Informatie
Kennis- en netwerkinstituut voor stad
en regio
Als nationaal kennisinstituut voor stad en regio volgt Platform31 de maatschappelijke trends op de voet. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rond actuele
vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en
uitvoerders direct aan de slag kunnen. Zowel nationaal als internationaal. Kennis
en handelingsperspectieven houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee
van de resultaten. Onze meerwaarde: we brengen partijen bij elkaar, vinden het
gemeenschappelijke belang en gaan vanuit een netwerkaanpak aan de slag.
www.platform31.nl

Onze aanpak
De toegang tot een groot netwerk in combinatie met de aanwezige inhoudelijke kennis over de vraagstukken van stad en regio en onze ervaring met het organiseren van kennisdeling in een veelheid aan
werkvormen, biedt Platform31 meerwaarde in projecten gericht op kennisontwikkeling, netwerkvorming
en kennisdeling. De exacte inrichting van elk project of programma is maatwerk en afhankelijk van de
kennisvraag van onze partners. We selecteren methodieken en werkvormen die leiden tot een maximaal
leereffect of kennisoverdracht.
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Onze organisatie
De maatschappelijke uitdagingen en opgaven vormen het vertrekpunt voor alle programma’s en
projecten die we binnen Platform31 ontwikkelen. Tegelijkertijd verandert het kennislandschap volop.
Platform31 beweegt mee en richt haar interne organisatie daarop in. We richten onze (onderzoeks)projecten en netwerkactiviteiten in vanuit drie samenhangende aandachtsgebieden:
1. Onderzoek
Vanuit Platform31 doen we praktijkgericht onderzoek over de volle inhoudelijke breedte van onze
thema’s. We werken hiervoor samen met diverse universiteiten, hogescholen en kennisinstituten.

Daarnaast werken we nauw samen met onderzoeksinstituut IVO. Door op dezelfde werkvloer naast
elkaar te werken ontstaan steeds meer verbindingen en werken we gezamenlijk toe naar een kwalitatief
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoeksprogramma met impact op de praktijk.
2. Praktijk
Vanuit onze neutrale, onafhankelijke positie willen we impact maken met verkenningen, experimenten,
bijeenkomsten, leerkringen en communities of practice (CoP’s). Al onze programma’s en projecten
vormen het motorblok van Platform31, waarbij we actief verbindingen leggen op inhoud, schalen,
processen en partijen. Op elk thema maken we een strategisch plan met concrete doelstellingen, actuele
en relevante ontwikkelingen en de kansen die het thema biedt voor beleidsvernieuwing.
3. Netwerk
Platform31 is continu in contact met (potentiële) partners en heeft een antenne voor inhoudelijke
ontwikkelingen die zich binnen ons netwerk voordoen. Voor gerichte programmavernieuwing en
-ontwikkeling op specifieke thema’s, maken we dankbaar gebruik van de aanwezige expertise in ons
partner- en kennisnetwerk, de Programmaraad en het Wetenschappelijke Board. Op die manier ontstaat
een matrix van thema’s en partners die we inzetten voor de inhoudelijke betrokkenheid van ons netwerk
én de intensivering van bestaande samenwerkingen.
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Onze thema’s
Platform31 onderscheidt veertien thema’s. Een uitgebreide beschrijving vindt u in ons jaarplan op
platform31.nl/jaarplan-2020. Het jaarplan komt tot stand op basis van trend- en netwerkgesprekken,
een-op-een partnergesprekken en trendanalyses.
•
•
•
•
•
•
•

Vernieuwde economische structuur
Onderwijs en arbeidsmarkt
Wonen en zorg
Leefbare wijken en buurten
Veilige samenleving
Toekomstbestendige woningmarkt
Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

•
•
•
•
•
•
•

Landelijk gebied en regio
Energietransitie
Circulaire maatschappij
Klimaatadaptatie
Bestuur en samenspel
Armoede en schulden
Gezondheid en welzijn

Inkomsten
Het financieringsmodel van Platform31 is gebaseerd op cofinanciering door verschillende partners.
Voor de continuïteit van Platform31 werken we daarbij zoveel mogelijk met vaste convenantafspraken
en subsidieregelingen. In totaal bestaat het uitgebreide en diverse netwerk uit ruim 300 partners:
ministeries, provincies, steden, corporaties, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en
marktpartijen. Het Yurps-netwerk voor onze jonge partners organiseert eigen activiteiten.

Partners
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 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. Kijk op
platform31.nl/partners voor meer informatie.

Contact
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onze projecten? Meld u aan voor onze nieuwsbrief via
platform31.nl/nieuwsbrief of volg ons op:
twitter.com/Platform31

facebook.com/Platform31.nl

linkedin.com/company/platform31
Bent u geïnteresseerd in onze aanpak of wilt u onderdeel zijn van ons partnernetwerk en voorop lopen bij de
ontwikkeling van stad en regio? Neem dan contact met ons op voor advies of een offerte.
Saskia Hinssen
06 57 94 30 86
saskia.hinssen@platform31.nl
Julianaplein 10,
Koningin Julianaplein
2595AA Den Haag

Postbus 30833,
2500GV Den Haag

www.platform31.nl
www.platform31.nl
twitter: @platform31

