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Accenten in meerjarige trends verschuiven
Het jaar 2020 is het laatste volledig jaar voor het kabinetRutte III om haar beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd
in het regeerakkoord van 2017, te realiseren. Geleidelijk aan
wordt steeds meer nagedacht over de grote thema’s van het
volgende regeerakkoord. De gemeentebesturen zijn volgend
jaar halverwege hun bestuursperiode. In het hele land zijn
gemeenten bezig met tussentijdse evaluaties: doen wij de
goede dingen gezien de laatste ontwikkelingen en trends en
doen wij de dingen goed? De nieuwe provinciale besturen
zijn net aangetreden en proberen hun beleidsvoornemen in
steeds concretere uitvoeringsplannen uit te werken.
Dit is voor Platform31 aanleiding om in dit jaarplan een
update te geven van de vier meerjarige trends die Platform31
onderscheidt en enkele nieuwe thema’s en accenten binnen
meerjarige trends uit te werken. De vier meerjarige trends die
Platform31 onderscheidt zijn:
•	De sociale en ruimtelijke verschillen groeien (1);
•	De druk op de kwalitatieve woonomgeving neemt toe (2);
•	De transitie naar een duurzame samenleving versnelt (3);
•	De toenemende aandacht voor een inclusieve
maatschappij (4).
Bij de update hebben wij ons mede laten inspireren door de
constatering van het kabinet dat de bronnen van onze brede
welvaart onder druk staan. Zo noemt ze in de Miljoenennota

vier opgaven en vraagstukken die op korte termijn aandacht
behoeven:
•	De ernstige problemen op de woningmarkt (1);
•	Het doelmatig en betaalbaar kunnen blijven leveren van
zorg (2);
•	De ingrijpende energietransitie (3);
•	Het verminderen van de kansongelijkheid in het onderwijs
(4).
Onze thema’s en de diverse projecten die Platform31
daarbinnen ontwikkelt, sluiten nauw aan bij deze meerjarige
trends, de vier opgaven van het kabinet en dragen bij aan
het realiseren van de Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties.
Zoals altijd vragen we steevast feedback van onze
Programmaraad op onze jaarprogrammering. Ook dit jaar wil
ik hen van harte bedanken voor hun waardevolle bijdragen.
Omdat programma- en projectontwikkeling bij Platform31
een doorlopend proces is waarbij we graag zoveel mogelijk
partners betrekken, presenteren we slechts een greep uit ons
totale aanbod. Laten we daarom ook de komende periode
nauw met elkaar optrekken vanuit onze gezamenlijke drive:
concrete aanpakken ontwikkelen voor de maatschappelijke
vraagstukken van vandaag en morgen.
Tot ziens in 2020.
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Trend 1: Toenemende sociale
en ruimtelijke verschillen

De economische en sociale verschillen tussen
verschillende regio’s en schaalniveaus nemen
toe. Omdat niet overal voor elke woningzoekende
een woning beschikbaar is, nemen de verschillen
in Nederland tussen regio’s met grote krapte en
minder overspannen woningmarkt toe.

Ook binnen steden lijkt de welvaart zich in verschillende
snelheden te voltrekken: in sommige wijken tekenen zich
concentraties af van kwetsbare bewoners, waaronder minder
zelfredzame ouderen en mensen met psychische beperkingen. In combinatie met een toenemende culturele diversiteit
verminderen hierdoor de sociale samenhang en het onderlinge vertrouwen in deze wijken.

Krimpende beroepsbevolking bedreigt
economische ontwikkeling en vergroot de
sociale en economische verschillen
De komende dertig jaar krimpt de potentiële beroepsbevolking met 453.000 arbeidskrachten. Dit is een daling
van 3,7 procent (zie grafiek 1). De krimp van de potentiële
beroepsbevolking in een nieuwe ontwikkeling. De krimpende
beroepsbevolking bedreigt de economische ontwikkeling
in gemeenten, steden en regio’s. Het prikkelt ondernemers
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om over te gaan op automatiseren, het verplaatsen van
werk naar het buitenland of het inzetten van buitenlandse
arbeidskrachten. Het zet ook de kwaliteit van de publieke
dienstverlening onder druk, waaronder zorg, onderwijs en
politie. Op langere termijn zijn de kwantiteit en kwaliteit van
de beroepsbevolking een belangrijke bron van economische
groei. Vele steden, gemeenten en regio’s gaan deze bron
naar verwachting ontberen.
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In de recente Verkenning Middellange Termijn van het Centraal Planbureau wordt indringend beschreven wat hiervan
op korte termijn de gevolgen zijn. In de volgende regeerperiode daalt de bevolking van 15 tot 75 jaar voor het eerst
sinds decennia. Dankzij een groeiende arbeidsparticipatie
neemt het arbeidsaanbod nog wel iets toe met zo’n 135.000
mensen. Als gevolg van de toenemende zorguitgaven zijn
er aan het einde van de volgende kabinetsperiode evenveel
mensen méér nodig in de zorg. Bij ongewijzigd beleid betekent dit dat er géén extra arbeidskrachten beschikbaar zijn in
andere publieke sectoren (onderwijs, politie, gemeenten e.d.)
en in de marktsector (terwijl bijvoorbeeld alleen de horeca
vanwege de uitbreidings- en vervangingsvraag per jaar al
150.000 nieuwe mensen nodig heeft).3
Minder in deeltijd werken en deeltijdarbeid minder populair
maken, zou het probleem van het tekortschietende arbeidsaanbod en de krimpende potentiële beroepsbevolking
kwantitatief kunnen oplossen. Uit cijfers van McKinsey blijkt
zelfs dat de tekorten aan verpleegkundigen en onderwijzers
kwantitatief opgelost zouden zijn als alle, in deeltijd werkende, vrouwen in de zorg en het onderwijs één uur extra per
week zouden gaan werken.4 Deze oplossingsrichting wordt
gehinderd door de hoge marginale druk in Nederland. Vanaf
1,5 maal het minimumloon levert gaan werken of meer
gaan werken slechts 40 tot 50 procent extra inkomen op
voor de nieuwe toetreder of deeltijdwerker.5 Dit ontmoedigt
het (wit) gaan werken (herintredeval) of meer gaan werken
(deeltijdval). Over het algemeen vergroten de gemeenten dit
nationale probleem met hun armoedebeleid.
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Grafiek 1.
Verandering in procenten van 2020-2050 van de potentiële beroepsbevolking (15-70 jaar)
per COROP-regio (grootste toenames en grootste afnames)
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Bron: Bewerking door Platform31 van CBS (Statline) prognose bevolking in vijfjarige leeftijdsgroepen
Overal in het land een sterke dubbele vergrijzing
Uit prognoses voor de komende dertig jaar, blijkt dat het aantal 80-plussers in Nederland toeneemt van 821.000 in 2020
tot 1.985.000 in 2050. Dat is een toename van 142 procent
(grafiek 2). In deze grafiek selecteren we uit de G4-, G40- en
M50-gemeenten vijf gemeenten met de sterkste groei van
het aantal 80-plussers en vijf gemeenten met de relatief
geringste groei. Zelfs gemeenten met de meest geringe toename van het aantal 80-plussers, vanwege de reeds behoorlijke vergrijzing (Gooise Meren, Maastricht e.a.), worden nog
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geconfronteerd met een toename van het aantal 80-plussers
van 70 procent en meer.
Steeds hogere zorguitgaven
Volgens het kabinet kan de brede welvaart worden versterkt
met een beter georganiseerde en betaalbare zorg. Dit is
een urgente opgave. Elke vier jaar neemt de omvang van
de zorguitgaven toe met 10 miljard euro. Bij ongewijzigd
beleid stijgen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040.
De jaarlijks groeiende zorguitgaven is al lange tijd minimaal
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Grafiek 2. Verandering in procenten van 2020-2050 van het aantal 80-plussers in G4, G40 en M50
gemeenten (grootste en geringste toenames)
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Bron: Bewerking door Platform31 van CBS (Statline) prognose bevolking in vijfjarige leeftijdsgroepen
tweemaal groter dan de groei van het nationaal inkomen.
Daarmee worden de snel stijgende collectieve zorguitgaven
‘een koekoeksjong’ dat andere collectieve uitgaven (bijvoorbeeld voor onderwijs en veiligheid) over de rand van het
begrotingsnest dreigt te duwen. Als de zorguitgaven even
snel stijgen als in de beginjaren van dit millennium, slokken
zij in 2040 een kwart van de economie op. Tegen die tijd zijn
huishoudens gemiddeld bijna de helft van hun inkomen aan
zorgpremies kwijt.6

