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Jaarverslag

Kennis van stad en regio

Voorwoord
Vooruitkijken met een open vizier, zo luidde de titel van ons
jaarplan in 2019. Gedurende dat jaar rangschikten we onze
projecten binnen tien thema’s. Overeenkomstig aan al onze
projecten is dat ze tot stand komen in nauwe samenwerking
met onze stakeholders of dankzij waardevolle inbreng vanuit
ons partnernetwerk. De destijds gekozen titel laat zien dat we
graag anticiperen op veranderende omstandigheden, wensen
en behoeften van onze stakeholders in stad en regio. Om die
reden biedt de jaarcyclus van Platform31 volop ruimte en
flexibiliteit voor doorlopende programmaontwikkeling. Want
als de wereld verandert, signaleren, agenderen of bewegen
we mee als dat nodig is.

resultaten. Nog belangrijker vinden we het om u te laten zien
wat onze projecten hebben opgeleverd voor de professionals
die dagelijks hard werken om de opgaven in stad en regio
aan te pakken. Bij elk resultaat vindt u, naast de cijfers en een
beschrijving, een quote van de eindgebruiker en een link
waarmee u onze producten kunt 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

Dit betekent ook dat onze projecten korte en lange
looptijden hebben. Daarom presenteren we een selectie van
de resultaten per thema. We tonen de belangrijkste feiten
en cijfers, omdat die ons iets vertellen over het bereik van
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Trends en thema’s
Trend 1

Trend 2

Trend 3

Trend 4

Sociale en ruimtelijke
verschillen groeien

De druk op de
kwalitatieve woonomgeving neemt toe

De transitie naar een
duurzame samenleving
versnelt

Toenemende aandacht
voor een inclusieve
maatschappij

Voorwoord

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt

Toekomstbestendige
woningmarkt

Energietransitie en
circulaire economie

Armoede, schulden
en gedrag

Kerncijfers
organisatie

Vitale wijken
en regio’s

Gebiedsontwikkeling
en transformatie

Klimaatadaptatie

Bestuur en
samenspel

Kennis- en
netwerkactiviteiten

Wonen, zorg en
gezondheid
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Thema

Regionale economie,
onderwijs en arbeidsmarkt
Economie en arbeidsmarkt veranderen voortdurend. De
grote uitdaging is om daar regionaal op in te spelen en de
economische veerkracht te versterken. De kracht zit in het
leggen van goede verbindingen. Tussen bedrijven onderling,
maar ook tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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

Aan de slag voor
het brede mkb
Partners
Ministerie van EZK,
G40-Stedennetwerk, VNG, IPO, MKB
Nederland, KvK,
wetenschappelijke
experts

Wat werkt in de ondersteuning van het mkb om te vernieuwen
en te innoveren? 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. Iedereen die werkt aan de
ontwikkeling van de economie van steden en regio’s – en actief is
op de ondersteuning van het mkb – kan hiermee direct aan de slag
om op regionaal niveau te komen tot afspraken en acties voor een
gezamenlijke beleidsinzet voor het mkb.

Bekijk de publicatie
Aan de slag voor het brede mkb

“Er zijn veel
partijen actief in de
ondersteuning van het
brede mkb, er gebeurt
al veel op regionaal
niveau en er is een
grote diversiteit aan
praktijkvoorbeelden.
Toch blijft er nog veel
potentie onbenut.”
Joost van Hoorn,
projectleider (Platform31)

Facts & Figures
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regiosessies ‘Samen aan de slag voor
het brede mkb’ in Zwolle, Zaanstad,
Den Haag, Eindhoven en Drachten

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

175

deelnemers
aan de sessies
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Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Ruimte voor de nieuwe
maakindustrie
Partners
TU Delft, gemeenten
Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam,
Almere, Breda,
Groningen, Hoorn,
Oss, Schiedam,
Zaanstad en
Zwolle

Hoe zorg je voor een goede mix aan wonen en maken in de stad? En
bied je (circulaire) maakbedrijven de ruimte in de stad, nu en in de
toekomst? Platform31 onderzocht in elf verschillende gemeenten hoe
de vestigingsvoorwaarden van maakbedrijven veranderen en wat dit
vraagt van toekomstige werk- en woonlocaties. De verkenning levert
bruikbare conclusies voor gemeenten wat zij kunnen doen om deze
bedrijven en de bijbehorende werkgelegenheid te behouden.

Bekijk het rapport Aan de slag
met de nieuwe maakindustrie

“Ons werk verandert;
we hebben meer kantooroppervlakte nodig ten
opzichte van de werkplaats.
We zijn steeds meer een
IT-bedrijf, dat zie je in veel
hoogwaardige maakindustrie.
We hebben nu waarschijnlijk
meer gemeen met kantoren
dan met bijvoorbeeld een
betonbedrijf. (...) Onze
ervaring is dat de regelgeving
erg achterloopt op hoe de
maakindustrie er nu uit ziet.”
ITM Kampen

Facts & Figures

30+
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diepte-interviews met maakbedrijven van zelfstandige meubelmaker tot
maritieme multinational

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

Samenwerking met
internationaal onderzoek
Cities of making
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Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Jongeren weer activeren:
Van ‘uit beeld’ naar
‘aan de slag’
Partners
Ministerie van BZK en
G40-Stedennetwerk

Elke jongere die niet is ingeschreven in een systeem voor
onderwijs, werk of uitkering, is voor het beleid ‘buiten beeld’.
Deze studie inventariseert de beschikbare inzichten over de
‘jongeren buiten beeld’ en toont onder andere aan dat, gelet op
de brede pallet aan beleidsinstrumenten, activatie van jongeren
vooral aankomt op een goede uitvoering van beleid. De ingrediënten voor succes zijn: goed aansluiten bij de leefwereld van
jongeren, informele organisaties betrekken bij de uitvoering,
goed domeinoverstijgend samenwerken en informatie delen
tussen de vele verschillende organisaties en professionals.

