Zomerspecial

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

Platform31
Algemeen

Algemeen

Algemeen

Jaarverslag 2018: bruikbare aanpakken,
innovatieve producten en leerzame
ontmoetingen

Analyse coalitieakkoorden
G4-steden

Jaarplan 2019:
Vooruitkijken met een open vizier

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn
er in de G4-steden nieuwe coalities gevormd. Voor de
uitwisseling van kennis, ervaringen en aanpakken
analyseerde Platform31 de vier coalitieakkoorden.
Daarbij borduurden we voort op de analyse van 25
coalitieakkoorden van een dwarsdoorsnede van
Nederlandse gemeenten (G4, G40, middelgrote en
plattelandsgemeenten) die we in de zomer van 2018
publiceerden.

In het jaarplan voor 2019 bieden we u een inkijkje in de
belangrijkste thema’s waarbinnen Platform31 het
komende jaar haar programma’s en projecten
ontwikkelt. De jaarlijkse analyses van de maatschappelijke opgaven in stad en regio liggen ten grondslag
aan ons jaarplan. Het afgelopen jaar waren dit de
analyses die we maakten van het regeerakkoord (2017),
de coalitieakkoorden van gemeenten na de
gemeenteraadsverkiezingen en de Rijksbegroting
(2018).

Afgelopen jaar was een jaar vol signaleren, verbinden
en meedoen. Want ook in 2018 werkte Platform31 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. U leest het in ons jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2018

Analyse coalitieakkoorden G4-steden

Jaarplan 2019

Trend 1:
Sociale en ruimtelijke verschillen groeien
Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt

Vitale wijken
en regio’s

Artikelenreeks
Proeftuin sociaal inkopen

Magazine
Aan de slag voor het brede mkb

Magazine
Vooruit met de wijk

Hoe houd je bij sociaal inkopen rekening met de groep
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat
betekent Social Return? Moet je dit stimuleren of juist
verplichten? In de proeftuin ‘sociaal inkopen’ wil de
provincie (semi-)publieke organisaties uit NoordBrabant inspireren en ondersteunen om socialer in te
kopen. De proeftuin biedt begeleiding en ruimte tot
experimenteren. Platform31 deelde de belangrijkste
inzichten in een artikelenreeks.

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb)
staan voor een aantal grote uitdagingen. Die moeten zij
samen met rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en
regionale overheden aanpakken. De grote vraag is
echter: wat werkt nu eigenlijk en wat kunnen steden,
regio’s en het Rijk voor het brede mkb doen? In dit
magazine inventariseerde Platform31 twintig
succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale
initiatieven die de groei en ontwikkeling van
ondernemerschap bevorderen.

De wijk staat weer in de schijnwerpers. Tijdens
de economische crisis raakte de grootschalige
wijkaanpak enigszins in vergetelheid. Maar nu de
energietransitie, de verstedelijkingsopgave en de
transformaties in het sociaal domein in onze wijken
landen, zijn innovatieve aanpakken hard nodig. In dit
magazine bundelen we de oogst van het landelijke
congres Vooruit met de wijk! en geven we verschillende
perspectieven op de wijk.

Inkopen met impact
Aanbesteden
In gesprek met de markt
Van beren op de weg naar succesfactoren

Aan de slag voor het brede mkb

Vooruit met de wijk

Trend 1:
Sociale en ruimtelijke verschillen groeien
Vitale wijken
en regio’s

Wonen, zorg en
gezondheid

Wonen, zorg en
gezondheid

Werkboek
Wijkgericht werken: zo doen we dat

Handreiking
Doelen stellen bij een lokale aanpak
gezondheidsachterstanden

Quickscan
Varianten van tijdelijk verblijf

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm
aan wijkgericht werken? Hoe maak je als gemeente een
integraal wijkplan met bewoners én maatschappelijke
partners? Of hoe ga je om met bewonersinitiatieven die
goede ideeën maar niet tot uiting weten te brengen?
Door gestructureerd naar deze casuïstiek te kijken, kun
je lessen trekken voor de gehele gemeentelijke
organisatie. In dit werkboek beschrijft Platfom31 de
belangrijkste lessen.

Wijkgericht werken,zo doen we dat

Deze handreiking helpt bij het stellen van doelen en is
bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectleiders en
managers die werken aan het terugdringen van
gezondheidsachterstanden. Het maakt daarbij niet uit
of de aanpak nog moet starten of al een tijd loopt. Het
(opnieuw) stellen van doelen draagt altijd bij aan meer
richting en houvast in je aanpak.

Doelen stellen bij een lokale aanpak
gezondheidsachterstanden

Hebben kwetsbare thuiswonende senioren behoefte
aan nieuwe vormen van logeerzorg? Het ministerie van
VWS vroeg voorafgaand aan de start van het
pilotprogramma logeerzorg aan Platform31 een
quickscan. Aanleiding voor het pilotprogramma is de
motie van VVD en D66 waarin zij een behoefte
constateren aan een structurele vorm van tijdelijk
verblijf: ‘Logeerzorg’. De quickscan beschrijft drie
tijdelijke verblijfsvormen en geeft inzicht in de
knelpunten die in het veld worden ervaren.