Toenemende behoefte aan nieuwe woonvormen,
nieuwe zorg- en welzijnsaanpakken en slimmere
financieringsvormen
Naast het beheersen van de budgettaire groei, staat Nederland voor de opgave om de zorg in wijk, buurt en kern
goed, en met de menselijke maat te organiseren voor de
sterk groeiende groep zorgbehoeftige ouderen, de meest
kwetsbare inwoners en voor mensen met chronische aandoeningen. De druk op mantelzorgers neemt toe en hun
aantal neemt op termijn af. Het kabinet kondigt voor de
zomer van 2021 plannen aan voor een toekomstbestendige
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zorg. Gemeenten zijn daarbij een logische én noodzakelijke
partner voor het rijk om te komen tot een betere organiseerbare en betaalbare zorg en voor het onder controle houden
van de sterk stijgende zorguitgaven. Denk daarbij aan andere
woonvormen (zorgcoöperaties, thuishuizen, knarrenhoven,
groepswoonvormen, zorghotelappartementen e.d.), het
versterken van de community organization (wijkbedrijven,
kamer en huizen van de wijk, nieuwe generatie bibliotheekfilialen, lotgenotengroepen, e.d.), een andere kwaliteit van de
openbare ruimte (brede trottoirs, autoluwe straten), grotere
investeringen in dagbesteding, om sociale begeleiding bij
ziekte, regionale geriatrische revalidatiezorg, wijkklinieken
acute ouderenzorg, nieuwe financieringsvormen waarmee
de drie verschillende zorgpotten (wmo, wlz, zorgverzekeringswet) samengevoegd worden zodat er per wijk of regio
één effectieve pot met geld is voor de zorg aan bijvoorbeeld
thuiswonende, zorgbehoeftige ouderen of het bestemmen
van een deel van het budget van de zorgverzekeraars voor
meer preventie.7 Om te komen tot een toekomstbestendige
zorg kunnen gemeenten opnieuw nadenken over een betere
samenhang tussen het beleid op het gebied van jeugd,
onderwijs, welzijn, sport, zorg, inkomensondersteuning,
re-integratie en wijkaanpak.8 Ook moeten allerlei ingesleten
patronen van differentiatie, categorisering en protocollering
en allerlei gevestigde belangen bestreden worden die een
doelmatige en betaalbare zorg belemmeren. Bij de gemeenten ontbreekt het vaak aan beleidsvrijheid, beschikkingsruimte en regelvrijheid om maatwerk te leveren en klantgericht te werken.9
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Trend 2: De druk op de
kwalitatieve woonomgeving
neemt toe
Nederland kent steeds meer gespannen woningmarktgebieden waar de betaalbaarheid en beschikbaarheid
van het wonen onder druk staan. De kloof tussen huur en
koop wordt groter en de betaalbaarheid wordt problematisch voor specifieke groepen: tussen zittende en toekomstige bewoners, zowel in de huur- als de koopsector,
en tussen gebieden met een krappe en ruime woningmarkt.

Er is versnelling nodig van de woningproductie, de bestaande
woningvoorraad moet in het hele land transformeren voor
de veranderende huishoudens en de vrijkomende woningen
moeten worden herverdeeld. Daarnaast gaat de woningbehoefte in alle gemeenten en regio’s gepaard met de grote
kwalitatieve transitievraagstukken, zoals energietransitie,
klimaatadaptatie en vergrijzing. Bij verdichting, stedelijke
transformatie en gebiedsontwikkeling moeten de transitievraagstukken zo integraal mogelijk worden afgewogen

om de kwaliteit van de woonomgeving op hoog niveau te
houden of te krijgen.
Meer integrale gebiedsontwikkelingen wenselijk
De nieuwe economische behoeften, de duurzaamheidsopgave, het realiseren van een meer circulaire economie en de
veranderende woonwensen maken meer integrale gebiedsontwikkelingen en -transformaties wenselijk. Verouderde
industrieterreinen moeten worden omgevormd tot aantrek-
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kelijke woon- en werkgebieden en aan monofunctionele
bedrijventerreinen worden woningen, nieuwe werkplekken,
horeca en culturele voorzieningen toegevoegd. Er ontstaat
behoefte aan meer functiemenging van wonen, werken en
recreatieve voorzieningen, waardering voor en behoud van
industrieel erfgoed en historische gebiedsidentiteit, variëteit
in woningtypen, werkruimtes en architectuurstijlen, ruimte
voor cultuur en evenementen, voor tijdelijke initiatieven en
duurzaamheid in gebouwen en vervoersvormen. Deze trends
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blijven ook de komende jaren actueel. Trends die gepaard
gaan met meer ruimte voor organische gebiedsontwikkeling, kleinschalig ondernemerschap, maatschappelijke en
burgerinitiatieven, stadsbrede dialogen, creatieve vormen
van inspraak en co-creatie.10
Verschillen tussen goede en slechte buurten nemen toe
Nederland kent een lange traditie van wijkvernieuwing en
wijkaanpak. Na bijna twee decennia planmatige stedelijke
vernieuwing met een sterke centrale sturing van het Rijk
(GSB/ISV 1995-2015), brak een periode aan van lokaal
gestuurde wijkvernieuwing. De economische crisis, bezuinigingen en stelselwijzigingen gooiden roet in het eten voor
een brede leefbaarheidsimpuls op lokaal niveau. De talrijke
bottom-up initiatieven konden het tij niet keren. Hoewel de
leefbaarheid gemiddeld genomen in Nederland nog steeds
iets verbetert, gaat het niet overal goed. Sommige buurten
klommen op uit de neerwaartse lijn, terwijl andere verder
afglijden. Onder aan de streep groeien de verschillen tussen
‘goede’ en ‘slechte’ wijken.11 Onder andere de extramuralisering in combinatie met het beleid van passend toewijzen
leidt tot concentraties van kwetsbare mensen en spoedzoekers in buurten met een goedkope woningvoorraad.
De toenemende (culturele) diversiteit zorgt in sommige
stadswijken voor minder sociale binding en vertrouwen,
terwijl dit op andere plekken juist een positieve impuls geeft.
Kortom: op dit moment wonen ongeveer 700.000 Nederlanders in een omgeving waarin de leefbaarheid ‘onvoldoende’
is en waar onveiligheid en overlast zich meer dan gemiddeld
manifesteren.12
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Nieuwe aandacht voor de kwaliteit van het landschap
De grote vraagstukken rond de ruimtelijke kwaliteit hangen
samen met de ruimte die de landbouw inneemt. Want waar
vinden we tegelijkertijd ruimte voor één miljoen woningen,
meer natuur én de productie van duurzame energie? Al eeuwenlang is de landbouw de belangrijkste beeldbepaler van
het Nederlandse landschap. Inmiddels weten we dat intensieve landbouw ten koste gaat van de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid.13
De transities waar Nederland voor staat – en de daaruit
voortvloeiende ruimteclaims – hebben grote effecten op
het bestaande landschap. Een aantrekkelijk landschap is een
belangrijke vestigingsvoorwaarde en de urgentie voor een
solide, ‘landschapsinclusief’ beleid is groot.14 De Raad voor
de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert in Verbindend Landschap om het landschap centraal te stellen bij de
ruimtelijke vormgeving van duurzaamheidstransities. Benut
die transities voor het creëren van een waardevol landschap
en meer omgevingskwaliteit. Laat het landschap leidend in
plaats van lijdend zijn.
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wijken. Op dit moment
wonen ongeveer 700.000
Nederlanders in een
omgeving waarin de
leefbaarheid ‘onvoldoende’
is en waar onveiligheid en
overlast zich meer dan
gemiddeld manifesteren.
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Trend 3: De transitie naar een
duurzame samenleving versnelt

De duurzaamheidsopgaven en de daarmee
samenhangende ingrijpende transities vragen
om structurele aanpassingen: anders werken,
consumeren, verplaatsen, energie gebruiken en
recreëren.