Lees verder in het rapport
Jongeren (weer) activeren

“Voor een goede uitvoering
van beleid moet je ook
rekening houden met de
duur en traagheid van de
processtappen van de
overheid. Jongeren hebben
niet altijd de mogelijkheid
om zes weken te wachten
op een uitkering zonder
inkomsten te hebben.”
Ruud Dorenbos, projectleider (Platform31)

Facts & Figures
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interviews met professionals
in de gemeenten

330

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

miljoen euro per jaar (2018) zijn
de maatschappelijke kosten van
‘jongeren buiten beeld’

3,4

miljard euro per jaar (2018) zijn
de gederfde opbrengsten voor
‘jongeren buiten beeld’
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Thema

Vitale wijken
en regio’s
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

Platform31 Jaarverslag 2019

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

Derde ronde Experimentenprogramma Bevolkingsdaling
Partners
Ministerie van BZK, VNG
en zeven projecten

De Rijksoverheid wil krimp- en anticipeergebieden leefbaar houden. De
afgelopen tien jaar experimenteerden lokale en regionale partijen met
vernieuwende aanpakken om de negatieve effecten van bevolkingsdaling tegen te gaan. In 2016 ging de derde ronde van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling van start. In een rapport presenteerden
we de belangrijkste resultaten en lessen.

Bekijk de publicatie Vernieuwingskracht
in krimpregio’s

“Vernieuwende initiatieven
hebben vaak tijd, aandacht en
ondersteuning (‘zaaigeld’) nodig
om tot bloei te komen. Naast
grootschalige programma’s is
het belangrijk om vernieuwing
‘van onderop’ te stimuleren. En
experimenteren blijft nodig om
de vernieuwingskracht van de
periferie aan te jagen.”
Matthijs Uyterlinde en Ruud Dorenbos,
projectleiders (Platform31)

Facts & Figures
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Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

jaar experimenteren
in 3 rondes

35

experimenten in krimp- en
anticipeerregio’s uitgevoerd

Lessen
van

10

jaar
experimenteren
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Vitale wijken en regio’s

Experimentenprogramma
Verduurzaming van
kwetsbare wijken
Partners
Nyenrode Business
Universiteit en vijftien
deelnemende
gemeenten

“Onze gezamenlijke ambitie?
Integrale verbetering van de
wijken, mede gerealiseerd
vanuit de grote investeringen
die gemoeid zijn met de
energietransitie.”

Voor 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Maar
in veel wijken is ‘van het gas af’ niet de enige opgave. In het experimentenprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ zetten
Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in op een dubbelslag,
door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden aan het
verbeteren van de leefbaarheid. In een eerste publicatie van het experimentenprogramma brachten wij in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame,
leefbare én toekomstbestendige wijken te realiseren.

Mede mogelijk gemaakt
door ministerie van BZK
vanuit het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije wijken (PAW) en
het G40-Stedennetwerk.

Nyenrode Business Universiteit

Bekijk de publicatie ‘Betere wijken
dankzij de energietransitie?’

Facts & Figures

onderzoek
in
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15

gemeenten

overzicht van thematische
koppelkansen

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien
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concrete
aanbevelingen
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Thema

Wonen, zorg
en gezondheid
Een eigen huis vinden we vanzelfsprekend. Ook als je te
maken hebt met verstandelijke, psychische en lichamelijke
kwetsbaarheden. Langer thuis wonen, gaat niet altijd vanzelf.
Maar wat is er nodig qua woonvormen, wijkgerichte aanpak
en samenwerking tussen partijen?

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019

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

Overlast in
de wijk
Partners
Aedes

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? Woningcorporaties
hebben geregeld te maken met overlast door huurders die zorg of
begeleiding nodig hebben. Deze overlast zet de leefbaarheid onder
druk. Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag
worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn
er en wat kan monitoring betekenen? Samen met enkele corporaties
verkende Platform31 de mogelijkheden rondom monitoring en
signalering, preventie en draagkracht in de wijk en samenwerking in
de wijk.

“Huisvesting voor
kwetsbare mensen
vraagt veel van de
buurt. Iedereen moet
zelfstandig kunnen
wonen. Een beschaafde
samenleving biedt
zelfstandigheid, maar
ook bescherming.”
Rein Swart (Accolade)

Bekijk de publicatie ‘Overlast
voorkomen in de wijk’

Facts & Figures

3
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bijeenkomsten

12

deelnemende corporaties, deels
samen met gemeente of zorg

Meest gelezen publicatie
van Platform31 in 2019
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Wonen, zorg en gezondheid

Woonvarianten voor
senioren: hoe krijg je
ze van de grond?
Partners
Aedes en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
(RVO). Met medewerking
van de ministeries van BZK
en VWS

Steeds vaker ontwikkelen senioren zelf een wooninitiatief, waarin ze
prettig oud kunnen worden. Maar dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Knelpunten zijn: financiering, samenwerking met de gemeente,
locatie en samenleven in een groep. We verkenden welke initiatieven
er worden ontwikkeld, wat de hobbels zijn op weg naar de realisatie en
hoe deze beslecht kunnen worden. Inzichten die ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kunnen helpen bij het creëren van meer woonvariatie voor senioren. Zo ontstaan meer woonmogelijkheden voor
senioren én ruimte voor doorstroming op de krappe woningmarkt.

