Winterspecial
Must-reads
voor stad en regio

Inhoud
2020 was een turbulent jaar met een behoorlijke impact op ons allemaal. In december
blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial,
overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede
feestdagen en de beste wensen voor 2021!
Platform31
Wonen en zorg
Armoede en schulden
Vernieuwing Economische structuur
Toekomstbestendige woningmarkt
Circulaire maatschappij
Arbeidsmarkt en onderwijs
Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
Landelijk gebied en regio
Energietransitie
Veilige samenleving
Bestuur en samenspel
Gezondheid en welzijn
Klimaatadaptatie
Leefbare wijken en buurten
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Platform31
Publicatie

Publicatie

Podcast

Analyse, duiding en
reflectie Rijksbegroting
2021
Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2021 en wat
betekent dit voor stad en regio? In deze publicatie
zetten we de maatregelen en beleidsvoornemens
van het kabinet in perspectief: welke opgaven en
ontwikkelingen komen er op stad en regio af, hoe gaat
het kabinet daarmee om en wat vinden we daarvan?

Podcast31
Kompas voor keuzes
In deze Verkiezingsnotitie schetsen deskundigen van
Platform31 welke opgaven, uitdagingen en vraagstukken er in de nieuwe kabinetsperiode (2021-2025) op
dorpen, wijken, steden en regio’s afkomen en wat dit
vraagt van de Rijksoverheid. Op basis van hun expert-opinion formuleren onze collega’s welke handelingsopties en keuzemogelijkheden landelijke politieke
partijen hebben om een bijdrage te leveren aan het
helpen oplossen van die uitdagingen.

Bekijk de publicatie

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.

#4 Data in de stad

#5 Hoe breng je leven in de Participatiewet?
#6 Inkopen met impact

Bekijk de publicatie
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Wonen en zorg
Experiment

Artikel

Weer Thuis

Een nieuwe woonvariant
voor senioren financieren:
hoe doe je dat?

Het zelfstandig wonen van mensen met een
psychische kwetsbaarheid vraagt om voldoende en
geschikte woningen, in combinatie met een integraal
arrangement. In het experiment Weer Thuis bracht
Platform31 in kaart hoe het woondomein kan bijdragen
aan deze opgave en welke variatie in woonvormen
mogelijk is.

Publicatie

Hart van Austerlitz is een wooncomplex voor senioren
met voorzieningen waar alle inwoners van Austerlitz
welkom. Vrijwilligers namen bij de totstandkoming de
trekkersrol van de gemeente over en hebben
vervolgens de visie handen en voeten gegeven.

De waarde van
organisatienetwerken
Steeds meer maatschappelijk organisaties lossen
complexe maatschappelijke vraagstukken op in
organisatienetwerken. Platform31 deed een
voorstudie naar het functioneren en de toekomst
van organisatienetwerken.

Bekijk het dossier
Bekijk de publicatie Werken aan wonen met
ondersteuning voor mensen met een
(psychische) kwetsbaarheid

Bekijk de inspiratiebundel woonvormen voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid

Lees het artikel

Bekijk de publicatie

Meer weten over Woonvarianten senioren

Meer weten over Meerpartijensamenwerking
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Armoede
en schulden
Terugblik

Publicatie

Artikel en praatplaat

Met een andere bril kijken
naar een zekere sociale en
financiële toekomst
Hoe zorgen we voor een zekere sociale en financiële
toekomst waarin de bewoner en hun gedrag, omstandigheden en vaardigheden centraal staan? In deze
visuele terugblik vindt u een bundeling van de hoogtepunten van het vierdaagse armoedecongres dat
Platform31 samen met EMPath organiseerde in
oktober.

Opgaven, kansen en
dilemma’s van corona voor
het gemeentelijk
armoede/schuldenbeleid
Het is de verwachting dat de coronacrisis ervoor zorgt
dat de groep mensen met financiële zorgen groter en
diverser wordt. Wat zijn op dit moment de belangrijkste
kansen, uitdagingen en dilemma’s voor lokale beleidsmakers op het gebied van armoede en schulden?