Met een integrale aanpak kunnen kansen beter worden
benut en slimmere uitkomsten tot stand worden gebracht
tegen lagere investeringen. Het terugdringen van de uitstoot
van CO2-emissies vergt een aanpak op diverse schaalniveaus:
gebouw, buurt, wijk, stad, regio, landelijk en internationaal.
Als gevolg van klimaatverandering krijgt Nederland te maken
met zeespiegelstijging, overvloedige regenval, extremen
in rivierafvoer en meer hete zomerse dagen. Stad en regio
moeten vergroenen, willen ze zich kunnen aanpassen aan

klimaatveranderingen en tegelijkertijd hoogwaardige woonen leefomgevingen, ‘quality of living’ en ‘healthy ageing’
realiseren.
Versnelling door de vier duurzaamheidsopgaven
regionaal beter te verbinden
De transitie naar een duurzame economie en samenleving
is een ingrijpende opgave. Om de opwarming van de aarde
te beperken tot maximaal twee graden Celsius moeten de
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emissies van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent
dalen ten opzichte van 1990. Dé grote opgave is met name
de ruimtelijke inpassing van de energie- en duurzaamheidstransitie. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
(Rli) verwacht dat de vier duurzaamheidsopgaven (energietransitie, voedseltransitie, transitie naar een circulaire economie en de klimaatadaptatie) op regionaal niveau steeds meer
inhoudelijk met elkaar gaan samenhangen. Ook zal er steeds
meer een procesmatige en inhoudelijke synthese optreden
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met de overige regionale opgaven. In de ene regio zal het
meervoudig duurzaamheidsvraagstuk vooral worden verbonden met opgaven op het gebied van economie en arbeidsmarkt, in een andere regio zal verduurzaming met name
om aandacht vragen in relatie tot leefbaarheid, toerisme
en woningbouw. En in weer een andere regio’s moeten de
duurzaamheidsvraagstukken hoofdzakelijk worden ingepast
in het beheer van natuur en landschappelijke kwaliteit.
Elke regio kent haar eigen specifieke belemmeringen én
kansen. Hoe eerder de samenhang tussen alle regionale
opgaven wordt gesignaleerd, verkend en vormgegeven, des
te groter de mogelijkheden om kansen te verzilveren en op
mogelijke bedreigingen te anticiperen. Als voorbeeld schetst
de Rli hoe de toekomst eruit zou kunnen zien in 2050 en welke veranderingen hebben plaatsgevonden voor de Zuidwestelijke Delta.15 Het toekomstperspectief voor een specifieke
regio sluit aan bij het brede toekomstbeeld en narratief van
Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs. Gemeenten en provincies kunnen proberen deze samenhang
aan te brengen in de Regionale Energiestrategieën en hun
Omgevingsvisies en -plannen.
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Toenemende vraag naar stroom kan leiden tot
een nieuwe rolverdeling tussen actoren
De vraag naar stroom zal de komende decennia flink toenemen, vanwege de autonome economische groei en de groei
in sectoren met een hoge stroomvraag, zoals datacenters,
en de sterk toenemende elektrificatie, waaronder elektrisch
vervoer en het plaatsen van warmtepompen in woningen.
Ons huidige stroomnetwerk kan die enorme toename van
vraag en aanbod nauwelijks aan. Dit vergt nieuwe aanpakken en aangepaste wet- en regelgeving. Verdeelstations
moeten zwaarder worden belast en in minder dan acht
jaar worden gebouwd. Er zijn nieuwe afspraken nodig met
bedrijven, zodat zij bij storingen kunnen terugvallen op eigen
back-up-voorzieningen. In Friesland, Groningen, Drenthe en
delen van Overijssel is er te weinig ruimte op het netwerk
voor nieuwe zonneparken. De sterke toename van zonne-energie heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit van het
net binnen twee jaar net zo snel moet groeien als in de dertig
jaar daarvoor. Het is denkbaar dat de gemeenten het voortouw nemen in het verzwaren en aanpassen van het netwerk
en niet langer afwachten wat netwerkbeheerders wel of niet
kunnen of willen doen.16

Ons huidige stroomnetwerk kan die enorme
toename van vraag en aanbod nauwelijks aan.
Dit vergt nieuwe aanpakken en aangepaste
wet- en regelgeving.
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Trend 4: Toenemende
aandacht voor een
inclusieve maatschappij

Een inclusieve samenleving waar iedereen in
een toegankelijke en betaalbare woning kan
wonen, in een gezonde leefomgeving kan
wonen en werken, en naar vermogen kan
meedoen. Dit ideaalbeeld krijgt steeds meer
aandacht.

De uitdaging ligt vooral in een betere samenwerking tussen
de maatschappelijke zorg en de (geestelijke), gezondheidszorg: tussen ondersteuning vanuit de Wmo enerzijds en de
verzekerde preventie, zorg en langdurende ondersteuning bij
lichamelijke en psychische problemen anderzijds. Belangrijk
is het voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken, wegzakken in eenzaamheid, de voordelen van de energietransitie missen of hun leven laten beheersen door verslaving
of geldstress. Voor veel van hen is de huidige samenleving

te ingewikkeld en zij hebben ondersteuning nodig om zich
te redden. Bovendien zit een groeiende groep huishoudens
financieel klem. Vaste lasten, zoals de huur-, energie- en
zorgkosten, blijven stijgen en de inkomenssituatie is vaak
onzeker door tijdelijke en flexibele banen en de afhankelijkheid van toeslagen. Langdurige (financiële) schaarste en
inkomensonzekerheid veroorzaakt stress en heeft een negatief effect op het gedrag van mensen, hun motivatie en hun
gezondheid. Op deze wijze leidt de armoede- en schulden-
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problematiek uiteindelijk tot hoge maatschappelijke kosten.
Groot onbenut potentieel beter mobiliseren
In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen tot de AOW-leeftijd een uitkering: 254.000 mensen ontvangen in 2018
een werkloosheidsuitkering, 432.000 mensen krijgen een
bijstandsuitkering tot AOW-leeftijd, en 752 mensen hebben
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gerelateerd aan de
beroepsbevolking is dat bijna 16 procent (grafiek 3). Volgens
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Grafiek 3. Inwoners in een uitkering (WW, bijstand tot AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheid)
in procenten van de beroepsbevolking per provincie in 2017

13%

14%
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Het veel beter mobiliseren van het onbenutte potentieel is
niet alleen economisch van belang maar draagt ook bij aan
een meer inclusieve maatschappij.

Gemeenten kunnen een actieve rol nemen bij het vergroten
van de kansengelijkheid in het onderwijs. Allereerst met
een intensief en kwalitatief hoogwaardig onderwijsachterstandenbeleid. Investeren in (jonge) kinderen levert vaak
positieve effecten op, ook op de lange termijn. De effecten
hangen af van de programma’s voor vroeg- en voorschoolse
educatie. Wat dat betreft is de situatie in de gemeenten voor
verbetering vatbaar. De kwaliteit en opleidingsniveau van
medewerkers moet omhoog, er zijn meer lesuren nodig, de
doelgroep moet beter worden bereikt en er is meer plek nodig voor kinderen met een risico op achterstand. Het kabinet
investeert aanzienlijk extra in de vroeg- en voorschoolse educatie.20 Of dat voldoende is, zal de tijd leren. Waarbij de vraag
is of de hoge marginale druk het voor voldoende parttime
leerkrachten aantrekkelijk maakt om méér uren te gaan
werken (‘deeltijdval’) en voor genoeg herintreders om terug
te keren in het onderwijs (herintredingsval).

Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe
De brede welvaart staat volgens het kabinet onder druk door
de kansenongelijkheid in het onderwijs. Het initieel onderwijs
tot aan de startkwalificatie werkt in Nederland niet meer als
de grote gelijkmaker. Integendeel, het wordt de motor van
de groeiende kansenongelijkheid.18 In de Staat van het Onderwijs schrijft de Inspectie van het Onderwijs dat leerlingen

Gemeenten kunnen een meer actieve rol ook invullen met
extra stageplaatsen en leerwerkplekken voor scholieren.
Bijvoorbeeld met de inzet van extra leertijd voor leerlingen via taal, zaterdag-, weekend- en zomerscholen, meer
plaats- en tijdsonafhankelijk onderwijs, meer gevarieerd en
geïntegreerd leren, het stimuleren van allerlei mengvormen
van basisvorming en beroepsoriëntatie met micro-opleidin-

16%

17%

18%

19%

Bron: Bewerking Platform31 van CBS (Statline) regionale kerncijfers (uitkeringen) en arbeidsdeelname (beroepsbevolking)
het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nog eens 1,5
miljoen Nederlanders die geen uitkering hebben en graag
willen werken of méér uren willen werken17. Deze groep
– zonder uitkering – is niet opgenomen in onderstaande grafiek. Zouden we deze groep ook tot het onbenutte
arbeidspotentieel rekenen dan kunnen wij de getoonde
percentages bijna verdubbelen. In Groningen en Limburg
hebben we het dan over bijna veertig procent van de beroepsbevolking die niet wit en niet in de formele economie
meedoet. Dit grote onbenutte potentieel kunnen we ons
met de krimpende beroepsbevolking niet meer permitteren.

Colofon

en studenten met verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar steeds minder tegenkomen.19 Dit vermindert
de kans op sociale mobiliteit en vergroot de segregatie in het
onderwijs. Goed onderwijs helpt kinderen en jongeren hun
talenten te ontwikkelen. Daarmee draagt het op een cruciale
manier bij aan de bloei en toekomst van onze samenleving.

