en
G40-Stedennetwerk

Slimme technologieën kunnen helpen bij het oplossen van
maatschappelijke problemen. En bij het effectiever en efficiënter
inrichten van het openbaar bestuur. Tegelijk zetten digitale
technologieën onze publieke waarden onder druk: hoe zit het
bijvoorbeeld met de privacy, veiligheid van onze data en het
machtsevenwicht tussen publieke en private partijen? Platform31
onderzocht het perspectief van gemeenten en inwoners op
dataverzameling in de openbare ruimte: welke discussies moeten
we voeren? Welke kansen, bedreigingen, onduidelijkheden en
lacunes zijn er?
Lees de publicatie ‘Smart City? Graag.
Maar dan wel met bewuste burgers!’

“Vaak zie ik in de krant dat wij als
gemeente aangesproken worden
op dataverzameling in de openbare ruimte. Dat vind ik terecht,
want het gebeurt in de openbare
ruimte. Maar vaak weten we er
niet van en kunnen we hier ook
weinig aan doen, omdat er geen
regelgeving is die ons steunt.”
Anonieme respondent

Facts & Figures
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12

expertinterviews,
12 hoofdvragen

24

straatinterviews
met passanten
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5

casestudies (Amsterdam,
Eindhoven, Arnhem,
Nijmegen en Zwolle)

7

aanbevelingen
aan gemeenten

6

aanbevelingen
aan landelijke
overheid
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Professionalisering en
rolopvatting
Bewoners, ondernemers en professionals van maatschappelijke organisaties raken steeds meer betrokken
bij complexe maatschappelijke opgaven, zoals de
energietransitie en de omgevingsvisie. Hoe werkt het
nieuwe democratische samenspel en proces van
besluitvorming? Wat vraagt dit van overheden?

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2018
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Professionalisering en rolopvatting

Handreiking helpt bij
het betrekken van
actieve bewoners
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk
en G4 met specifieke
bijdrage van de
gemeenten Wageningen,
Nijmegen, Haarlem
en Rotterdam

“Omdat het over je eigen spullen
gaat, betekent dit dat het om een
vrijwillige keuze gaat. In feite gaat
het over de vraag ‘wat ga ik aan
mijn huis doen, zonder dat ik weet
wat in mijn omgeving door een
ander wordt gedaan?”

Hoe krijg je bewoners in beweging en hoe kun je actieve
bewoners ondersteunen? Platform31 ontwikkelde de
handreiking ‘Burgerparticipatie in de warmtetransitie’. Naar
aanleiding van onderzoek in vier pilotwijken bieden we een
handelingsperspectief voor gemeenten en gemeenteraden,
bewonersorganisaties en andere betrokken professionals.
En het essay ‘Van het gas af in samenspraak met de
bewoner’ laat zien hoe je samen met bewoners afspraken
maakt over aardgasvrij wonen.
Lees het essay ‘Van het gas af in
samenspraak met de bewoner’

Harmen Binnema (Universiteit Utrecht)

Lees de handreiking ‘Burgerparticipatie
in de warmtetransitie’
De Invultool Bewoners Betrekken maakt burgerparticipatie
eenvoudiger, biedt inspiratie en herkenning en geeft inzicht
in de besluitvorming: wie gaat waarover?
Facts & Figures
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2

sturingsvormen voor
burgerparticipatie in
de warmtetransitie

4

aandachtspunten
successen en spanningen
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4

pilotwijken (in Wageningen,
Nijmegen, Haarlem en Rotterdam)
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Professionalisering en rolopvatting

Magazine brengt
transformatie in het
sociaal domein in kaart
Partners
Sociale pijler van het
G40-Stedennetwerk

“De transformatie is nog lang niet afgelopen, we staan pas aan het
begin”, stelde Piet-Hein Donner over de transities in het sociaal
domein. Met een aantal wethouders van de sociale pijler uit het
G40-Stedennetwerk maakten we een eerste tussenbalans op. In het
magazine ‘Beweging naar de voorkant’ bundelen we hun ervaringen
en visies op de uitdagingen voor de komende periode.