Zonder zorgen uit logeren

Trend 2:
De druk op de kwalitatieve woonomgeving neemt toe
Toekomstbestendige
woningmarkt

Toekomstbestendige
woningmarkt

Toekomstbestendige
woningmarkt

Handreiking
Meer grip op vakantieparken

Verkenning
Hervorming systeem betaalbaarheid
sociale huursector

Magazine
Souterrain van het wonen

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners
die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er
in toenemende mate van bewust dat een proactieve
benadering noodzakelijk is om problemen tegen te
gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier
door het land ervaringen mee opgedaan. Andere
gemeenten willen hier graag van leren, er is veel
behoefte aan het delen van informatie, tips en
ervaringen. In deze handreiking bundelen we deze
kennis en bieden we gemeenten diverse
handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien
van vakantieparken vorm te geven.

Meer grip op vakantieparken

De betaalbaarheid van het wonen in Nederland is in de
basis goed geregeld. Woningcorporaties bieden goede
en betaalbare woningen voor de lagere
inkomensgroepen. Voor wie de woning alsnog te duur
is, legt het Rijk bij in de vorm van de huurtoeslag. Toch
is de afgelopen jaren het aantal en aandeel huurders
met betaalrisico’s gestegen. Deze ontwikkeling was
aanleiding voor Platform31 en negen corporaties om
het systeem voor betaalbaar wonen breder te
verkennen.

Hervormingssysteem betaalbaarheid
sociale huursector

Bankslapers, ‘zelfredzame’ daklozen, pechvaders,
ex-gedetineerden, arbeidsmigranten of mensen die
verblijven op vergeten plekken zoals vakantieparken.
Een groeiende groep personen is niet in staat om via de
reguliere weg toegang te vinden tot de woningmarkt,
tot geen enkel segment. Hoe kunnen gemeenten en
andere partijen bijdragen aan het verkleinen van het
souterrain van het wonen? In het magazine ‘Souterrain
van het wonen’ verkent Platform31 de onderkant van
het wonen in Nederland.

Souterrain van het wonen

Trend 2:
De druk op de kwalitatieve woonomgeving neemt toe
Toekomstbestendige
woningmarkt

Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Opinies
Betaalbaarheid van wonen

Artikel
Knelpunten met kansen bij
stedelijke transformatie

Artikel
Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Om de lopende discussie over de betaalbaarheid van
wonen een vervolg te geven zijn verschillende spelers
in het veld benaderd om hun mening te geven.
Met bijdragen van Paulus Jansen (Woonbond), Johan
A.M. de Kruijf (Radboud Universiteit), Peter Veld (vm
directeur bij het ministerie van VROM/directeurgeneraal Belastingdienst), Philip Marcel Karré
(Hogeschool Inholland, Erasmus Universiteit Rotterdam
en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken), Karin
Schrederhof (gemeente Delft), Monique Govers
(directeur-bestuurder Omnia Wonen), Guus Haest
(adviseur maatschappelijke ontwikkeling) en Jan van
Vucht (directeur-bestuurder Area Wonen).
Betaalbaarheid van wonen

Bij de transformatie van stedelijke gebieden is het heel
makkelijk om jezelf klem te denken. Ontwikkeling stokt
of vertraagt wanneer je opgaven stapelt tot onhandelbare kluwen of je focust op problemen als versnipperd
eigendom, de energietransitie en beperkte ruimte.
Omdenken is dan het toverwoord. Want wie kritisch
kijkt naar de knelpunten, moet ook de kansen zien.
We geven een overzicht van hoe je bij negen
knelpunten gaat van ‘ja-maar’ naar ‘ja-en’.

Knelpunten en kansen

Op het tweede jaarcongres van het programma
Stedelijke Transformatie draaide alles om de vraag hoe
we de stedelijke transformatie kunnen vormgeven.
Ruim 500 deelnemers van onder andere gemeenten,
provincies en marktpartijen kwamen samen om te
werken aan die gezamenlijke opgave. In een uitgebreid
achtergrondartikel blikken we terug op dit congres.
En in een artikelenreeks beschrijven we de belangrijkste inzichten uit de 25 themasessies van deze dag.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Trend 3:
De transitie naar een duurzame samenleving versnelt
Energietransitie en
circulaire economie

Energietransitie en
circulaire economie

Klimaatadaptatie

Onderzoek
Bewonersinitiatieven en gemeenten
in de lokale warmtetransitie

Verkenning
Circulaire economie en de gemeente

Voorbeeldenboek
Klimaatadaptieve bouwprojecten

Hoe zijn de steden van ons land bezig met de circulaire
economie? Met deze verkenning geeft Platform31
inzicht in de aanpak van gemeenten om het
bedrijfsleven (met name het mkb) te faciliteren in het
ontplooien van circulaire activiteiten.