Praatplaat voor bespreken
van ongezonde stress
door schulden
De kans op problematische schulden is groter bij
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of
rekenen. Het begrijpen van informatie en grip krijgen
op geldzaken is voor deze mensen lastig en wordt weer
versterkt door (financiële) stress. Samen met Stichting
Lezen en Schrijven maakte Platform31 een praatplaat
voor praktijkprofessionals, zoals schuldhulpverleners,
om de invloed van stress te bespreken met hun
(laaggeletterde) klanten.
Lees het artikel

Bekijk de terugblik

Bekijk de publicatie

Download de praatplaat
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Armoede
en schulden

Vernieuwing
Economische
structuur

Artikel

Kennisnetwerk

Artikel

Samen aan de slag voor
een sterk herstel van
de economie
Bent u actief op de ondersteuning van het mkb en
stimuleren van de regionale economie? Speciaal voor
partijen en professionals die daaraan bijdragen, heeft
het kennisnetwerk regionale economie een online
omgeving.

Werkenden met financiële
problemen, hoe krijg je
er zicht op?

Hoe creëer je een
duurzame organisatie?
5 tips

Ook werkenden hebben te maken met financiële
problemen. Bijvoorbeeld omdat zij te weinig uren
maken, een laag tarief hanteren als zelfstandige of door
omstandigheden buiten het werk. Voor gemeenten is
het belangrijk om deze groep (tijdig) te bereiken en
waar mogelijk te ondersteunen. Waar kunnen werkgevers en gemeenten rekening mee houden?

De wereld lijkt sinds de corona-uitbraak te rennen
én stil te staan. Voor velen is dit het moment om te
reflecteren hoe het anders moet. Fay van Zeijl
(TwynstraGudde) is duurzaamheidsadviseur en geeft
5 tips voor de verduurzaming van je organisatie –
en dat staat of valt bij de houding van mensen op de
werkvloer.

Bekijk de introductievideo

Luister de artikel

Meer weten over het kennisnetwerk
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Lees het artikel

Toekomstbestendige woningmarkt
Rapport, essaybundel en debat

Publicatie en webinar

Publicatie, congres en blog

Starters op de woningmarkt: hoe kunnen
gemeenten hen helpen?

Gevolgen van 30 jaar
volkshuisvestingsbeleid
op sociaal wonen

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.

Flexwonen

Wat zijn de verwachte gevolgen van het beleid van
Rijk, gemeenten en corporaties op het sociaal wonen?
We brachten dit in beeld in een rapport, vroegen 8
deskundigen uit verschillende domeinen om een
opinie en gingen tijdens een debat met toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van
het sociaal wonen.

Platform31 onderzoekt de flexibele woonbehoefte in
Nederland, de voorwaarden voor een flexibele woonschil en de verhouding daarvan tot het souterrain van
de woningmarkt.

Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen

Bekijk het onderzoeksrapport

Terugblik Landelijk congres Flexwonen

Bekijk de essaybundel

Bekijk de publicatie

Bekijk het debat

Bekijk het webinar

Flexwonen als een oplossing
voor de woningnood?
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Circulaire
maatschappij

Arbeidsmarkt
en onderwijs

Publicatie en projectetalage

Publicatie

Publicatie

Van bijstand naar werk
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2019
een nieuw re-integratiebeleid geïmplementeerd om
de nieuwe uitdagingen waarmee de gemeente
geconfronteerd werd het hoofd te bieden en jaarlijks
meer bijstandscliënten aan het werk te krijgen. In
deze rapportage doen we verslag van de manier waarop
het nieuwe re-integratiebeleid in de praktijk uitpakt.

Verduurzaming
corporatiewoningen

Bijstandsgerechtigden
op zoek naar werk

In het project Verduurzaming corporatiewoningen
brengt Platform31 in beeld hoe het energetisch
verduurzamen van sociale huurwoningen kan
samengaan met het toepassen van circulaire
maatregelen en maatregelen die woningen (en
woonomgeving) klimaatbestendig maken.

