Winterspecial

must-reads voor stad en regio
Het einde van het jaar nadert. Een mooie tijd om terug te blikken en ook dé tijd voor lijstjes. In onze jaarlijkse winterspecial
bundelen we onze must-reads voor u, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel leesplezier, goede feestdagen en de
beste wensen voor 2020!

Platform31
Algemeen

Algemeen

Algemeen

Publicatie
Analyse, duiding en reflectie
Rijksbegroting 2020

(Video)verslag
Mooie verhalen van bijzondere
mensen op de Dag van de Stad

Publicatie
Overzicht, analyse, duiding en reflectie

In deze analyse zoomen de experts van Platform31 in
op de maatregelen die relevant zijn voor stad en regio,
waaronder wonen en verstedelijking, duurzaamheid,
economie, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal beleid en
veiligheid.

Bestuurders, ondernemers, actieve inwoners, architecten, theatermakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, op de
derde editie van de Dag van de Stad kwamen ruim
tweeduizend stadmakers bij elkaar in het World Forum
in Den Haag. Met het thema ‘Wie durft?!’ toonden zij
hun lef, cojones en bravoure in een bonte verzameling
van ruim honderd last lectures, stadssafari’s, pecha
kucha’s, debatten, ontwerpateliers en andere sessies.

Analyse, duiding en reflectie
Rijksbegroting 2020

Platform31 maakte samen met het Interprovinciaal
Overleg (IPO) een thematisch overzicht van alle
provinciale collegeprogramma’s. Dit overzicht maakt
het mogelijk om de ’concrete beleidsvoornemens van
de provincies op 8 thema’s en 31 subthema’s te
vergelijken. Ook analyseerde Platform31 de twaalf
coalitieakkoorden. Daarmee bieden we bestuurders,
beleidsmakers en andere geïnteresseerden een
overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde
maatregelen uit de provinciale coalitieakkoorden.
Analyse, duiding en
reflectie

Verslag Dag van de Stad
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Overzicht provinciale
programma’s

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

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt

Oproep
Versterk het mkb
in uw regio

Verkenning
Aan de slag met de
nieuwe maakindustrie

Factsheet
Do’s and dont’s bij een
Social Impact Bond

Wilt u ook aan de slag met een betere ondersteuning
van het brede mkb in uw regio? Kennisnetwerk
ondersteuning en vernieuwing brede mkb’ helpt u
verder op weg.

In samenwerking met verschillende gemeenten voerde
Platform31 een verkenning uit naar de (veranderende)
vestigingsvoorwaarden van de nieuwe maakindustrie.
In deze publicatie komen we tot zeven aanbevelingen
voor beleidsmedewerkers Economische Zaken en
Ruimtelijke Ordening van gemeenten.

Wat dient een gemeente juist wel of juist niet te doen
als het denkt aan het opzetten van een Social Impact
Bond? Lees het in deze factsheet.

Versterk het mkb in uw regio

Aan de slag met de nieuwe maakindustrie
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Factsheet

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

Vitale wijken
en regio’s

Vitale wijken
en regio’s

Onderzoek
Betere wijken dankzij de
energietransitie?

Magazine
Data in de stad

Publicatie
Land in samenhang - Krimp en
regionale kansengelijkheid

Juist in kwetsbare wijken kan de transitie naar
aardgasvrij als vliegwiel fungeren voor andere opgaven.
Onderzoek onder vijftien deelnemende gemeenten
laat zien dat koppelkansen op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en werkgelegenheid nog
maar beperkt worden verzilverd.

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen
het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort
data zijn enorm waardevol, want hiermee kun je
vraagstukken beter duiden en begrijpen en beleid
gerichter opstellen of aanpassen. Het magazine geeft
antwoorden op vragen over het gebruik van data, biedt
inspiratie en een stappenplan.

De hoogleraren Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan
Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers
schreven ieder vanuit een eigen perspectief een essay
over het huidige krimpbeleid van de overheid. Naast
een beschouwing geven de wetenschappers ook
aanbevelingen om het krimp- en groeibeleid te
veranderen.

Betere wijken dankzij de energietransitie?