Wanneer klimaatadaptatie in het plan- en
ontwikkelproces een volwaardige positie inneemt en
risico’s, kosten en baten op langere termijn worden
afgewogen blijken er vaak financiële voordelen te
behalen. Dit voorbeeldenboek biedt overzichten van
maatregelen, welke problemen worden aangepakt, op
welke manier het initiatief tot stand is gekomen, wie
betrokken waren, welke rol de verschillende partijen
hebben gespeeld en het beschrijft hoe het proces van
initiatief tot uitvoering is gelopen.

Nederland kent honderden energiecoöperaties. Hun
doel? Eigenaarschap in de manier waarop energie
wordt opgewekt. Daarnaast nemen de bewoners steeds
vaker het initiatief als het om warmtevoorziening gaat.
Elke coöperatie of initiatief werkt samen met de
gemeente op de grens van regelgeving en de vrije
energiemarkt. Platform31 deed samen met HIER
opgewekt onderzoek naar de samenwerking tussen
bewonersinitiatieven en gemeenten in de
warmtetransitie.

Bewonersinitiatieven en gemeenten
in de lokale warmtetransitie

Circulaire economie en de gemeente

Voorbeeldenboek klimaatadaptieve
bouwprojecten

Trend 4:
Toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij
Armoede, schulden
en gedrag
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Bestuur
en samenspel

Jaarverslag
Opbrengsten van het werken met
Mobility Mentoring

Handreiking
Stress-sensitieve dienstverlening bij
woningcorporaties

Meta-analyse
Burgerverantwoordelijkheid in
het sociaal domein

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. In het
Mobility Mentoring® jaarverslag geven we een indruk
van de eerste opbrengsten van een jaar lang Mobility
Mentoring® informed werken in Nederland.

Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens in Nederland
hebben risicovolle of problematische schulden.
Zij wonen relatief vaak in een huurwoning (van een
corporatie). Elke maand is het voor hen puzzelen om
op tijd de huur te betalen. Hoewel woningcorporaties
veel doen om schulden en huisuitzettingen te
voorkomen, zien ze toch regelmatig huurders met
(enorme) huurachterstanden. Platform31 verkende
hoe elementen uit de stress-sensitieve aanpak
Mobility Mentoring® woningcorporaties kunnen
helpen bij het voorkomen van huurachterstanden
en het reduceren ervan.

Sinds 2015 zijn burgers wettelijk primair verantwoordelijk voor respectievelijk zelfredzaamheid;
opvoeden en opgroeien; maatschappelijke participatie
en meedoen op de arbeidsmarkt. Dit beleid is
vastgelegd in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Drie jaar
na de invoering van de nieuwe wetgeving voerde
Platform31 samen met OVD een meta-analyse uit
van de nieuwe praktijk in het sociaal domein. Deze
meta-analyse van wetsevaluaties en ander grootschalig
onderzoek vormen de basis voor het in beeld brengen
van de instrumenten en de uitwerking van het beleid
tot dusver.

Opbrengsten van
Mobility Mentoring®

Jaarverslag Mobility
Mentoring®

Stress-sensititeve dienstverlening bij
woningcorporaties

Burgerverantwoordelijkheid in het
sociale domein

Trend 4:
Toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij
Bestuur
en samenspel

Maatschappelijke
zorg en GGZ

Platform31 is een onafhankelijke kennis- en
netwerkorganisatie. Wij zien de trends in stad en
regio. Wij verbinden beleid, praktijk en wetenschap
rondom actuele vraagstukken en komen tot een
aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en
uitvoerders direct aan de slag kunnen. Iedereen
profiteert mee van de resultaten.
www.platform31.nl

Zeven lessen
Optimaal samenspel voor een
aardgasvrije wijk
De overgang naar aardgasvrije wijken vraagt om nauw
samenspel. Tussen het Rijk, provincies, gemeenten,
woningcorporaties, energiebedrijven én bewoners.
Maar hoe pak je dat aan? Daarover dacht Platform31
samen met diverse betrokken partijen en experts na
in een Community of Practice. Met zeven heldere
inzichten over samenwerking, samenspel en
democratische besluitvorming voor gemeenten
en bewoners als resultaat.

Optimaal samenspel voor een aardgasvrije wijk

Magazine
Overlast voorkomen in de wijk
Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat?
De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld
te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door
huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze
overlast zet de leefbaarheid onder druk. Hoe kunnen
overlastsituaties worden voorkomen? Hoe kan
samenwerking rondom personen met verward gedrag
worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve
aanpakken zijn er? En wat kan monitoring betekenen?
De publicatie ‘Overlast voorkomen in de wijk’ geeft
antwoord op deze vragen.

Overlast voorkomen in de wijk