Deze publicatie geeft (lokale) beleidsmakers zicht op
de factoren die een (de)motiverende rol spelen in het
zoekgedrag van bijstandsgerechtigden naar werk.
Dit helpt hen bij het inrichten van een effectieve
dienstverlening die aansluit bij de motivatie van
werkzoekenden.

Bekijk de publicatie
Bekijk de projectetalage

Bekijk de publicatie

Bekijk de publicatie
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Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
Luisterartikel

Maatschappelijke
meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen

Factsheet

Artikel

Ambities integreren in
plaats van stapelen

Samenwerking
woningcorporaties en
ontwikkelaars brengt
meer sociale woningbouw

Binnenstedelijke gebiedstransformaties bieden kans
om ook andere opgaven aan te pakken. Maar hoe zorg
je dat ambities haalbaar blijven? Hoe kun je ambities in
je transformatieplan integreren in plaats van simpelweg
stapelen? Deze factsheet geeft overheden én
marktpartijen vijf praktische tips.

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als
woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen
verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief
grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je
proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste
sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? Dit
artikel biedt inzicht.

Maatschappelijke waarden zijn niet in geld uit te
drukken, maar hebben vaak wel toegevoegde waarde
voor een stad en haar inwoners – en kunnen op termijn
ook geld opleveren. In dit luisterartikel vertelt Maarten
Hoorn hoe je met intelligente koppelingen en slimmer
aanbesteden wél maatschappelijke doelen kunt
bereiken.

Lees het artikel

Lees het artikel

Luister het artikel

Bekijk de factsheet

Bekijk het webinar

9

Landelijk gebied
en regio
Publicatie

Interview

Publicatie

Het gaat goed met het
Nederlandse platteland
De coronacrisis biedt kansen voor het platteland, zo
leest men in de media. Maar waaruit bestaan die
kansen dan precies en hoe kunnen deze verzilverd
worden? Platform31 ging hierover in gesprek met Dirk
Strijker.

Kleine gemeenten
aan de slag met de
energietransitie

Grensregio’s in crisistijd

Wat zijn de aanpakken en lessen van kleine gemeenten
bij de energietransitie? En welke kansen hebben zij?
Platform31 deed onderzoek naar dit vraagstuk, in
opdracht van het Programma Aardgasvrije Wijken
(PAW). In de publicatie Kleine gemeenten aan de slag
met de energietransitie: voorbeelden en inzichten zijn
de bevindingen gebundeld.

Bekijk de publicatie

Het G40 stedennetwerk heeft onderzocht wat de
economische effecten zijn van COVID-19 op inwoners
en bedrijven in grensregio’s. Zijn deze groter dan in
niet-grensregio’s en hoe kunnen negatieve effecten
verkleind worden?

Lees het interview

Bekijk de publicatie
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Energietransitie
Animaties

Videoverslagen

Artikel

Wijkentour: innovatie
in de energietransitie
Innovatieprogramma
Aardgasvrije en frisse
basisscholen

In de Wijkentour bekijkt Platform31 samen met Aedes
en de Vernieuwingsagenda wat er op wijkniveau al te
merken is van de energietransitie.

Welke rol hebben
raadsleden in de
warmtetransitie?

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij
maken én zorgen voor een beter binnenklimaat? In een
vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma
‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en
gemeenten op weg.

Samenwerken aan aardgasvrije
en frisse basisscholen
Innovatief aanbesteden voor een
aardgasvrij en fris schoolgebouw
De aardgasvrije school als knooppunt in de wijk

Zoek de verbinding en koppel opgaven voor een
aardgasvrij en fris schoolgebouw

Lees meer over de wijkentour
Bekijk videoverslag Dukenburg, Nijmegen

Bekijk videoverslag Sliedrecht-Oost
Bekijk videoverslag Palenstein, Zoetermeer
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Raadsleden hebben een belangrijke rol in de overgang
naar aardgasvrije wijken die alle Nederlandse
gemeenten de komende jaren inzetten. Eind 2021
moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte
hebben vastgesteld. Veel raadsleden zijn zoekende
naar welke kennis zij nodig hebben en welke rol zij
kunnen pakken. Een reeks online bijeenkomsten
leverde vijf tips op.
Lees het artikel