“Goede afspraken met
de gemeente zijn de
sleutel tot succes.”
Jan Snijders (Initiatiefnemer
zorgwoningen in Austerlitz)

Bekijk de publicatie
Woonvarianten voor senioren

Facts & Figures
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10

portretten van
inspirerende voorbeelden
van woonvormen

4

innovatiethema’s (financiering, samenwerking met de gemeente,
locatie en samenleven in een groep), start van koplopersgroep
die businesscases ontwikkelde voor gemengde huurprijzen, een
ontmoetingsruimte en zorgfunctie

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

2

masterclasses met meer dan
100 belangstellende initiatiefnemers
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Wonen, zorg en gezondheid

Meerpartijensamenwerking
Partners
Aedes, VNG, Federatie
Opvang, GGZ Nederland,
Leger des Heils en
RIBW Alliantie

“Het zichtbaar maken van
onderlinge belangen en
verschillen doen we vaak
niet, want dan wordt het te
spannend. Een organisatie
kan alleen gedeeld eigenaar
worden van de gemeenschappelijke taak, als je
eigen belang gediend wordt
in de samenwerking.”

Mensen kunnen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang (weer) succesvol thuiswonen, als woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten hun activiteiten en aanbod op elkaar afstemmen. In de praktijk is die samenwerking
onvoldoende. Vaak door gebrek aan inzicht in de bouwstenen
van een samenwerking en vervolgens door het ontbreken van
handelingsperspectief om een moeizame samenwerking te
verbeteren. In 2019 ondersteunden we 10 regio’s met een
praktijklab bij de opbouw van een effectieve lokale samenwerking. We organiseerden landelijk werkateliers (fysiek en online)
met workshops en sprekers over mogelijke aanpakken. senioren én ruimte voor doorstroming op de krappe woningmarkt.

Frans Grobbe, procesexpert

Bekijk en lees onze inzichten en ervaringen
in het online kennisdossier

Facts & Figures
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10

deelnemende regio’s

10

Trend 1 Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

praktijklabs

4

landelijk werkateliers voor ongeveer 100
professionals die meerpartijensamenwerking
organiseren
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Thema

Toekomstbestendige
woningmarkt
In Nederland groeien de zorgen over de betaalbaarheid en
beschikbaarheid van het wonen in de stad en financiering
van het sociaal wonen. Ook roept het vragen op: hoe kan
de woningbouwproductie versnellen? En hoe gaan we de
schaarse vrijkomende woningen verdelen?

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019

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

Betaalbaarheid
van wonen
Partners
Negen corporaties en
diverse opinieschrijvers

Platform31 verkende het systeem voor betaalbaar wonen.
De notitie ‘Hervorming systeem betaalbaarheid sociale
huursector’ bracht de mogelijke effecten in beeld van een
aantal varianten om de betaalbaarheid van het wonen te
organiseren. Platform31 nam de huurtoeslag, het huurbeleid
van de corporaties, en de rol van gemeenten, corporaties en
gemeenten onder de loep.
Lees de
notitie

Opinies betaalbaarheid
van wonen

“Het is goed om naar de
effectiviteit van het systeem
te kijken, maar voorop zou
moeten staan wie daarin
welke rol heeft. Zet elke
partij weer helder in zijn rol
en voorkom dubbelingen.
Houd bovenal het hoofddoel
scherp voor ogen: dat
iedereen in Nederland
betaalbaar en passend moet
kunnen wonen, nu en in de
toekomst.”
Karin Schrederhof, wethouder Wonen,
WMO en sport (gemeente Delft)

Facts & Figures
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6

opinies

9

corporaties deden mee aan notitie

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

Flexibel wonen

Partners
Provincie Zuid-Holland,
provincie Zeeland,
ministerie van BZK
en Expertisecentrum
Flexwonen

Snel een beschikbare en betaalbare woonruimte nodig? De bestaande
woningmarkt voorziet helaas onvoldoende in de spoedvraag naar flexibel
wonen (flexwonen). Ook betreden steeds meer nieuwkomers de woningmarkt. Een flexibele schil aan woonruimte, naast de reguliere woningvoorraad, biedt een oplossing voor spoedzoekers. In het magazine ‘Souterrain
van het wonen’ verkende Platform31 de onderkant van het wonen in
Nederland.
Daarnaast laat ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ in negen korte factsheets de verscheidenheid zien aan thema’s en projecten rond het
flexibele wonen. Maar hoe weet je hoeveel behoefte er is aan flexwonen
en hoe je een flexibele schil aan woonruimte realiseert? De handreiking
‘Aan de slag met flexwonen!’ helpt gemeenten bij het in beeld brengen
van doelgroepen, de ontwikkelingen in behoeften en aanbod, en het
verkennen van kansen voor het ontwikkelen van flexwonen.

‘‘Ik heb elf jaar lang buiten
de maatschappij geleefd,
nu wil ik de kans pakken om
het anders te doen. Maar
daar hoort een woning bij.’’

Themapagina
Flexibel wonen

Facts & Figures

1
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congres met 200
deelnemers

4

publicaties

9

themafactsheets
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Thema

Gebiedsontwikkeling
en transformatie
De nog altijd toenemende vraag naar woningen heeft gevolgen voor de structuur van de stad. Want waar moeten én
kunnen al deze woningen worden gebouwd? En wat is nodig
om transformaties en maatschappelijke opgaven aan elkaar
te koppelen?