Essaybundel

Magazine

4

Trend 1:
Sociale en ruimtelijke verschillen groeien
Wonen, zorg en
gezondheid

Wonen, zorg en
gezondheid

Wonen, zorg en
gezondheid

Interviewreeks
Woonvarianten
voor senioren

Verslag
De handen ineen: optimale
samenwerking Weer Thuis

(Video)verslag
Voorbij het Hornbach-project; wie pakt
de regie op het verbrede speelveld?

Platform31 ontwikkelt kennis over het opzetten van
wooninitiatieven voor senioren. Elk jaar volgen we 10
initiatieven en bekijken op welke wijze deze initiatieven
met knelpunten zijn omgegaan, welke lessen hieruit
getrokken kunnen worden en zoeken we samen met
een kopgroep naar oplossingen.

Gemeenten, corporaties en zorginstellingen moeten
samen aan de slag met de opgave om mensen uit de
maatschappelijke opvang en beschermd wonen een
‘zachte landing’ in de maatschappij te geven.
Bestuurders en procesregisseurs van 10 deelnemende
regio’s aan het actieprogramma Weer Thuis kwamen
bijeen om ervaringen uit te wisselen.

‘Zie het Langer thuis laten wonen van ouderen vooral
niet als een ‘Hornbach project’, stelde Gerard van Bortel
van de TU Delft. Het is geen pasklaar product. Tijdens
de eerste themabijeenkomst van het innovatieprogramma Langer thuis | de inclusieve wijk
reflecteerde hij op de innovatieve werkwijzen die
werden gepresenteerd.

Wooninitiatieven in beeld

Innovatieprogramma Langer thuis –
Inclusieve wijk

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

Toekomstbestendige
woningmarkt

Toekomstbestendige
woningmarkt

Inspiratieboek
Hoe woningcorporaties huurders
bereiken die niet direct binnen de
gestelde kaders passen

Verslag
Integrale aanpak en
creativiteit nodig bij aanpak
vakantieparken

Onderzoek
Sociale koopwoningen in het
bestemmingsplan

Corporaties kunnen bij de toewijzing van woningen
uitzonderingen maken op het standaard beleid. Het
blijkt echter dat zij heel weinig gebruik maken van die
ruimte. Het Inspiratieboek woningtoewijzing verzamelt
elf verschillende manieren waarop corporaties voor
bepaalde woningen woningzoekenden kunnen
bereiken, die ze anders niet zouden bereiken.

Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn
gestart met regionale leerkringen om hun verouderde
vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en
’s-Hertogenbosch deelden 0deelnemers uit de regio
waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en
welke kennisbehoeften ze hebben.

Huishoudens met een (laag) middeninkomen lukt het
in veel gebieden in het land niet of heel moeilijk om een
woning te kopen. Gemeenten hebben de beschikking
over één specifiek instrument om nieuwbouw voor
deze groep te reserveren, namelijk het opnemen van
de bestemming ‘Sociale koopwoning’ in het
bestemmingsplan. Platform31 onderzocht de
ervaringen met dit instrument.

Inspiratieboek woningtoewijzing

Sociale koopwoningen in het bestemmingsplan

Aanpak vakantieparken
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Trend 2:
De druk op de kwalitatieve woonomgeving neemt toe
Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Essay
Leren van stedelijke transformaties

Stappenplan
Hoe kom je tot een passende
parkeereis?

Serious game
Spelen met transformatieopgaven

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande
gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige
en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker
gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie
bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële,
en juridische barrières. Wat kunnen we leren van grote
transformatieprocessen uit het verleden?

Bij bijna 90 procent van de transformatieprojecten
zorgt het gebouwd parkeren voor kopzorgen bij
ontwikkelaars. Tegelijk stellen gemeenten vaak een te
hoge parkeereis. Het stappenplan helpt eisen scherper
stellen. Dat kan helpen om deze vaak onrendabele top
te overbruggen.

In de serious game Transform leert u vanuit
verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere
afspraken te komen, en op een goede manier samen te
werken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties.
Hoe bevalt dat? En welke inzichten levert dat op?

Leren van stedelijke transformaties

Stappenplan: Hoe kom je tot een passende
parkeereis
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Serious game Transform

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

Energietransitie en
circulaire economie

Energietransitie en
circulaire economie

Analyse
De afspraken uit het Klimaatakkoord,
verdeeld over de kennisthema’s van
het KLP

Artikel
Hoe kun je circulaire principes
toepassen bij de verduurzaming van
bestaande wijken?