Veilige
samenleving

Bestuur en samenspel

Publicatie

Website

Artikel

Aanpak ondermijning
vakantieparken: Inzicht en
overzicht voor bestuurders
en beleidsmedewerkers
Verouderde vakantieparken bieden een gelegenheidsstructuur voor ondermijnende criminaliteit. Vaak zijn
het de kleine landelijke gemeenten die naar verhouding
met de grootste opgaven zitten vanwege het grote
aantal vakantieparken en de ligging in het buitengebied.
De interactieve tool ‘Aanpak ondermijning vakantieparken’ biedt inzicht in en een overzicht van de (beoogde)
aanpak van kleine en middelgrote gemeenten.

Bekijk de tool

Drieluik taakgerichte
populatiebekostiging:
flexibiliteit vs
rechtszekerheid
Coronapapers
De website ‘Coronapapers: pandemie, politiek en
binnenlands bestuur’ biedt beschrijvingen, analyses en
duidingen van de eerste gevolgen van de coronabestrijding voor de politiek, het bestuur en het beleid in
het binnenland bestuur.

Bekijk de website

Platform31 bracht twintig experts bij elkaar, van
ervaringsdeskundigen tot juridisch experts, om te
zoeken naar oplossingen. Zodat uw gemeente
moeiteloos om vergelijkbare hobbels heen kan laveren.
Deze keer in deel 1 het knelpunt: Flexibiliteit versus
rechtszekerheid (Heerlen).

Lees het artikel
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Gezondheid en welzijn
Inspiratieboek

Klimaatadaptatie
Publicatie

Oproep

Impact coronacrisis op
aanpak van
gezondheidsverschillen

Energietransitie en
gezondheid in kwetsbare
wijken

Het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen
in Nederland hebben veel impact op ons dagelijks leven
en op de gezondheid van mensen. De kans is groot dat
door deze crisis de gezondheidsachterstanden verder
toenemen. GezondIn zag hierin aanleiding om samen
met gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en
professionals in de wijk) in gesprek te gaan.

Voorbeeldprojecten
aanpak hittestress

In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd
om ‘van het gas af’ te gaan is de energietransitie niet de
enige opgave. Zeker in kwetsbare wijken. In dit
inspiratieboek bieden we inzicht in vernieuwende
praktijken die de energietransitie en de het
terugdringen van gezondheidsachterstanden aan
elkaar verbindt.

Bekijk de publicatie

Hittestress is een belangrijke veroorzaker van de piek
in mensen die overlijden tijdens een warme periode,
maar ook van verminderde arbeidsproductiviteit die
veel mensen ervaren als het warm is. Op dit moment
werken wij aan een voorbeeldenboek met maatregelen
die hittestress in steden kan verminderen. Draagt u de
goede voorbeelden aan?

Bekijk de publicatie

Bekijk de oproep
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Leefbare wijken en buurten
Publicatie

Inspiratiereeks

Publicatie

Werken aan opgaven
in de wijk
Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte
prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte
werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven?
Platform31 onderzocht de werkwijze in vier gemeenten en bundelde de voorbeelden, geleerde lessen en
aanbevelingen in de publicatie ‘Werken aan opgaven
in de wijk’.

Wijk in zicht: Kwalitatief
onderzoek naar de
dynamiek van leefbaarheid in kwetsbare wijken
Opgaven Verbinden
in de Wijk
In deze reeks presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
iedere twee weken een inspirerend voorbeeld
rondom het verbinden van opgaven in de wijk.

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?
Platform31 onderzocht de dynamiek van de
leefbaarheid in elf kwetsbare wijken.

Dubbel Duurzame oplossingen
in de Abdij- en Torenbuurt
Wijkaanpak begint met een
verhaal van bewoners
Ontmoeten en draagvlak gaan hand in hand
in huiskamer aardgasvrij Pendrecht

Bekijk de publicatie

Aanleg warmtenet zorgt voor veiligere
en gezondere straat
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Bekijk de publicatie

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
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