Groningen
Limburg
Drenthe
Flevoland
Overijssel
Friesland
Nederland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Gelderland
Noord Brabant
Zeeland
Utrecht
12%
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gen, minimodules, blended learning, certificeringsonderwijs,
erkenning van verworven competenties (EVC’s), et cetera.
De Onderwijsraad roept gemeenten op om een grotere rol te
nemen in het onderwijsdomein. Dit sluit volgens de Onderwijsraad aan bij de decentralisaties in het sociale domein
en maakt het mogelijk om onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarktbeleid beter te integreren ten behoeve van meer
effectiviteit.21
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Gemeenten kunnen een actieve rol nemen bij het
vergroten van de kansengelijkheid in het onderwijs.
Bijvoorbeeld met een intensief en kwalitatief
hoogwaardig onderwijsachterstandenbeleid.
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Wonen
en zorg
"Nu het aantal 80-plussers komende jaren
verdubbelt, is onze opdracht niet alleen
gericht op langer thuis wonen, maar
vooral hoe maken we een beter thuis!"
Netty van Triest,
coördinator Wonen en zorg
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Wonen en zorg

De zorg in Nederland staat onder druk, onder meer vanwege
de toenemende groei van het aantal 80-plussers en mensen
met complexe zorgvragen. Bij ongewijzigd beleid stijgen de
uitgaven aan de gezondheidszorg naar zo’n 174 miljard euro
in 2040. Oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging, zoals ondersteund zelfstandig wonen, zorg dichtbij en
meer zelfregie met eHealth, worden volop onderzocht. In
2019 woont 92 procent van de 75-plussers zelfstandig. Wa t
betekent het als dit verandert en er bijvoorbeeld veel meer
alleenstaande zorgbehoeftige ouderen alleen in het te grote
oude huis wonen? Hoe bereiden we ons hierop voor en welke
voorzieningen zijn nodig in de wijk? Wat is nodig in termen
van (regionale) samenwerking?

in sociaal zwakkere buurten een bundeling van problemen
ontstaan. Dat blijkt onder meer uit berichten van woningcorporaties over overlast in de wijk door personeelstekorten en
minder mantelzorgers.
Platform31 helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders
bij de kennisontwikkeling over kwalitatieve woningen en
woonvariatie, gebiedsgerichte arrangementen met een passende en ondersteunende sociale infrastructuur, procesregie
en (meerpartijen)samenwerking. Dat doen we onder meer
via onze experimentenprogramma’s, kenniscommunities en
praktijkonderzoek. Met onze projecten dragen wij aan het realiseren van het Sustainable Development Goal (SGG) ‘Goede
gezondheid en welzijn’.

Lokale partijen zoeken naar een goede gezamenlijke procesaanpak voor een succesvolle uitstroom van cliënten uit
beschermd wonen en maatschappelijke opvang en ouderen
die langer thuis blijven wonen. Hoewel veel gemeenten, corporaties en zorgaanbieders graag gezamenlijk invulling willen
geven aan het zelfstandig wonen in de wijk, zien we vooral

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelicht project Wonen en zorg
Langer thuis in de
inclusieve wijk
In opdracht van de ministeries van BZK, VWS en het G40 Stedennetwerk begeleidt Platform31 in een kennis- en innovatieprogramma maar liefst 24 gebiedscoalities die de ambitie
hebben een wijk of dorp geschikt te maken voor kwetsbare
inwoners met beperkingen. We bieden de coalities kennis en

handelingsperspectief dat ze kunnen inzetten bij het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, het
ontwikkelen van meer woonvariatie voor senioren, het tot
stand brengen van verbinding in de buurt en het opzetten
van buurtvoorzieningen.
Parallel hieraan loopt een kennisprogramma dat is gericht
op het stimuleren van initiatieven voor ouderenhuisvesting.
Naast de beschrijving van voorbeelden, onderzoeken we

19

oplossingen voor financiering en verkrijgen van locaties.
Specifiek voor mensen met psychische beperkingen onderzoeken we met vijf gemeenten de behoefte aan diverse
woonvariaties, het wijkarrangement en de monitoring van
vroegsignalering. Tot slot ontwikkelen we kennis over de
vraag hoe meerpartijensamenwerking eruit kan zien voor
een goede landing in de wijk van uitstromers uit Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Jaarplan 2020

Voorwoord

Trends in stad en regio

Thema’s

Armoede
en schulden
"Er is behoefte aan kennis en handvatten
hoe organisaties in verschillende samenwerkingsverbanden samen kunnen werken
aan bijvoorbeeld gezondheid, het voorkomen van huisuitzettingen, de in- en
uitstroom naar beschermingsbewind en
duurzame toeleiding naar werk."
Barbara van Straaten,
coördinator Armoede en schulden/Mobility Mentoring
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Armoede en schulden

Dankzij de sterke economische groei van de afgelopen jaren
neemt de welvaart in Nederland toe. Daarmee neemt het
aantal mensen met problematische schulden af, maar niet
de complexiteit. Meer mensen kunnen aan het werk, al is de
inkomenssituatie soms onzeker door tijdelijke en/of flexibele
banen. Tel daarbij de stijgende vaste lasten op, zoals de huur
of energiekosten. Met andere woorden: ondanks de groeiende welvaart, profiteert een relatief grote groep volwassenen
en hun kinderen nog onvoldoende van de economische
groei. Langdurige (financiële) schaarste en inkomensonzekerheid veroorzaakt stress en heeft een effect op het gedrag
van mensen en hun gezondheid.

leningstraject. Deze aanpak is gericht op tijdige en juiste
ondersteuning en het bevorderen van financiële zelfredzaamheid van bewoners en draagkracht in wijken. De aandacht van Platform31 gaat uit naar het vinden, bereiken en
ondersteunen van mensen met betalingsachterstanden, het
voorkomen van langdurige armoede in gezinnen of van langdurige kinderarmoede en het onderzoeken van geschikte en
passende hulp die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte
van de inwoner. Wij bieden gemeenten en hun maatschappelijke partners oefenruimte en handvatten waarmee zij
echt integraal kunnen werken en armoede en schulden, in
samenhang kunnen aanpakken. Dit draagt bij aan de SDG’s
‘geen armoede’ en ‘ ongelijkheid verminderen’.

Barbara van Straaten

Om te voorkomen dat de armoede- en schuldenproblematiek tot hoge maatschappelijke kosten leiden, experimenteert Platform31 met een vernieuwende aanpak voor
armoede en schulden en een verbeterd schuldhulpver-

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Armoede en schulden
Opgroeien in armoede
In 2017 leefden er volgens het SCP in Nederland ruim
272.000 minderjarigen in armoede. De mogelijke gevolgen
voor de ontwikkeling van een kind zijn groot en de effecten
worden groter als de armoede langdurig is. Opgroeien in
armoede kan een effect hebben op de ontwikkeling van het
gedrag van kinderen, de onderwijskansen, de gezondheid of
de kans dat iemand in de criminaliteit raakt. Het beperken
van de (negatieve) gevolgen wordt door Rijk, gemeenten en
particuliere initiatieven als een prioriteit gezien. Platform31
wil een beknopte verkenning uitvoeren naar de achtergronden van deze problematiek om vervolgens een leerkring
voor gemeenten te starten.

uiteindelijk minder overblijven door het wegvallen van allerlei
toeslagen. Is het accepteren van een betaalde baan dan nog
aantrekkelijk? Platform31 start op basis van deze vraag een
verkennend onderzoek waarbij we factoren in kaart brengen
die in het zoekgedrag naar een betaalde baan een rol spelen
(positief of negatief). We spreken hiervoor met bijstandsgerechtigden en klantmanagers in tien gemeenten.

Onderzoek ‘zoekgedrag
naar werk’
Vanuit een uitkeringssituatie aan het werk gaan, hoeft dit
niet altijd te leiden tot een verbeterde financiële situatie.
Mensen met een betaalde baan kunnen een hoger inkomen
hebben in vergelijking met een uitkering, per saldo kan

22

Programma
Mobility Mentoring®
Mobility Mentoring® is een integrale aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald
worden in instrumenten en praktische toepassing
voor verschillende doelgroepen en organisaties.
De aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als
doel een (economisch) zelfredzaam leven. Mobility
Mentoring® is ontwikkeld door de Amerikaanse social
work organisatie EMPath. Platform31 is de exclusieve partner voor de implementatie van de aanpak in
Nederland. Organisaties die aan de slag willen met de
aanpak kunnen lid worden van het Mobility Mentoring® netwerk Nederland. Het programma is gericht
op het doorontwikkelen en evalueren van de aanpak,
het delen van de opgedane kennis en het ondersteunen van het netwerk in Nederland.
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Vernieuwing
Economische
structuur
"Willen we de huidige economische voorspoed
vasthouden, dan is een extra inzet noodzakelijk
om de veerkracht van de regionale economie
te vergroten en de onderliggende raderen van
economische groei op orde te brengen."
Rogier van der Wal,
coördinator Vernieuwing Economische Structuur
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Vernieuwing Economische structuur

We zien een versnelde omslag naar een circulaire economie,
vernieuwing van het midden- en kleinbedrijf, gerichte inzet
van robotisering en digitalisering, verduurzaming, verdergaande internationalisering en meer innovatie. Al deze
ontwikkelingen bieden kansen voor een nieuwe economische structuur. Overheden kunnen als inkoper, aanjager en
verbinder optreden én kaders stellen die aansluiten bij de
veranderende economie en druk op de ruimte. Ze kunnen
de weg vrij maken voor vernieuwers en hen introduceren in
het bredere bedrijfsleven. Bedrijven spelen op hun beurt een
sleutelrol in de energietransitie, klimaatadaptatie en sociale
opgaven en zorgen voor werkgelegenheid. Hoe blijven bedrijven toekomstbestendig en krijgen pioniers de ruimte? Hoe
werken we samen aan gezonde steden en gaan we om met
de schaarse ruimte?

