Zomerspecial
Must-reads voor stad en regio

Inhoud
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
Wonen en zorg
Armoede en schulden
Vernieuwing Economische structuur
Landelijk gebied en regio
Arbeidsmarkt en onderwijs
Toekomstbestendige woningmarkt
Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
Leefbare wijken en buurten
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Circulaire maatschappij
Bestuur en samenspel
Gezondheid en welzijn
Veilige samenleving
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Platform31
Publicatie

Column Hamit Karakus

Podcast

Zoek elkaar zoveel
mogelijk op

Podcast31

Jaarverslag 2019
In het jaarverslag over 2019 presenteren we een greep
uit de projecten en uiteenlopende activiteiten waarin
we met open vizier hebben gewerkt aan innovatieve
oplossingen, lessen en waardevolle ontmoetingen. Met
de belangrijkste feiten en cijfers. Nog belangrijker
vinden we het om u te laten zien wat onze projecten
opleverden voor de professionals die dagelijks hard
werken om de opgaven in stad en regio aan te pakken.

Afstand houden. Het is een cruciale maatregel om
besmetting door en verspreiding van het corona
virus zoveel mogelijk te voorkomen. Als we
echter de economische schade van deze crisis willen
beperken, dient juist het omgekeerde te gebeuren:

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele
vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag
kunnen.

zoek elkaar zoveel mogelijk op.
De cyclus van armoede en schulden doorbreken
met Mobility Mentoring®
Dealen met dilemma’s bij stedelijke
transformatie

Lees het jaarverslag

Gedragsbewust beleid: hoe dan?

Lees de column
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Wonen en zorg
Innovatieprogramma

Publicatie

Video

Langer Thuis in
de inclusieve wijk

Woonvariatie voor
senioren van groot belang
bij krappe woningmarkt

Meerpartijensamenwerking: voortgang
door goede werkrelaties

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.

Zorgen dat mensen uit beschermd wonen en
maatschappelijke opvang snel een woning en
afgestemde hulp krijgen om zelfstandig te wonen: dat
is de opgave waar gemeenten, woningcorporaties,
opvang- en GGZ-instellingen zich samen voor
inspannen. Hoe zorg je dat er voortgang blijft in de
samenwerking? Frans Grobbe, procesbegeleider en
expert legt in een video uit waarom goede werkrelaties
belangrijk zijn in meerpartijensamenwerking.

Hoe maak je een wijk geschikt en inclusief voor het
langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook
kwetsbare groepen? Wat kun je doen om goed wonen
in de wijk voor deze groepen verder te brengen? In het
Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk
zetten we samen met het G40-Stedennetwerk twee
jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden en
zorgen we voor kennis om aanpak te versnellen.

Bekijk het dossier

Lees meer over de innovatiethema’s

Bekijk de publicatie

Bekijk de video
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Vernieuwing
Economische
structuur

Armoede
en schulden
Factsheet en podcast

Publicatie en interviewreeks

Publicatie

MKBA Mobility
Mentoring®

De coronacrisis
en de stad

Samen met Rebel onderzochten we de belangrijkste
maatschappelijke effecten van de integrale aanpak
Mobility Mentoring®. We analyseerden niet alleen de
financiële effecten, maar ook de niet-financiële
effecten zoals effecten op gezondheid en gezin. In een
factsheet presenteren we de belangrijkste resultaten
van deze analyse. En in een podcast reflecteren we met
experts op de resultaten.

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte
gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Met behulp van drie
scenario’s over het verloop van de crisis, zes integrale,
gestileerde handelingsperspectieven, mogelijke
integrale maatregelenpakketten, meer dan 70
beschreven effecten en 35 beleidsopties, reiken we
handvatten en een denkkader aan om in dit proces
keuzes te maken.

Gedragsbewust beleid
in het sociaal domein
Het besef dat kennis van gedrag van belang is om
effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen,
is sterk toegenomen. In een publicatie bundelen we de
inzichten over (financieel) keuzegedrag van mensen en
laat zien wat deze kennis betekent voor de ondersteuning van mensen in armoede of met schulden. En in
een serie interviews delen professionals hun praktijkervaringen met gedragsbewust beleid.

Bekijk de factsheet

Bekijk de publicatie

Luister de podcast

Lees de interviews

Bekijk de publicatie
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Landelijk gebied
en regio

Arbeidsmarkt
en onderwijs

Publicatie en blog

Interview

Publicatie

Amsterdamse statushouders aan het werk

De energietransitie als
verbinder van platteland
en stad?