“De regeldruk is echt enorm. Voor elke nieuwe
regel die je bedenkt, moet je er drie afschaffen.
Wij zijn af en toe overgeorganiseerd. Een voorbeeldje: ik kwam laatst een statushouder tegen,
een Syrische arts die niet mag werken. Dat is
raar. Of dat je geen vrijwilligerswerk mag doen
als je een uitkering hebt.”
Andries Ekhart (voormalig wethouder in Leeuwarden
en vicevoorzitter van de Sociale Pijler)

Lees het magazine
’Beweging naar de voorkant’

Facts & Figures
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6

interviews in estafettereeks:
hoe kijken wethouders terug
op de transformatie in het
sociaal domein?

5

gouden tips voor
bestuurders en
professionals voor
de toekomst
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Schakelen
tussen schalen
De complexiteit van de samenleving vraagt
om een ander organiserend vermogen voor
visievorming, planning en uitvoering. Nieuwe
inzichten en handelingsperspectieven zijn
hard nodig. Ook moet de schaal van de
oplossingen veranderen.

Lees meer
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Schakelen tussen schalen

Warme banden tussen
platteland en stad
smeden

“Bij het Brexit-referendum zagen we wat er kan
gebeuren als de kloof te groot wordt; dat was in
feite een afrekening van het platteland met de
grote stad Londen. Dat moeten we koste wat
kost vermijden.”
Karin van der Wansem (gemeente Amsterdam)

Partners
P10, ministerie van BZK,
gemeente Amsterdam
en BNG Bank, met
medewerking van K6,
VNG en Renaissance
van het Platteland

Hoe maken we ons land klimaatbestendig? Hoe zorgen we voor een
duurzame productie van energie en voedsel? Hoe behouden we de
leefbaarheid bij groei en krimp? Daarvoor is de verbinding tussen platteland en stad broodnodig. Met de meet-up ‘Dialoog tussen platteland
en stad’ hielp Platform31 de kloof tussen platteland en stad dichtten.
Lees het verslag ‘Op zoek naar de
verbinding tussen platteland en stad’
Alle nieuwe bijeenkomsten,
inzichten en ontwikkelingen

Platform31 heeft ook partnerschappen met een kopgroep van middelgrote gemeenten met circa 25.000 tot 100.000 inwoners. Steeds meer
middelgrote gemeenten sluiten zich aan waardoor we een specifiek
programma kunnen ontwikkelen. Zo organiseerden we dit jaar samen
met de gemeente Winterswijk voor het eerst een zomerexcursie speciaal voor middelgrote gemeenten.
Facts & Figures
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Ruim

100

mensen kwamen
naar de meet-up
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Kerncijfers op organisatieniveau

Platform31 Jaarverslag 2018

769.508

341

385.385

10.962

Websitebezoekers

keer in een vakblad,
krant of externe website

Bezoeken op
Twitterprofiel

volgers op
Twitter

256

74

78

6.382

nieuwsberichten
op platform31.nl

blogs door partners
en inhoudelijke experts
op platform31.nl

zelf georganiseerde
bijeenkomsten

volgers op
LinkedIn

91

388

uitgebrachte
publicaties

volgers op
Facebook
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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.
Hoewel grote zorgvuldigheid is besteed aan het samenstellen
van deze uitgave, kan de uitgever geen aansprakelijkheid
aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze
publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend. Alles uit
deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
worden gemaakt mits de bron wordt vermeld.
Platform31 heeft haar uiterste best gedaan de rechten van de
afbeeldingen te achterhalen en daarvoor de wettelijk verschuldigde
vergoedingen af te dragen. Zij die menen aanspraak te kunnen
maken op copyright, kunnen zich wenden tot de uitgever.
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