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019

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

Dynamiek in de stad
dankzij binnenstedelijke
transformaties
Partners
Ministerie van BZK,
G40-Stedennetwerk, G4,
Bouwend Nederland,
NEPROM, IPO, VNG,
IVBN en TU Delft

“We willen zoveel meer dan alleen woningen
toevoegen. Maar waar kan je binnenstedelijk
aan bijdragen? Het valt of staat bij ruimte en
kansen zoeken en bieden. Zo kan de energietransitie niet overal binnenstedelijk worden
opgepakt. We hebben ook de buitengebieden
nodig. Als stad, regio en provincie, moeten
we elkaar hierin aanvullen.”

In het programma Stedelijke Transformatie bundelen
overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de
krachten om binnenstedelijke gebiedstransformatie te
intensiveren, problemen te doorgronden en op te lossen
en kennis te delen. 36 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.

Rob van Muilekom (gedeputeerde provincie Utrecht)

Lees meer over Stedelijke
Transformatie

Hoogtepunten van de
programmadag 2019

De hoogtepunten van
het jaarcongres 2019

Luister de
podcast

Facts & Figures

36
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deelnemende
transformatieprojecten

17

bijeenkomsten in
2019

500

deelnemers jaarcongres
Stedelijke Transformatie

758

ontvangers van
de nieuwsbrief
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Gebiedsontwikkeling en transformatie

Woningbouwprogrammering
onder de loep
Partners
Ministerie van BZK

“Een aantal belangrijke
inzichten uit de leerkring zijn
als principes of actiepunten
in de Provinciale Woonagenda
opgenomen. Een goed
voorbeeld is dat we met
gemeenten, corporaties,
wetenschappers en
marktpartijen gaan werken
aan een gezamenlijk beeld
van de woonopgave en de
aanpak van knelpunten.”

In 2019 startte Platform31 een leerkring om te
verkennen hoe we de woningbouwprogrammering zo
kunnen inrichten, dat deze bijdraagt aan een passende
woningvoorraad. Hieraan deden vier provincies en
twaalf gemeenten mee. Flexibiliteit, ontwikkelpaden
en kantelpunten bleken nieuwe termen voor de
woningbouwprogrammering.

Belangrijkste lessen
en resultaten

Ditte Valk, beleidsadviseur wonen (provincie
Noord-Holland)

Bekijk de publicatie Adaptieve
woningprogrammering: van
knelpunten naar speelruimte

Facts & Figures
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3

bijeenkomsten
in 2019

4

deelnemende
provincies

12
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deelnemende
gemeenten

1

nieuw conceptueel
model

6

elementen in de
probleemanalyse
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Thema

Energietransitie en
circulaire economie
2019 stond in het teken van het Nationale
Klimaatakkoord. De Rijksoverheid nodigde
veel maatschappelijke organisaties uit om
te participeren. Dit leverde geen werkelijke
trendbreuken op, maar wel 600 afspraken om
de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019

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

Circulaire economie in
de verduurzaming van
bestaande wijken
Partners
Gemeente Den Helder,
CBS en het Kadaster

“Met de roadmap in deze
publicatie kunnen alle
gemeenten verkennen
hoe de energietransitie
en circulariteit zich tot
elkaar verhouden. Met
dank aan de gemeente
Den Helder!”

Wat zijn de gesprekspartners van gemeenten in de energietransitie? Dat wordt duidelijk door een wijkprofiel dat fysieke data
en sociaaleconomische data combineert en visualiseert. De
gemeente Den Helder ging samen met Platform31 het experiment aan: nadat een wijk in kaart was gebracht, is de koppeling
tussen de energietransitie en circulariteit met behulp van een
roadmap onderzocht. Deze koppeling is ten slotte uitgewerkt
naar de effectiviteit van circulaire maatregelen op verschillende
(beleids)niveaus.

Paola Huijding, projectleider
(Platform31)

Lees het verslag van
het eerste experiment

Facts & Figures

52
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deelnemers
aan sessies

6

georganiseerde
sessies

2

bijdragen aan
beleidsagenda’s

2

unieke aanpakken ontwikkeld
(wijkprofiel en roadmap)

3

onderwerpen op de kaart gezet: datagebruik in de energietransitie, koppeling
energietransitie en circulaire economie,
verbinding tussen beleid-schaalniveau’s
22

Energietransitie en circulaire economie

Regionale Energie
Strategieën (RES) als motor
van de energietransitie
Partners
Stakeholders uit het
RES-veld: RVO, VNG,
ministeries van BZK
en EZK

Vraag naar en aanbod van duurzame energie spelen een belangrijke
rol in het Klimaatakkoord. Om vraag een aanbod met elkaar te
verbinden, is meer samenwerking nodig. Dat kan bijvoorbeeld in de
energieregio’s die onderdeel uitmaken van de Regionale Energie
Strategie (RES). Platform31 onderzocht wat er nodig is om de
strategieën van deze regio’s te realiseren.

Lees het onderzoek RES als
motor van de energietransitie

“Wij gebruiken in
deze publicatie een
‘ruggengraat’ om
grip te krijgen op een
divers speelveld. Deze
maakt samenhang
beter zichtbaar en de
samenwerking beter
te sturen.”
Henk Diepenmaat, auteur

Facts & Figures
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4

betrokken
regio’s

4

betrokken
netbeheerders

4

betrokken
woningcorporaties

Trend 3 De transitie naar een duurzame samenleving versnelt

4

betrokken maatschappelijke
initiatieven

30

energieregio’s
in Nederland
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Energietransitie en circulaire economie

Bewonersinitiatieven
en gemeenten in de lokale
warmtetransitie
Partners
HIER Opgewekt

Bewoners spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Niet
alleen als te betrekken eindgebruikers, maar ook in het samenspel
van actoren waarin bewonersinitiatieven zich terugvinden. Voor
deze publicatie sprak Platform31 met acht bewonersinitiatieven en
evenveel gemeenten. Conclusie: er is structurele visie op de langere
termijn nodig. Dit zorgt voor een kader waarbinnen beide partijen
samen kunnen werken aan succesvolle initiatieven.