Het aantal statushouders dat in Nederland een betaalde baan vindt, is ondanks grote inspanningen van
gemeenten nog gering. Maar er zijn ook succesverhalen, zoals de Amsterdamse aanpak statushouders. Onderzoek laat zien dat deze aanpak succesvol
en rendabel nieuwe Amsterdammers (statushouders)
naar opleiding of werk begeleidt. Lees het interview
met Mohamed Hoesein (manager van het team
jobhunters) over de aanpak, de rol van de jobhunters
en lessen voor andere gemeenten.

De discussie rondom de energietransitie lijkt tot op
heden vooral te gaan over hoe ‘de pijn’ zo eerlijk
mogelijk verdeeld kan worden. Deze publicatie stelt
voor om naar de kansen te kijken die dit thema biedt
voor (de verbinding tussen) stad en platteland, en stelt
na analyse vier uitgewerkte richtingen met potentie
voor. Petro Kuipers is ervan overtuigd dat we de grote
opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie,
alleen aankunnen als stad en platteland goed
samenwerken.

Naar een duurzaam
toekomstperspectief voor
kwetsbare mbo-jongeren
Het rapport ‘Naar een duurzaam toekomstperspectief
voor kwetsbare mbo-jongeren’ maakt inzichtelijk op
welke wijze gemeenten, het onderwijsveld en het
bedrijfsleven zich inzetten om de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare mbo-studenten te verbeteren.

Bekijk de publicatie
Lees de blog van Petro Kuijpers (P10)

Lees het interview

Bekijk de publicatie
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Toekomstbestendige woningmarkt
Publicatie

Publicatie en interview

Artikel

Huurachterstanden:
voorkomen is beter dan
genezen - update 2020

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
in de praktijk

Wat doen woningcorporaties om huurachterstanden te
bestrijden en huisuitzettingen te voorkomen? Onze
eerder verschenen publicatie hebben we voorzien van
onze nieuwste inzichten en geactualiseerd.
Naast een update van de genoemde cijfers, genoemde
maatregelen en nieuwe ontwikkelingen voegden we
een aanvullend hoofdstuk toe over het incassobeleid
van woningcorporaties.

Onderweg naar nieuwe
woonwagenstandplaatsen
Hoe ontwikkel je een nieuw, mensenrechten-proof
lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid? Hoe zorg
je voor actieve betrokkenheid van woonwagenbewoners bij het gezamenlijk opstellen van de gemeentelijke
woonvisie? En wat is er nodig in de samenwerking met
woningcorporaties en andere partners voor het
daadwerkelijk realiseren van nieuwe standplaatsen?
In de CoP Lokaal Woonwagenbeleid dachten veertig
deelnemende gemeenten en samenwerkingspartners
tijdens acht bijeenkomsten na over deze vragen. In dit
artikel delen we de belangrijkste lessen en inzichten.

De Rijksoverheid publiceert in juli de Indicatieve
Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De IBW
geeft een eerste indicatie van de beschikbare ruimte
en daarmee informatie voor het gesprek tussen
corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.
We onderzochten in 5 gemeenten hoe de IBW wordt
toegepast.

Bekijk de publicatie
Bekijk de publicatie

Lees het interview met Portaal
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Lees het artikel

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
Essay

Financiering van
gebiedstransformatie

Publicatie

Webinar

Leren transformeren in
de middelgrote stad

Online participatie
in coronatijd

Acht middelgrote Brabantse gemeenten en de
provincie Noord-Brabant investeerden in 2019 in
kennisontwikkeling rondom binnenstedelijke
transformatie. In Bergen op Zoom, Roosendaal,
Oosterhout, Waalwijk, Oss, Meijerijstad, Uden en
Boxmeer staan zo’n vijftien transformatieprojecten
in de startblokken. In deze publicatie delen we de
belangrijkste lessen en inzichten.

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op
andere manieren met elkaar moeten samenwerken.
Inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie
bij gebiedsontwikkelingen gebeuren vaak via fysieke
ontmoetingen. Zeker nu het erop lijkt dat we nog een
tijd fysiek op afstand van elkaar moeten blijven, is het
verstandig om te kijken hoe we participatie snel anders
kunnen vormgeven. Zo voorkomen we dat processen
vertragen. Tijdens een webinar over online participatie
gaven we handvatten.

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak
afschrikt om je hierin te verdiepen. Toch is koudwatervrees niet nodig. Een duik in de financiering helpt meer
inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het
programma Stedelijke Transformatie schreef de TU
Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie.
Dit essay verkent, schetst en ordent strategieën voor
het toepassen van verschillende financieringsvormen
bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Lees het essay

Bekijk de publicatie

Bekijk het webinar
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Leefbare wijken en buurten
Publicatie

Blog

Blogs

Wijk in zicht
Na jaren van afwachtend beleid bezinnen zowel
gemeenten als het Rijk zich op een actievere rol bij de
aanpak van kwetsbare wijken. Welk beleid is effectief
om kwetsbare wijken vitaal te maken en te houden?
En hoe komt het dat bepaalde buurten afglijden,
terwijl andere buurten juist de weg omhoog vinden?
We onderzochten de dynamiek van de leefbaarheid in
elf kwetsbare wijken.