Platform31 bouwt met haar programma’s voor kennisontwikkeling en kennisdeling samen met overheden en bedrijfsleven aan brede welvaart en gezonde steden en regio’s. Daarnaast beogen we met onze projecten een bijdrage te leveren
aan het behalen de Sustainable Development Goals (SDG’s),
de duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de
VN. Een bijdrage aan de realisatie van de SDG’s ‘ eerlijk werk
en economische groei’, ‘ industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’.

Rogier van der Wal
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Uitgelichte projecten Vernieuwing Economische structuur

Samen aan de slag voor
een sterker mkb

Versnellen van een circulaire
economie

Ruimte voor de
maakindustrie

Met een circulaire economie (CE) kunnen materialen die
nodig zijn voor lokale bedrijvigheid behouden blijven voor
de regio. Dit werkt werkgelegenheid in de hand, reduceert
emissies en creëert waarde voor de regio. Verschillende
steden werken aan de uitwerking van regionale CE-strategieën. Platform31 inventariseert het CE-beleid van steden in
Nederland en komt tot concrete beleidsaanbevelingen voor
gemeenten en het Rijk.

De maakindustrie biedt gemeenten kansen om de arbeidsmarkt te versterken – met name voor laag en middelbaar
opgeleiden - én te investeren in een lokaal productiemilieu
waarin circulariteit en het gebruik van hernieuwbare materialen centraal staan. In dit project bouwen we voort op de
verkenning ‘Aan de slag met de nieuwe maakindustrie’ waarbij we intensief samenwerkten met onderzoekers van de TU
Delft (onderzoeksproject Cities of Making). Het bieden van
ruimte aan maakbedrijven en hierbij durven experimenten
binnen de nieuwe Omgevingswet is een belangrijke aanbeveling van de verkenning. Hoe kunnen maakbedrijven en verschillende stakeholders in een regio dit samen aanpakken?

Om ervoor te zorgen dat het brede mkb de snelle veranderingen in de samenleving kan bijbenen (denk aan internationalisering, digitalisering en de verduurzaming), de productiviteit weet te verbeteren en de concurrentiepositie kan
verbeteren, is een optimale ondersteuning van het mkb door
gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties
nodig. Voortbouwend op de publicatie ‘Aan de slag voor het
brede mkb’ - een inventarisatie van twintig succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven - en vijf regionale
werksessies, ontwikkelt Platform31 een kennisnetwerk voor
partijen die actief zijn in de ondersteuning van het mkb. Met
als doel regionale partijen verder te helpen bij de ontwikkeling van hun eigen aanpak voor het brede mkb.
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Arbeidsmarkt
en onderwijs
"Een gezonde economie heeft baat bij een
goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en biedt voldoende ruimte aan (sociaal)
ondernemerschap, regionale investeringen
in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het
activeren van regionale samenwerking tussen
overheid, onderwijs en bedrijfsleven."
Rogier van der Wal,
coördinator Arbeidsmarkt en onderwijs
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Arbeidsmarkt en onderwijs

Kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn dat de
potentiële beroepsbevolking gaat krimpen, er in sommige
sectoren (techniek, onderwijs en zorg) een arbeidstekort is,
vele arbeidscontracten – ook als het niet nodig is – flexibel
zijn en het onbenutte arbeidspotentieel van 1,5 tot 2 miljoen
mensen aanzienlijk blijft. In de praktijk blijkt het lastig om
alle werkzoekenden aan werk te helpen. Dit geldt vooral voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die
laag zijn opgeleid, langdurig werkloos zijn of er speelt multi-problematiek, waaronder schulden of verslaving.

Platform31 onderzoekt hoe gemeenten, werkgevers en
bijstandsgerechtigden dichter bij elkaar kunnen komen en
hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter
kan. Dit draagt bij aan de SDG ‘kwaliteitsonderwijs’. Met onze
onderzoeken en pilots beogen we allereerst een beter functionerende arbeidsmarktketen die leidt tot meer arbeidsparticipatie voor mensen die al langer aan de kant staan, meer
welzijn en een minder grote zorgvraag en opleidingen en
bijscholing die goed aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt.

Rogier van der Wal

Ook blijft het aandeel bijstandontvangers met een nietWesterse migratieachtergrond onverminderd hoog. Voor
gemeenten speelt de vraag hoe ze juist deze mensen
duurzaam aan het werk helpen. Met andere woorden: hoe
ontstaat er een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen?

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Arbeidsmarkt en onderwijs
De slimste weg naar lonend,
duurzaam werk
Dit project is gericht op het toepassen van de Career Compass Tool – als onderdeel van Mobility Mentoring® uit de
VS – waarbij deelnemers uit de doelgroep door professionals
via een stress-sensitieve aanpak worden bemiddeld naar een
baan met voldoende inkomen. Platform31 vertaalt deze aanpak naar Nederlands model, waarbij onderzoek moet worden
gedaan naar het aanbod van banen per regio en naar de behoefte aan bepaalde banen. In dit project werkt Platform31
samen met het Nibud en het UWV. De Career Compass Tool
wordt toegepast door klantmanagers in de gemeenten Groningen en Maastricht.

Naar een duurzaam
toekomstperspectief voor
kwetsbare mbo-jongeren
Binnen veel gemeenten bestaan zorgen over kwetsbare
mbo-jongeren, dit zijn vaak studenten met mbo-niveau 2 of
lager én werkenden met mbo-niveau 2 of lager met weinig
werkervaring, doorgroeimogelijkheden en een opleidingsrichting waar (in de toekomst) minder vraag naar is. Aan de
hand van gesprekken met ROC’s, gemeenten, mkb-bedrijven
en jongeren brengt Platform31 in kaart wat er momenteel
gebeurt om jongeren duurzaam inzetbaar te maken en te
houden. Inzichtelijk wordt welke leer- en verbeterpunten
daaruit naar voren komen.

Menselijk kapitaal
beter benutten
Bepaalde sectoren zoals de techniek, logistiek, horeca en
zorg kampen met personeelstekorten. Dit zet de innovatie in
deze sectoren onder druk. Aan de andere kant kunnen honderdduizenden werkzoekenden geen baan vinden, omdat ze
over verouderde kennis beschikken, geen recente werkervaring hebben of kampen met lichte lichamelijke of psychische
ongemakken. Platform31 brengt praktijkvoorbeelden in
kaart van (grote) bedrijven en intermediaire organisaties die
wel een succesvolle match tot stand brengen en laat zien
wat gemeenten hiervan kunnen leren, zodat ze mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan een baan kunnen
helpen.
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Toekomstbestendige
woningmarkt
"Goed wonen is een levensbehoefte. Zonder een
goed dak boven het hoofd kunnen mensen zich
niet goed maatschappelijk ontwikkelen en aan
de samenleving deelnemen. Daarom is het
belangrijk dat de Nederlandse woningmarkt
beter gaat functioneren."
Tanja Morsheim,
coördinator Toekomstbestendige woningmarkt
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Toekomstbestendige woningmarkt

In 2020 blijft de vraag naar woningen toenemen als gevolg
van een groeiend aantal inwoners, veranderende huishoudens, veranderende woonwensen, lage rente en gestegen
inkomens. De vraag naar woningen is veel groter dan het
aanbod, zowel in stad als regio. De gevolgen zijn snel stijgende huizenprijzen, een stagnerende doorstroming, een
tekort aan vrijesectorhuurwoningen en lange wachtlijsten
voor sociale huurwoningen. Dit roept zowel vragen op over
hoe we de woningbouwproductie kunnen versnellen als
over de wijze waarop we de schaarse vrijkomende woningen
verdelen. Vooral kwetsbare groepen in de wijk kunnen niet
altijd toegang vinden tot de woningmarkt en zoeken hun
toevlucht in vakantieparken of op straat.