Lees meer
in het rapport

“We zien dat er kaders
en spelregels nodig
zijn om gemeenten en
initiatieven een kansrijke
uitgangspositie te bieden.
Initiatiefnemers hebben
perspectief nodig.”
(uit de publicatie)

Facts & Figures
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8

meewerkende gemeenten (Breda, Culemborg,
Den Haag, Drimmelen, Groningen, Haarlem,
Nagele en Wageningen)

Trend 3 De transitie naar een duurzame samenleving versnelt
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Thema

Klimaatadaptatie
Nederland krijgt te maken met klimaatverandering. Het is daarom belangrijk om een
antwoord te formuleren op onder andere
zeespiegelstijging, overvloedige regenval en
hittestress. Binnen dit thema werken we aan
het vergroenen van stad en regio door middel van klimaatbestendig design.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019
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Klimaatadaptatie

Implementatieworkshops klimaatadaptatie
Partners
Tauw, Arcadis
en Sweco

Platform31 organiseerde in 2019 workshops
in Amersfoort, Purmerend en Breda, met als
doel klimaatadaptatie onderdeel te maken van
ontwikkelprojecten rondom energietransitie
en stedelijke verdichting. In deze workshops is
gewerkt met praktijkprojecten, en is gekeken
naar welke concrete maatregelen en stappen
nodig zijn voor een goede implementatie. De
betrokken gemeenten werden zich hierdoor
bewust van de kansen, mogelijkheden en
impact van klimaatverandering.

Lees meer over
de workshops

Voorbeeldboek
Om klimaatadaptatie inzichtelijk te maken,
is tevens een voorbeeldboek gemaakt.
Met daarin 12 cases van klimaatadaptieve
bouwprojecten. Inclusief 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.
Daarnaast worden inzichten en
tips gegeven.
Klimaatadaptieve
bouwprojecten

Facts & Figures
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3

workshops per
deelnemend project

12

“Klimaatverandering en
de bebouwde, stedelijk
omgeving kunnen niet los
van elkaar worden gezien.
Steden vormen een bron
van hoge emissies en juist
stedelijke omgevingen zijn
kwetsbaar voor de effecten
van klimaatverandering.”
(Uit voorbeeldenboek)

beschreven voorbeelden van klimaatadaptatie uit de
bestaande bouw, nieuwbouw en de openbare ruimte

Trend 3 De transitie naar een duurzame samenleving versnelt
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Thema

Armoede, schulden
en gedrag
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 2019

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

Vooruitgang op verschillende
levensdomeinen dankzij
Mobility Mentoring®
Partners
EMPath, G40-Stedennetwerk,
gemeenten, sociale
(non-profit) organisaties

Facts & Figures
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Platform31 is de exclusieve partner van het
Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Achttien gemeenten en
non-profit organisaties werken met Mobility
Mentoring® informed. Zeven organisaties
verkennen het werken met de aanpak. Afgelopen jaar liet het werken met de aanpak
interessante opbrengsten zien. Zo boekten
inwoners van Alphen aan den Rijn vooruitgang op verschillende leefgebieden dankzij
de inzet van Mobility Mentoring®. De deelnemers zagen veel toegevoegde waarde in
de praktische en emotionele steun van de
begeleiders. Maar ook andere organisaties,
zoals woningcorporaties, hebben baat bij
uitgangspunten van Mobility Mentoring®.

8

Tweedaagse
trainingen

120

deelnemers
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“De eerste keer zat ik hier te
bibberen als een waterjuffer. Je
bent zo zenuwachtig, je zit zo in
de stress. Je komt als een wrak
binnen. Maar dan word je fijn
ontvangen en behandeld als een
normaal mens. Ze denken met
je mee en ze voelen met je mee.
En dat is voor mij zó belangrijk
geweest.”

Aanpak
huurachterstanden
Factsheet
Alphen aan den Rijn
Mobility Mentoring ®
jaarverslag

Deelnemer Mobility Mentoring
Alphen aan den Rijn

Luister de
podcast

Netwerkleden

Trend 4 Toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij

150

deelnemers
jaarcongres

300

podcastluisteraars

550

abonnees Nieuwsupdate
Mobility Mentoring
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Armoede, schulden en gedrag

Partners
G40-Stedennetwerk

Factsheet Armoede en
Schulden 2019: concrete
oplossingen voor grote
opgaven
De problematiek rond armoede en schulden prijkt nog steeds hoog op
de agenda van gemeenten. Hoe kunnen zij meer rekening houden met
de samenhang van armoede- en schuldenproblematiek met andere
levensdomeinen? Wat kunnen gemeenten doen om werkende armen
beter te bereiken en ondersteunen? En hoe maken we de energietransitie
betaalbaar en mogelijk voor mensen met een kleine beurs? Dankzij de
factsheet Armoede en Schulden 2019 van het G40-Stedennetwerk en
Platform31 kregen gemeenten inzicht in zes belangrijke opgaven en
concrete oplossingen om hier adequaat mee om te gaan.