Werken aan
leefbare wijken

Hoog tijd voor
slagkracht in de wijk
Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. We brachten
knelpunten en vraagstukken in kaart en blijven zoeken
naar ‘wat werkt’. Het is daarom goed nieuws dat
kwetsbare wijken en buurten weer landelijk beleidsaandacht krijgen. Naast geld voor onorthodoxe maatregelen op korte termijn, is bestuurlijke en uitvoerende
slagkracht met een lange adem nodig.

Bekijk de publicatie

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt
wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de
effectiviteit van hun inzet. Ook biedt het hen nieuwe
kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun
eigen praktijk.

Op beeld, maar ook in beeld? Cameratoezicht
bij woningcorporaties
Corporaties stop met het indikken van de
sociale woningvoorraad!

Laat Bert netjes buiten de lijntjes kleuren
Corporaties en veiligheid: ga aan de slag
met integrale wijkaanpak

Lees de blog
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Energietransitie
Publicatie

Innovatie in
besluitvorming richting
aardgasvrije wijken

Klimaatadaptatie
Publicatie

Webinar

Verduurzamen met een
smalle beurs

9 lessen voor een circulaire en groene stad

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen in Nederland
verduurzaamd zijn. Hoe realistisch is deze opgave voor
woningeigenaren met een smalle beurs? In dit onderzoek bekijken we het huidige aanbod voor deze
doelgroep, en besteden we ook aandacht aan relevante
arrangementen die in ontwikkeling zijn. Deze komen
samen in een overzicht van negen financiële arrangementen. Per arrangement worden de werking, de
resultaten tot nu toe en het nut voor de doelgroep
uitgewerkt.

Circulariteit en vergroening zijn cruciaal voor een
leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad. Maar
wat is er nodig om te komen tot een (gebieds)aanpak
die hier voldoende aandacht aan besteed? En hoe
betrek je bewoners en bedrijven hierbij? Tijdens dit
webinar luisterden ruim 190 deelnemers naar vijf
experts uit de wetenschap, beleid en praktijk – een
voorbeeld van de manier waarop Platform31 wetenschappelijke kennis uit onder andere het SURF-onderzoeksprogramma verbindt met de praktijk.

We werkten samen met TNO en de G4-steden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een jaar
lang aan nieuwe bouwstenen voor besluitvorming over
de transitie naar aardgasvrije wijken. Conclusie? De
wijze van regie nemen door gemeenten speelt een
bepalende rol in een succesvol besluitvormingsproces
én constructieve samenwerking met transitiepartners
en bewoners. De drie concrete regiemodellen die
tijdens de eerste fase van deze samenwerking zijn
ontwikkeld, vindt u terug in deze publicatie.

Bekijk de publicatie

Bekijk de publicatie

Bekijk het webinar
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Circulaire maatschappij
Publicatie

Publicatie

Publicatie

Circulaire woningbouw
in Nederland

Circulaire economie in
verduurzaming van
bestaande wijken

Er zijn weinig voorbeelden van woningbouwprojecten
die aandacht besteden aan circulariteit. In deze
publicatie zijn komen zestien voorbeelden aan bod,
geselecteerd uit onderzoek naar ruim 70 cases. Naast
een gedegen analyse formuleert de auteur
aanbevelingen, en roept hij op om de drempels voor
circulaire woningbouw weg te werken.

Circulaire woningbouw
in de EU

In dit experimentele project koppelen we de
mogelijkheden van circulariteit aan het aardgasvrij
maken van wijken. In samenwerking met de gemeente
Den Helder is daarvoor een wijk aan de hand van open
data in kaart gebracht. Dit leverde een uniek visueel
wijkprofiel op. Vanuit deze basis is een circulaire
roadmap ontwikkeld die alle gemeenten kunnen
gebruiken. Het laatste deel van de publicatie gaat in op
de rol die schaalniveaus spelen bij het bepalen van
circulair beleid.

Bekijk de publicatie

Deze interactieve pdf brengt de vorderingen van negen
Europese landen op het gebied van circulaire
woningbouw in beeld. U kunt zelf een pad uitstippelen
langs nationaal beleid, regionale wetgeving en lokale
voorbeelden. Dit maakt het mogelijk om te kijken naar
het soort beleid in een land, waar dat beleid vandaan
komt en hoe het wordt ingevuld. De vergelijking tussen
landen brengt verschillen en overeenkomsten in kaart.