Een gedeelde visie op het wonen kan de werking van de
totale woningmarkt verbeteren en de wooncrisis het hoofd
bieden. Hiervoor agendeert Platform31 met betrokken
partners de knelpunten en zoekt vernieuwende oplossingsrichtingen gericht op samenhang tussen sociale sector
en markt, vereenvoudigde regelgeving en instrumenten,
financieel inzicht en sturing op verschillende schaalniveaus.
De projecten dragen bij aan de SDG’s ‘ duurzame steden en
gemeenschappen’ en ‘ongelijkheid verminderen’. Voor het
realiseren van een gezonde(re) woningmarkt zijn wellicht
ongebruikelijke maatregelen nodig. Platform31 stelt heilige
huisjes ter discussie en levert input voor de beleidsagenda
van volgende kabinetten.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Toekomstbestendige woningmarkt
Best practices
prestatieafspraken
In 2020 ontwikkelt Platform31 een inspiratieboek met best
practices van concrete en meetbare prestatieafspraken rondom de thema’s wonen en zorg en leefbare wijken en buurten.
Daarbij ligt de focus op de wijze waarop het proces van prestatieafspraken zodanig kan worden ingericht dat deze een
breder domein beslaan en drempels in de uitvoering kunnen
verlagen. Vragen die centraal staan: Is het van belang dat de
wethouders Welzijn/gezondheid en Duurzaamheid mede
tekenen? Kunnen prestatieafspraken door de Raad worden
goedgekeurd, zodat in een later stadium geen (of minder)
discussie is over bouwgronden?

Flexwonen als aanvulling op
de reguliere woningmarkt

Betere benutting van de
bestaande woningvoorraad

Een flexibele huisvestingsschil voorziet in snelle huisvesting
voor spoedzoekers. Dit gaat om tijdelijke gebouwen met
een tijdelijke bestemming op een tijdelijke locatie en/of
met een tijdelijke bewoning. Flexwonen vormt een welkome
aanvulling op de reguliere koop- en huurmarkt en verlicht
bovendien de druk op de woningmarkt. Inmiddels zien we
dat sommige provincies een actieve rol op zich nemen
en voeren een aanjaagprogramma ‘Flextafette’ uit in hun
gemeenten. Platform31 is betrokken bij deze provinciale
flextafette en lokale initiatieven voor flexwonen. We zorgen
voor inhoudelijke verdieping van thema’s en praktijkvragen,
denk aan flexwonen voor specifieke doelgroepen, kansen
voor flexwonen in krimpgebieden en het analyseren van off
grid productiemethoden.

In de krappe woningmarkt gaat de aandacht vaak uit naar
nieuwbouw. In dit project zoeken we juist naar mogelijkheden waarbij we de bestaande woningvoorraad beter kunnen
benutten. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar het in
kaart brengen van belemmerende regelgeving, het verkennen van samenwooncontracten (friendscontracten) en het
bevorderen van doorstroming van senioren waarbij we alternatieve huisvestingsopties en werkwijzen analyseren.
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Verstedelijking
en gebiedsontwikkeling
"Een enorm woningtekort en grote
transitievraagstukken maakt dat
we hard moeten werken aan de
verstedelijkingsvraagstukken."
Maarten Hoorn,
coördinator Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
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Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

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? Gebiedsontwikkeling als kans voor stedelijke ontwikkeling- en uitbreiding begint bij het verbinden van een betekenis aan locaties
voor de stad en het maken van duidelijke afwegingen op
verschillende schaalniveaus: landelijk, onder meer in het
traject van de NOVI, provinciaal, regionaal en gemeentelijk.
Daarin zien we een spanning tussen flexibel zijn en keuzes
maken. Keuzes over waar we woningen willen realiseren en
in combinatie met welke functies. Flexibiliteit is nodig om in
synergie met elkaar een gebied te ontwikkelen: hoe kunnen
natuurinclusief bouwen, mobiliteit en arbeidsmarkt integraal
worden meegenomen in de planvorming? Vanuit deze balans
kunnen verouderde en/of onbenutte maar goed gelegen
plekken een nieuw leven krijgen en worden nieuwe woonmilieus aan de stad toegevoegd die inspelen op de woningvraag.

Platform31 maakt nadrukkelijk de beweging om wonen,
werken, vervoer en recreatie te integreren en de verstedelijkingsopgave te koppelen aan duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen en gezondheid. Bij verdichting kijken we gericht naar de ruimtelijke kwaliteit: hoe houden we steden en
wijken leefbaar, kunnen gebouwen en gebieden een andere
functie krijgen en kunnen we de maatschappelijke meerwaarde van ontwikkelingen meenemen in de planvorming?
Vergroening van steden speelt een belangrijke rol vanuit het
perspectief van leefbaarheid, wateroverlast, hittestress en
gezondheid. Maar ook: wie neemt de forse voorinvesteringen
voor zijn rekening? Hoe ontstaat waardecreatie? En welke rol
speelt de nieuwe Omgevingswet bij al deze opgaven? Onze
projecten resulteren onder meer in nieuwe planningsprincipes en andere manieren van samenwerken tussen overheid,
markt en bewoners. Dit alles heeft onder meer het doel om
de SDG ‘duurzame steden en gemeenschappen’ dichterbij te
brengen.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
Stedelijke transformatie
Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave.
Met een toename van ruim een miljoen huishoudens in de
komende decennia is de woningvraag fors. Dit zorgt met
name in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen. Dit vraagt om een
enorme transformatie van bestaande stedelijke gebieden.
In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor
wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de transformatie te intensiveren. We

doorgronden problemen, vinden gezamenlijk oplossingen en
delen onze kennis. Het programma wordt gefinancierd door
het ministerie van BZK, G40 Stedennetwerk, G4, NEPROM,
Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan
ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de
verankering in onderwijs.

Adaptief programmeren
In 2019 startte Platform31 met een leerkring om te verkennen hoe we de woningbouwprogrammering zo kunnen in-
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richten 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. In 2020 komen
we opnieuw met het huidige netwerk samen en zetten we
vervolgstappen. Ook ontwikkelen we een programma voor
andere geïnteresseerden.
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Landelijk gebied
en regio
"In het landelijk gebied en de middelgrote gemeenten spelen vraagstukken
die steeds meer aandacht behoeven.
En die vraagstukken zijn wezenlijk
anders dan in de grote steden."
Ruud Dorenbos,
coördinator Landelijk gebied en regio
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Landelijk gebied en regio

Als gevolg van demografische veranderingen zijn de uitdagingen in landelijke gebieden en middelgrote steden vaak
anders dan die in de grote stad. Vergrijzing en het wegtrekken van jongeren hebben hun weerslag op bijvoorbeeld het
aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen, het vertrouwen in de woningmarkt, de economische veerkracht en het
aanbod van onderwijs. Daarnaast tekenen zich ook andere
vraagstukken af, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten
en de aanpak van verouderde vakantieparken, waar een ongezonde mix ontstaat van illegale bewoning, ondermijnende
criminaliteit en toenemende kwetsbaarheid van bewoners.
Onderbelicht blijft echter de enorme vernieuwingskracht van
deze gebieden. In dunbevolkte gebieden zijn allerlei vormen
van zelforganisatie zichtbaar, wordt de zorgvernieuwing
gestimuleerd, kan zzp-ondernemerschap floreren en vindt
bijvoorbeeld veel innovatie plaats in het onderwijs. Deze gebieden leveren, juist vanwege hun onderscheidende kwaliteiten, een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van Nederland.
Een vitaliteit die verder kan toenemen als vitale ouderen

de overwaarde van hun eigen woning ten gelde maken in
de Randstad, een relatief goedkope woning kopen buiten
de drukt van de Randstad en hun vrijgespeelde overwaarde
consumptief aanwenden.
Platform31 richt zich in haar projecten vooral op wat stad
en platteland elkaar kunnen bieden in termen van bijvoorbeeld de woningbouwopgave, energietransitie, toerisme en
recreatie en economische diversiteit. We hebben oog voor
de effecten van nationaal beleid en economische en demografische trends op de landelijke gebieden en middelgrote
steden. Platform31 brengt inzicht en draagt bij aan oplossingen, zowel door nieuw onderzoek als het beter zichtbaar
maken van de bestaande kennis. Daarmee werken we aan de
vitaliteit en toekomstbestendigheid van landelijke gebieden
en middelgrote steden. Ook zet Platform31 projecten op
waarmee deze gebieden hun onderscheidende kwaliteiten
verder kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan de SDG’s: ‘leven
op het land’ en ‘duurzame steden en gemeenschappen’.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Landelijk gebied en regio
Verbinding Platteland en Stad:
energietransitie

Woningmarktaanpakken
in krimpgebieden

Voor provincies ligt de grootste opgave voorlopig in het
realiseren van regionale energiestrategieën voor het opwekken van duurzame elektriciteit en de daarvoor benodigde
opslag- en energie-infrastructuur. Maar ook in het accommoderen van locaties voor windmolens en zonneparken. De
energietransitie heeft echter grote gevolgen voor het bestaande landschap. Er is ruimte genoeg, maar kan de nieuwe
energie-infrastructuur ook op een fraaie wijze bijdrage aan
de openbare ruimte? In het project ‘Verbinding platteland
en stad: energietransitie’ verkennen we welke aanknopingspunten het opwekken van duurzame energie biedt voor het
versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied. En welke
kansen dit biedt voor sterkere verbindingen tussen stad en
platteland. We publiceren een voorbeeldenboek met initiatieven gericht op de opwek van duurzame energie op het
platteland die hier al een bijdrage aan leveren. En we doen
een ontwerpsessie waarin we voor een specifieke gemeente
verkennen op welke manier er vanuit de energietransitie een
bijdrage kan worden geleverd aan lokale opgaven.