Bekijk de factsheet

“We leren steeds meer over
schulden en armoede, en
wat er nodig is om mensen
die in armoede leven écht
verder te helpen. Dankzij de
nieuwste inzichten is er nu
bijvoorbeeld meer aandacht
voor het wegnemen van
stress.”
Rob de Geest, wethouder
(gemeente Deventer)

Meer weten?
Bekijk ons kennisdossier

Facts & Figures
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6

opgaven,
6 dilemma’s

16

knoppen om aan
te draaien

8

ontwikkelingen in
wet- en regelgeving

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

Kennis over gedrag
helpt bij ondersteuning
financiële problemen
Partners
Ministerie van SZW

Voor een effectieve aanpak van armoede en schulden wordt meer en
meer gekeken naar kennis en inzichten over gedrag. Maar wat vertellen
die inzichten ons en hoe passen we dit toe om mensen met financiële
problemen effectief te bereiken, motiveren en ondersteunen? In
samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bundelden wij de beschikbare kennis, inzichten, resultaten en goede
voorbeelden op een kennispagina.

Bekijk de kennispagina

“In het Actieplan Brede
Schuldenaanpak, en
ook breder binnen de
transformatie van het
sociaal domein, zien we
dat gemeenten steeds
meer de leefwereld van
mensen centraal proberen
te stellen in plaats van de
systeemwereld.”
Susan van Klaveren, projectleider
(Platform31)

Facts & Figures

Platform31 Jaarverslag 2019

189

bezoekers aan de
kennispagina

348

bezoekers webpagina Gedragsbewust
beleid in het sociaal domein

Trend 4 Toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij
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Thema

Bestuur en
samenspel
Steeds meer nieuwe spelers leveren een waardevolle bijdrage
aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
Een nieuw samenspel ontstaat met veranderende rollen en
verhoudingen tussen de traditionele en nieuwe spelers. Door
de nieuwe ontstane kansen én dilemma’s moeten gemeenten
anders werken, verantwoorden, sturen en organiseren.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019
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Bestuur en samenspel

Werkplaatsen
wijkgericht werken
Veel gemeenten werken wijk- of kerngericht om in hun beleid en uitvoering rekening te houden met verschillen tussen gebieden. De werkwijze vraagt nieuw ambtelijk vakmanschap en vlotte samenwerking
tussen domeinen binnen de gemeente. Dat is niet altijd gemakkelijk. In
de werkplaatsen wijkgericht werken liet Platform31 groepjes van drie
ambtenaren, samen met het Landelijke Platform Buurtgericht werken
(LPB) en A&O fonds gemeenten, reflecteren op de praktijk. Ieder trio
bracht een casus mee van een vraagstuk met een wijkcomponent,
zoals de huisvesting van statushouders in de wijk of het faciliteren van
jongeren die een skatepark willen aanleggen. Platform31 organiseerde
de werkplaatsen.

Partners
Landelijke Platform
Buurtgericht werken
(LPB) en A&O fonds
gemeenten

Facts & Figures

3

Platform31 Jaarverslag 2019

“Ambtenaren denken vaak erg
probleemgericht. Ze denken dan met
name vanuit hun eigen expertise een
probleem te zien. … Vanuit wijkgericht
werken denk je in kansen. Je gaat
kijken naar waar al energie zit in een
wijk, hoe de onderstroom is en hoe je
iets structureels kunt doen met het
sociaal cement van de wijk.”
Liesbeth van de Wetering (concernstaf gemeente Groningen)

De werkwijze
van de werkplaatsen

Interview met Matthijs van Oosten, Rick Dollekens
en Han-Willem Groeneveld, gemeente Altena

Interview met
Charlotte Post, Spectrum

Interview met Merlijn van Hulst en
Mark van Ostaijen, Tilburg University

deelnemende ambtenaren
uit 3 gemeenten

2

externe sprekers (Movisie
en University of Tilburg)

Trend 4 Toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij

3

werkplaatsen georganiseerd
van elk een dagdeel
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Bestuur en samenspel

Werkplaatsen
wijkgericht werken
Inzicht in de organisatiestructuur
Platform31 heeft samen met het LPB de schuifoefening ontwikkeld. Deze oefening gebruikt de metafoor van een mengpaneel
waarin iedere gemeente het wijkgerichte werken op een eigen manier afstemt. Is er in de gemeente op een categorie geen keuze
gemaakt, dan staat een schuif in het midden. Is er wel een keuze gemaakt, dan wordt de schuif hoger of lager geplaatst.
Positionering
intern

Facts & Figures

3
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deelnemende ambtenaren
uit 3 gemeenten

Proces met
bewoners

2

Proces binnen
gemeente

externe sprekers (Movisie
en University of Tilburg)
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3

Bestuur
en politiek

Communicatie

werkplaatsen georganiseerd
van elk een dagdeel
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Bestuur en samenspel

Optimaal samenspel
voor een aardgasvrije
wijk
Partners
Gemeenten, bewonersorganisaties, provincies,
energiecoöperaties,
belangenorganisaties en
netbeheerders

De warmtetransitie betekent werkzaamheden in de wijk, anders
koken en verwarmen en meebetalen door huiseigenaren. Dat vraagt
draagvlak, betrokkenheid van actieve bewoners(organisaties) en om
democratische besluitvorming. Hoe organiseer je als gemeente het
samenspel met bewoners en andere partijen om dit te bereiken? In
een Community of Practice deelden diverse partijen hun ervaringen.
Hoe pakken de verschillende gemeenten het lokaal aan? Welke
spelers betrekken zij op welk moment? Hoe benutten zij krachtige
initiatieven van bewoners, en gaan ze om met vraagstukken rond
representativiteit? Het resultaat: zeven lessen voor gemeenten
voor het succesvol betrekken van bewoners en andere partijen om
uiteindelijk democratische besluiten te kunnen nemen.