Bekijk de publicatie

Bekijk de publicatie
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Bestuur en samenspel
Magazine

Publicatie

Leerkring

Veranderend samenspel

De kracht van het gewone

De energietransitie hoeft niet top-down’ óf ‘bottom-up’
georganiseerd te worden. De verkenning ‘Veranderend
samenspel’, in samenwerking met ministerie van BZK
en VNG, nuanceert dat beeld en toont hoe in praktijk
en theorie zowel gemeenten als bewonersinitiatieven
verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben,
en elkaar daarmee aanvullen en versterken. De
geformuleerde inzichten helpen bij het doorbreken
van eventuele polarisering en bij gespreksvoering
tussen gemeenten en bewonersinitiatieven over de
onderlinge samenwerking.

Wat hebben de Talenten in Almelo en de sociaal
makelaar in Haarlemmermeer met elkaar gemeen? Ze
zijn innovatief, vrij toegankelijk én voorliggend aan
Wmo-maatwerkvoorzieningen. Platform31 beschrijft in
het online magazine ‘De kracht van het gewone’ negen
uiteenlopende initiatieven: kleine activiteiten waardoor
iemand een ‘gewoon’ leven kan hebben. Het magazine
biedt zicht op de mogelijkheden en geeft vijf
bouwstenen voor wethouders, strategisch adviseurs
en beleidsadviseurs voor een effectiever samenspel
tussen initiatief en gemeenten.

Bekijk het magazine

Verdieping Leerkring
Werken met de nieuwe
omgevingswet
Succesvol werken met de nieuwe Omgevingswet
vraagt om een andere manier van werken. Een aantal
gemeenten loopt daarmee voorop: zij innoveren en
zitten al diep in de materie. Tijdens de leerkring
Omgevingswet van de G40 en G4 verdiepen we ons in
diverse thema’s die van belang zijn voor de invoering
van de Omgevingswet. Elke maand verkennen we in
de leerkring een ander thema. De opbrengst van de
leerkring delen we graag met u, in korte notities,
blogs of verslagen.

Bekijk de publicatie

Bekijk het kennisdossier
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Gezondheid en welzijn
Publicatie

Blog

Publicatie

Werk maken van
monitoren en evalueren

De valse tegenstelling
tussen gezondheid en
economie in coronatijd

Onderwijsproducten
over verward gedrag

Voor projectleiders en beleidsadviseurs die bezig zijn
met programma’s over projecten over gezondheidsverschillen is het belangrijk om te weten hoe dit
uitpakt. Maar hoe volg je de aanpak en maak je de
resultaten zichtbaar? Samen met Pharos geven we in
deze publicatie handreikingen voor goede monitoring
en evaluatie met een stappenplan voor het verhelderen
van doel en focus en een lijst met instrumenten.

Elske Wits (Onderzoeksinstituut IVO) en Lydia
Sterrenberg (Platform31) raakten in gesprek over de
huidige coronacrisis en constateerden dat de
tegenstelling economie versus gezondheid, zoals die
politiek geframed was, hen ‘niet lekker zit’.

Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen
en hoe werk je goed samen met collega’s van andere
organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen
ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo,
hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw.
Samen met onderzoeksinstituut IVO brachten we voor
ZonMw de opbrengsten van de verschillende
onderwijsproducten in kaart.

Bekijk de evaluatie
Bekijk de publicatie

Lees de blog

Terugblik online bijeenkomst
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Veilige samenleving
Tool

Learning community

Aanpak ondermijning
vakantieparken
Verouderde vakantieparken bieden een
gelegenheidsstructuur voor ondermijnende
criminaliteit. Maar wat komt er allemaal kijken bij de
aanpak van ondermijning? Met de interactieve Tool
Aanpak ondermijning vakantieparken kunt u als
bestuurder of beleidsmedewerker van een kleine of
middelgrote gemeente inzicht en overzicht krijgen in
uw (beoogde) aanpak.

Ondermijning in de wijk
Nederland lijkt er in toenemende mate mee te maken
te hebben: ‘ondermijnende criminaliteit’ of
‘ondermijning’. Bij deze vorm van criminaliteit gaat het
om kleinere en grotere misdaden die (meer dan bij
reguliere criminaliteit) de grenzen tussen
‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden.
Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor
ondermijning. In het project ‘Aanpak ondermijning in
de wijk’ gaan we samen met gemeenten op zoek naar
een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit
in kwetsbare wijken.

Bekijk de tool

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

Bekijk de projectpagina
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