Krimpgebieden staan voor de uitdaging om spookdorpen
met leegstaande vervallen woningen te voorkomen. De
lokale overheden werken er hard aan om verdere leegstand
en verloedering in krimp- en anticipeerregio’s te voorkomen.
Daarbij is de wens om de dorpen vooral leefbaar te houden
voor de bestaande bewoners. Daarnaast ligt er net als in de
rest van het land een verduurzamingsopgave. Dit project
brengt goede aanpakken voor een vitale woningvoorraad
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in kaart. Deze voorbeelden kunnen gemeenten, provincies
en corporaties helpen bij het aanscherpen van hun aanpak.
En vormen handvatten voor gemeenten die nu nog niet te
maken hebben met bevolkingsdaling, maar dat op termijn
wel krijgen. Het project resulteert in een Inspiratieboek Vitale
woningmarkt in krimp- en anticipeergebieden. Daarin worden succesvolle lokale aanpakken uit verschillende gebieden
beschreven.
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Leefbare wijken
en buurten
"De wijk- of buurtgerichte aanpak van
leefbaarheid en veiligheid keert terug op
de beleidsagenda. Wij bouwen voort op
het kennisfundament dat we de afgelopen
jaren hebben ontwikkeld en geven
concrete invulling van het wat, waarom
en hoe van een nationale buurtaanpak
anno 2020."
Matthijs Uyterlinde,
coördinator Leefbare wijken en buurten
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Leefbare wijken en buurten

Steeds meer mensen wonen in een gebied met een leefbaarheid die als ‘ruim voldoende’ wordt getypeerd op basis van de
Leefbaarometer 2018. De langjarige trend is duidelijk positief.
Daar tegenover staat dat de verbetering van de leefbaarheid
in een aantal ‘zwakkere’ wijken achterblijft en dat de verschillen tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken blijven toenemen. Toenemende (culturele) diversiteit zorgt in sommige stadswijken
voor minder sociale binding en vertrouwen, terwijl op andere
plekken hierdoor juist de leefbaarheid verbetert. Vanwege
deze leefbaarheidsverschillen en vraagstukken als de bestrijding van criminaliteit en ondermijning, de verduurzamingsopgave, de verstedelijkingsopgave, langer thuis wonen en
extramuralisering, vragen om een aanpak op wijkniveau. Met
andere woorden: in 2020 keert de wijk terug op de beleidsagenda. Zowel steden als de Rijksoverheid zoeken naar een
nieuwe gebiedsgerichte focus. Dit zien we bijvoorbeeld terug
in nieuwe City Deals en in recent gesloten Woondeals, waarin
wijken zijn aangewezen waar leefbaarheidsopgaven spelen.

Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. In 2020 bouwen
we samen met onze partners voort op het kennisfundament
van Platform31 rondom een programmatische wijkaanpak.
Welke mix van interventies past bij welke opgave(n): we
onderzoeken in hoeverre maatwerk in een wijkaanpak kan
worden gecombineerd met generiekere oplossingsrichtingen
in bepaalde wijktypen. Vragen die we beantwoorden zijn: hoe
kunnen andere gemeenten en hun betrokken partners leren
van bestaande programma’s, zoals het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid, waarin onderwijs en werkgelegenheidsstructuren op stadsdeelniveau worden versterkt? En welke governance hoort bij een effectieve gebiedsaanpak? Wat betekent
dit – zowel binnen de gemeente als in de gebiedsgerichte
samenwerking met andere organisaties en bedrijven?

Matthijs Uyterlinde

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Leefbare wijken en buurten
Gebiedsgerichte aanpak
nieuwe stijl
Gemeenten en Rijk oriënteren zich op het ontwikkelen van
gebiedsgerichte aanpakken, waarin opgaven in wijken en
buurten in samenhang worden opgemaakt. Hoe processen
van buurtverval zich manifesteren is de afgelopen decennia niet fundamenteel veranderd. De institutionele context
daarentegen wel, als gevolg van beleids- en stelselwijzigingen. Hoe kunnen we bestaande kennis (onder andere uit de
stedelijke vernieuwing) opnieuw toepassen? Welke vertaal-

slag is nodig? Waar zitten kennislacunes? Op basis van de
resultaten van de recente projecten Stijgende en dalende
wijken en Werk aan de wijk, aangevuld met actuele casuïstiek
zoekt Platform31 concrete antwoorden op deze vragen. We
stimuleren kennisuitwisseling en intervisie met onder andere
communities of practices.

Leren van Rotterdam Zuid
Sinds 2012 werkt het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid
(NPRZ) langs drie lijnen - werk, onderwijs en woningkwaliteit

- aan een integrale gebiedsaanpak. Inmiddels worden hiervan
de positieve resultaten zichtbaar. Veel partijen kijken daarom
met interesse naar het NPRZ. Wat kunnen andere steden
leren van deze gebiedsgerichte aanpak? En hoe kunnen
succesvolle aspecten elders worden toegepast en/of worden
opgeschaald? Dit project start met een analyse waarin Platform31 onderzoekt welke werkzame elementen, methoden
en interventies van het NPRZ elders kunnen worden toegepast. We ontwikkelen wijktypologieën en op basis daarvan
lessen die vertaalbaar en opschaalbaar zijn.

Nieuwe verbinders in de
gebiedsgerichte aanpak
De wijkgerichte aanpak wordt herontdekt vanuit diverse
sectorale invalshoeken, vaak met de (impliciete) ambitie om
tot een brede integrale aanpak te komen. In de praktijk krijgt
het zoeken naar koppelkansen niet altijd voldoende urgentie, omdat de sectorale opdracht en werkwijze prevaleert. In
sommige wijken fungeert een inhoudelijk thema als verbindend element, in andere wijken zijn dat verbindingsofficieren
(best persons). We analyseren inspirerende voorbeelden
van thema’s en rollen en zorgen voor verbindingen tussen
beleidssectoren, tussen gemeenten en externe partners en
tussen en gemeenten en bewoners (systeem- en leefwereld).
Wat is nodig om tot common ground te komen? Welke randvoorwaarden zijn nodig en welke competenties hebben deze
verbinders?
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Energietransitie
"De energietransitie draait niet
om techniek alleen. Het is een
maatschappelijk veranderingsproces
waarbij mensen en samenhang
centraal staan."
Donald van den Akker,
coördinator Energietransitie
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Energietransitie

De energietransitie draait niet om techniek alleen. Het is een
maatschappelijk veranderingsproces waarbij mensen en
samenhang centraal staan. en economisch aantrekkelijker.
De afspraak in het Nederlandse Klimaatakkoord om te komen
tot een CO2 reductie van 49 procent in 2030 en 90 procent in
2050, vraagt om een maatschappelijk veranderingsproces.
De opgave is echter dermate complex dat op alle niveaus een
samenspel noodzakelijk is tussen overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Het vergt een stevige regie
die zich in 2020 vooral vertaalt in regionale energiestrategieën en gemeentelijke transitievisies warmte; nieuwe sturingsmodellen die worden omgeven met onzekerheden. Tegelijkertijd wordt er ook al gestart met de uitvoering, bijvoorbeeld
in de proeftuinen aardgasvrije wijken. ‘Learning by doing’ leidt
tot succesverhalen en maakt tegelijkertijd duidelijk waar de
belemmeringen zitten. Het duurzaamheidsprincipe van foutvriendelijkheid, zoals Ernst von Weizacker deze in de jaren
’80 introduceerde, blijft hiermee sterk relevant. ‘Leren van je
fouten staat hierbij centraal’.

Voor Platform31 is de energietransitie behalve een technisch,
ook een maatschappelijk proces. Het thema toont sterke verwantschappen met andere thema’s binnen het bredere programma duurzaamheid, zoals klimaatadaptatie en circulaire
economi. Net als bij de Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties zijn veel thema’s onderling met elkaar
verbonden en verweven. De opgave voor Platform31 ligt er in
om deze onderlinge verbondenheid in de uitvoeringspraktijk
van het Klimaatakkoord verder te versterken met kennisontwikkelingsprogramma’s.