“Participatietrajecten vragen ook
om specifieke competenties van
uw professionals zoals luisteren,
samenwerken en het goed kunnen
overbrengen van een boodschap.
Zorg dus voor de capaciteit, kennis en
competenties in uw organisatie die
nodig zijn om het participatieproces
goed in te vullen.”
(Uit #Les 5, Optimaal samenspel)

Lees meer over het
optimaal samenspel

Facts & Figures

7
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lessen voor gemeenten
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Thema

Maatschappelijke
zorg en GGZ
Platform31 draagt bij aan het verkleinen van de sociale
ongelijkheid en vergroot de impact van preventieve
maatregelen die leiden tot meer gezondheidswinst. Onze
projecten zijn gericht op het verbeteren van leefstijlen,
de fysieke en sociale omgeving en de toegankelijkheid
van zorg en ondersteuning.
Lees meer
Op dit thema werken we nauw samen met Onderzoeksinstituut IVO.
Het IVO helpt bij het beantwoorden van kleine tot zeer complexe ontwikkelen onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen.

Onderzoek
naar welzijn,
zorg &
verslaving

Meer informatie: www.ivo.nl

Platform31 Jaarverslag 2019
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Maatschappelijke zorg en GGZ

Expertsessies zorg
& maatschappelijke
opvang
Partners
Gemeente Rotterdam en
Onderzoeksinstituut IVO

Het team Zorg & Maatschappelijke Opvang van de
gemeente Rotterdam zette in 2019 in op verbetering
van de maatschappelijke opvang. Binnen deze
ontwikkeling had de gemeente behoefte aan kennis,
inspiratie en handvatten voor inhoudelijk goed
gefundeerde beleidsontwikkeling. Onderzoeksinstituut
IVO voorzag in deze behoefte door het organiseren van
twee expertsessies; over de zelfredzaamheidsmatrix en
over ervaringsdeskundigheid.

Barbara van Straaten, senior onderzoeker
(Onderzoeksinstituut IVO)

Lees meer over
de expertsessies

Facts & Figures

2
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expertsessies

Ruim

“Voor beleidsmedewerkers is het vaak
niet haalbaar om de literatuur goed
bij te houden. Als onderzoeker ben ik
gewend om in korte tijd informatie te
verzamelen, op waarde te schatten
en te analyseren. Het was een leuke
uitdaging om deze kennis direct
om te zetten naar een interactieve
expertsessie. De deelnemers werden
gestimuleerd om actief deel te nemen
en daardoor werd er meer kennis
uitgewisseld en gecreëerd.”

20

deelnemers
per sessie

Een blog op basis van de
inhoud van de 2e sessie
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Kennis- en
netwerkactiviteiten
Kenmerkende en terugkerende activiteiten van Platform31 zijn trend- en
opgave-overstijgend. Met onder meer de Dag van Stad en Regio en Hartige
Hapsessies, zijn deze activiteiten inmiddels een vertrouwd onderdeel van
ons aanbod. 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. Een greep uit ons aanbod van 2019.

Lees meer

Platform31 Jaarverslag 2019
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Kennis- en netwerkactiviteiten

Dag van Stad
en Regio

Analyse
rijksbegroting

‘Stad en land: goed verbonden’, zo luidde
het thema van de Dag van Stad en Regio
2019. De wateropgave, het boerenland,
de woningbouwopgave, de infrastructuur
en de nieuwe energie. Allemaal thema’s
die niet op zichzelf staan. Het is juist de
integraliteit en hoe ze op elkaar inwerken
wat van belang is. Stad en platteland
hebben elkaar harder nodig dan ooit.
Daarom bood Platform31 op haar jaarlijkse
partnerdag volop handvatten met
workshops, debatten en lezingen om stad
en regio dichter bij elkaar te brengen.

Jaarlijks analyseren specialisten van
Platform31 de Rijksbegroting. Wat
betekenen de kabinetsplannen op de
verschillende domeinen voor steden en
regio’s?

Lees het verslag
van deze dag

Analyse, duiding en reflectie
Rijksbegroting 2020
Aanvullend organiseerden we in 2019 een
trendsessie voor partners, waarbij onze
experts toelichting gaven op de analyse
en ons netwerk de gelegenheid kreeg te
reflecteren op onze bevindingen.

Strategische verkenning
Provinciale
Statenverkiezingen
In 2019 besteedde Platform31 uitvoerig aandacht
aan de verkiezing van de Provinciale Staten. In de
maanden mei, juni en augustus 2019 presenteerden
de provincies hun collegeprogramma’s. Deze twaalf
provinciale collegeprogramma’s vormen opgeteld
een boekwerk van honderden pagina’s. Platform31
inventariseerde de voorgenomen beleidsmaatregelen;
wat valt het meeste op? En gaf een (subjectieve)
duiding van en reflectie op de provinciale
coalitieakkoorden.

Analyse, duiding en
reflectie Provinciale
akkoorden 2019 – 2023
Daarnaast maakte Platform31 samen met het
Interprovinciaal Overleg (IPO) een thematisch
overzicht van deze provinciale collegeprogramma’s.
Met dit overzicht boden we onze provinciepartners
de mogelijkheid om de concrete beleidsvoornemens
van de provincies op 8 thema’s en 31 subthema’s te
vergelijken.
Overzicht provinciale
programma’s 2019 – 2023

Platform31 Jaarverslag 2019
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Kennis- en netwerkactiviteiten

Kennisdossiers

Wetenschappelijke Board

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.