Interview
“Verbinding met de maatschappij is
essentieel voor de energietransitie”

Deze zomer werd het Klimaatakkoord gesloten. Het
Kennis- en Leerprogramma (KLP) ondersteunt de
gemeenten bij het uitvoeren van de gemaakte
afspraken. Hiervoor zijn zes kennisthema’s ingericht,
bedoeld om kennis te delen en bewustzijn te vergroten.
Maar hoe verhouden de afspraken in het
Klimaatakkoord zich tot deze kennisthema’s?
Platform31 bracht de twee bij elkaar in een neutrale
verkenning met een praktische invalshoek.

Een groot deel van onze materiaalstromen is afkomstig
uit de bouw. Hoe kunnen we dit aandeel verkleinen?
Platform31 ging op zoek naar een locatie voor een
experiment in circulaire gebiedsontwikkeling, en de
gemeente Den Helder ging de uitdaging aan. In het
ROmagazine beschrijft Fenneke van der Aa de
innovatieve samenwerking en de algemeen toepasbare
roadmap die het resultaat is.

Naar aanleiding van de publicatie ‘Regionale Energie
Strategieën (RES) als motor van de energietransitie’
sprak Publiek Denken met projectleider Donald van
Akker. In het Klimaatakkoord wordt ingezet op meer
vraag en aanbod op het gebied van duurzame energie.
De verschillende energieregio’s vormen hier het kader
voor. Wat is er nodig om dit succesvol in te richten, en
voor de afgesproken CO2-reductie te zorgen?

Kennisthema’s

Roadmap Circulaire economie
bij verduurzaming
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Regionale Energie Strategieën

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

Armoede, schulden
en gedrag

Bestuur
en samenspel

Factsheet
Armoede en Schulden 2019

Verslag
Werken aan de eigen ontwikkeling
en groeimindset

Interviews
Wijkgericht werken

In de factsheet Armoede en Schulden 2019 van het
G40-Stedennetwerk en Platform31 krijgen gemeenten
niet alleen inzicht in hun belangrijkste opgaven, maar
ook concrete oplossingen om hier adequaat mee om te
gaan. We presenteren daarnaast een greep uit
relevante cijfers over armoede en schulden, geven een
overzicht van de ontwikkelingen in relevante wet- en
regelgeving en noemen een aantal overwegingen voor
gedragsbewust beleid.

Als je aan de slag gaat met Mobility Mentoring®, is
het belangrijk dat je zelf ook een groeimindset hebt.
Daarmee kun je de Mobility Mentoring®-aanpak
optimaal inzetten en mensen met financiële en sociale
problemen beter ondersteunen. Tijdens een congres
in Ede werkten zo’n honderd leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk daarom
aan hun persoonlijke ontwikkeling in verschillende
workshops, presentaties en sessies.

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht
op wijkgericht werken. Met meer focus op de wijk staat
de gemeente dichter bij haar inwoners. Maar de
uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de
gemeentelijke organisatie is nog regelmatig lastig. Hoe
geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan
wijkgericht werken?

Factsheet

Interviews

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

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.

Maatschappelijke
zorg en GGZ

www.platform31.nl

Interview
Een reflectie op de rol van
democratische principes bij
aardgasvrije wijken
In april 2019 verscheen Optimaal samenspel voor een
aardgasvrije wijk, waarin Platform31 zeven lessen voor
gemeenten formuleerde op het gebied van
samenwerking, samenspel en democratische
besluitvorming. Het ministerie van BZK was nauw
betrokken bij dit project; hoe kijken zij naar de zeven
lessen?

Reflectie

Publicatie en gesprekstool
Welkom in ons buurthuis!
Met deze publicatie en gesprekstool willen we
beheerders en vrijwilligers van wijkcentra en
buurthuizen inspireren om lokaal het gesprek te
voeren over inclusiviteit: hoe kunnen we zorgen
dat kwetsbare mensen de weg naar het buurthuis
vinden en zich daar thuis voelen?

Welkom in ons buurthuis!
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