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.
Lees meer

Aardgasvrije wijken
Arbeidsmarkt en onderwijs
Armoede en schulden
Economische veerkracht
Klein wonen
Mantelzorg en wonen
Omgevingswet
Smart society
Sociaal ondernemerschap
Stedelijke vernieuwing
Transformatie zorgvastgoed
Vitale binnensteden
Vergunninghouders en asiel
Woningmarkt
Wooncoöperatie

Platform31 Jaarverslag 2019

Kennis- en netwerkactiviteiten

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. Een van de vraagstukken in 2019 was: hoe ga je
om met een tekort aan professionals in de zorg?

Hoe komen zorginstellingen uit de
houdgreep van het hier en nu?

39

Kennis- en netwerkactiviteiten

Smart Urban Regions
of the Future (SURF)
Partners
ministeries van IenW,
BZK, EZK en NWO, en
bij de uitvoering van het
onderzoeksprogramma
universiteiten, hogescholen, gemeenten, regio’s,
bedrijven en maatschappelijke organisaties

Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF) is hét
kennisprogramma van de ministeries van Infrastructuur
en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied
van slimme stedelijke regio’s. In de periode 2015-2020 met
een uitloop in 2021 wordt deze opdracht tot onderzoek en
kennisoverdracht ingevuld met ruim 60 onderzoeken en
tientallen activiteiten.
Lees meer over het
programma SURF

Facts & Figures

In 2019 laatste onderzoeksmiddelen toegekend.
Dit bracht het aantal onderzoeken onder SURF op

Platform31 Jaarverslag 2019
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“Nu wordt de waarde van
stedelijke voedselproductie vaak
vooral bekeken in termen van
economische transacties: ‘hoeveel
geld levert het op?’ We verkennen
hoe je ook de sociale, ecologische,
culturele en educatieve waarde
voor de stedelijke omgeving beter
mee kunt nemen.”
Martin Ruivenkamp, onderzoeker (WUR) over zijn
onderzoek ‘Urbanising in Place’

63

onderzoeken

20

grotere en kleinere bijeenkomsten georganiseerd
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Kerncijfers op organisatieniveau
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898.563

238

11.351

26.789

Websitebezoekers

keer in de media

volgers op
Twitter

abonnees Platform31
Nieuwsbrief

233

78

8.403

482

nieuwsberichten
op platform31.nl

agenda-items

volgers op
LinkedIn

volgers op
Facebook

53

55

1.444.224

publicaties

blogs

Tweetweergaven

Kerncijfers
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Platform31: Verbinder van beleid,
praktijk en wetenschap
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.
Unieke aanpak
Platform31 neemt een onafhankelijke
positie in tussen overheden, maatschappelijke
organisaties en marktpartijen.

Platform31 Jaarverslag 2019

Over Platform31

We brengen partijen bij elkaar, vinden het
gemeenschappelijke belang en gaan aan
de slag. Platform31 is een van de weinige
organisaties in Europa die onderzoek, beleid
en praktijk met elkaar verbindt, nationaal
én internationaal.

Platform31 heeft ruim 300 partners: ministeries,
provincies, G40-steden, G4-steden, 50
middelgrote gemeenten, corporaties en
marktpartijen. Werkt u ook aan krachtige,
levendige steden, regio’s en dorpen?
Sluit u dan bij ons aan als partner.

Waarom Platform31?
We werken in opdracht, maar met een
bijzondere meerwaarde. Die zit in het grote
netwerk, in het debat; in de kritische blik van
de buitenstaander én in de mogelijkheid tot
het doen van gezamenlijk onderzoek. Onze
partners lopen voor op de trends in Nederland.
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Onze partners
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 en ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Belangenorganisaties
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
Vereniging van Woningcorporaties Aedes en PMG.
G4-steden
Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht.
G40-steden
Gemeente Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen a/d
Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem,
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Partners van Platform31

Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo,
Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad,
Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Schiedam,
’s-Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo,
Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.
Middelgrote steden
Gemeente Goes, Meierijstad, Nissewaard,
Oldambt, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp,
Ridderkerk, Rijswijk, Veenendaal, Vlaardingen,
Waalwijk, Westland, Winterswijk en Zeist.
Corporaties
Thuis in Eindhoven, Tiwos, Van Alckmaer, Velison
Wonen, Vestia Groep, Vidomes, Waterweg
Wonen, Welbions, Wonen Limburg, Wonen Zuid,
Woningstichting, Woningstichting, Woonbedrijf
Eindhoven, Woonbron, Wooncompagnie,
Woonkwartier, Woonlinie, Woonpartners MiddenHolland, Woonstad Rotterdam, Woonstichting de
Key, Woonwaard, Ymere en Zayaz.

Marktpartijen
Atrivé, AEF, AM, Arcadis, AT Osborne, Balance,
Beaumont Communicatie, BLG Wonen, BNG
Bank, BouwInvest, BPD, Buck, Camelot Europe,
CitizenLab, Companen, De Huischmeesters,
DOCK, ERA Contour, Eurus, Heijmans, HomeFlex,
Impuls, Invisor, Jochum Deuten, Kadaster,
KokxDeVoogd, Koninklijke BAM Groep, MN, Must
Stedebouw, NVM Makelaars, Ovidius,Procap,
Rabobank Nederland, Rebel Group, RHO
Adviseurs, RIGO Research en Advies, Roots Advies,
Stebru, Sweco, Synchroon, Techniek Nederland,
TNO, Twynstra Gudde, Vastgoed Belang, VINU en
What Works.
Provincies
Interprovinciaal Overleg (IPO), provincie
Gelderland en provincie Overijssel.
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