Donald van den Akker

Daarbij maakt Platform31 niet alleen de verbinding tussen
de verschillende thema’s en activiteiten maar ook tussen de
verschillende organisaties die actief zijn binnen de overheid,
bedrijfsleven en maatschappij. Doel daarvan is te komen tot
een gebalanceerd samenspel tussen deze organisaties, in
een gedragen en dynamische regie en in een verankerde
governancestructuur. Alleen dan komen de werkelijke veranderingen tot stand.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Energietransitie
Innovatieprogramma
Aardgasvrije en frisse
basisscholen

Utiliteit en aardgasvrije wijken

Sociale energietransitie

In de transitie naar aardgasvrije wijken ligt de focus vooral
op de woningen. Een complexe opgave. Een bijna ‘vergeten’
groep gebouwen in de wijk die eveneens van het aardgas af
worden gekoppeld is de utiliteitsbouw: het maatschappelijk
vastgoed en het commerciële vastgoed. En juist over dit
commerciële vastgoed is er bij beleidsmakers weinig bekend.
In 2020 brengt de verduurzaming van met name commercieel vastgoed onder de aandacht samen met RvO, VNG en
DGBC. We geven onder meer inzicht in eigenaarschap, bekostiging en besluitvorming van veel voorkomende vormen
van commercieel vastgoed op wijkniveau. Tegelijkertijd doen
we een aanzet voor een leerlijn met gemeenten waarmee we
kennisontwikkeling en netwerkvorming stimuleren.

De energietransitie kent naast technische ook financiële en
sociale uitdagingen. Dat laatste geldt zeker als het gaat om
burgers die financieel en soms ook sociaal kwetsbaar zijn.
Een belangrijke vraag voor gemeenten en Rijk is welke arrangementen deze groepen kunnen helpen om mee te doen in
die transitie (een ‘sociale energietransitie’). Deze verkenning
biedt daar zicht op en richt zich op eigenaren van goedkope
koopwoningen – vaak voormalig corporatiebezit. Uitgangspunt is de leefwereld van mensen om wie het gaat en hun
behoeften en mogelijkheden. Immers, wanneer arrangementen daar niet bij aansluiten, schieten ze hun doel voorbij.
Komen de (nieuwe) arrangementen die worden ontwikkeld,
of die als mogelijke oplossingen worden benoemd daaraan
voldoende tegemoet?
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Dit Innovatieprogramma is in 2018 gestart en komt in 2020
in een concretiseringsfase. De eerste pilotscholen worden dit
jaar aardgasvrij opgeleverd. Ook de kennisproducten, animaties en een rekenmodel worden in 2020 (in samenhang met
het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed)
gepresenteerd. Daarnaast maken we een verbredingsslag
naar de omgeving en multifunctionaliteit van de school
en de ontwikkeling van de regie op het verduurzamen van
onderwijsvastgoed. Het resultaat van het programma wordt
in een praktisch handboek weergegeven.
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Circulaire
maatschappij
"Een gezonde toekomst: er gaat niets
verloren in een fossielvrije leefomgeving,
dus circulair én CO2-neutraal."
Paola Huijding,
coördinator Circulaire maatschappij
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Circulaire maatschappij

Steden en regio’s werken voortdurend aan het verbeteren
van de kwaliteit van hun leefomgeving. Hierdoor worden ze
duurzamer, inclusiever, gezonder en economisch aantrekkelijker. De transitie naar een circulaire economie en vooral
het creëren van condities voor een circulaire maatschappij
spelen hierin een centrale rol. De komende jaren werken vele
partijen dan ook volop aan het behalen van de doelen uit het
Klimaatakkoord, uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 en uit de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Denk aan het reduceren van broeikasgassen door de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook het optimaliseren
van aan- en afvoer van consumptiegoederen en de maakindustrie brengen nieuwe materiaalstromen tot stand die direct
van invloed zijn op de kwaliteit van de fysieke omgeving, de
relatie tussen de verschillende governance-niveaus en de
sociaaleconomische aspecten in stad en regio.

De visie van Platform31 op circulariteit reikt daarom verder
dan de eendimensionale dimensie: we koppelen circulariteit
nadrukkelijk aan de energietransitie, de maakindustrie en
duurzame productie en consumptie. De maatschappij staat
hier centraal en dus ook haar gedrag. Deze koppelingen
bieden de mogelijkheid om meerdere SDG’s tegelijkertijd te
behalen, waaronder ‘verantwoorde consumptie en productie’, ‘ duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘ betaalbare
duurzame energie’. Onze kennisontwikkelingsprogramma’s
zijn gericht op het bereiken van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect, namelijk een gezondere en duurzamere
leefomgeving, waar nieuwe structuren en relaties ontstaan.
Corporaties, bewonersorganisaties, energie-coöperaties,
maatschappelijke organisaties en marktpartijen dragen daar
volop aan bij: elke partij brengt haar deskundigheid in waarmee we de gestelde doelen beter kunnen beantwoorden.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Circulaire maatschappij
Circulaire economie in
verduurzaming van wijken
Het verduurzamen van wijken is een opgave waaraan gemeenten volop werken en biedt ook andere kansen, bijvoorbeeld voor de circulaire ontwikkeling in de wijk. In het project
‘Circulaire maatschappij bij verduurzaming van wijken’
koppelt Platform31 de mogelijkheden van circulariteit aan
het aardgasvrij maken van wijken. In dit experimentproject

besteed Platform31 aandacht aan de koppeling tussen deze
twee transities: de energietransitie en de transitie naar een
circulaire maatschappij en in het bijzonder het benutten van
kansen voor circulariteit in de verduurzaming van wijken.
Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen
In deze samenwerking met RuimteOK wordt kennis ontwikkeld over het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Dit gebeurt concreet in de vorm van elf pilotprojecten.
Elke pilot ontvangt naast subsidie begeleiding om het proces
richting verduurzaming onomkeerbaar in gang te zetten.
De gemeenten en schoolbesturen die actief zijn in de pilots
delen kennis en ervaring uit tijdens bijeenkomsten. Ondertussen werkt een multidisciplinair projectteam aan de
communicatie- en kennisproducten die nodig zijn om de
verduurzaming van de volgende 100 schoolgebouwen te
inspireren.

Opschaling wijkgerichte
aanpak
Dit project focust op de opschalingsopgave in het kader van
het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is een verkennend
onderzoekstraject naar de mogelijkheden voor opschaling
vanuit wetenschappelijke kennis en opgedane proceservaring vanuit de eerste 27 proeftuinen. Naar aanleiding van de
eerste resultaten en eventuele gelijksoortigheid van wijken
over heel Nederland, kunnen in de komende jaren de lessen
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en successen uit de proeftuinen beter worden geduid voor
opschaling. Dit project verrijkt dat pad met een wetenschappelijke reflectie. Platform31 werkt voor dit onderzoek samen
met haar wetenschappelijke partners en overige kennispartners en brengt haar expertise in voor daadwerkelijke opschaling in de praktijk.

Samenwerken aan een
slimme bouwlogistiek en
schone bouwplaatsen
Landbouw, verkeer, bouwen: het leidt tot teveel stikstofuitstoot en uiteindelijk stikstofdepositie in natuurgebieden.
Veel gemeenten en provincies zijn gebaat bij handvatten
waarmee zij sneller kunnen bepalen of voorsorteren op een
rol die gepast is om een slimme bouwlogistiek aan te jagen.
Dit project richt zich vooral op de bouwfase zelf, waarin logistiek (van materialen, machines en mensen) naar, op en vanaf
bouwplaatsen een belangrijke rol speelt, en het gebruik van
materieel op die bouwplaatsen zelf. Het bieden van structuur
leidt ook tot meer duidelijkheid voor bijvoorbeeld bouwbedrijven, die door het hele land werkzaam zijn. Hiermee
kunnen zij beter bepalen op welk moment in de bouwketen
zij het voortouw kunnen nemen en waar ze kunnen samenwerken met partners.
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Klimaatadaptatie
"Ons klimaat verandert, dat heeft gevolgen!
Geef klimaatmaatregelen een plek in ontwerp,
ontwikkeling en uitvoering."
Martijn Kramer,
coördinator Klimaatadaptatie
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Klimaatadaptatie

De ontwikkelingen als gevolg van klimaatverandering gaan
sneller en de consequenties zijn ingrijpender dan tot nu toe
werd gedacht: de zeespiegel blijft stijgen, op veel plekken
daalt de bodem, extreem zware buien komen vaker voor
en de gemiddelde temperatuur wordt hoger. Provincies
en waterschappen hebben een regisserende rol bij het
klimaatbestendig inrichten van de ruimte en gemeenten en
ontwikkelaars zoeken steeds meer naar mogelijkheden om
klimaatadaptatieve maatregelen onderdeel te maken van
hun ontwikkelprojecten. Opvallend is dat klimaatadaptatie
in de praktijk vaak wordt gezien als een extra ingewikkelde,
technische opgave, terwijl adaptatiemaatregelen relatief
eenvoudig kunnen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, woningbouwopgave, beheer- en onderhoudsopgaven. Het ontbreekt aan duidelijke
richtlijnen waarmee provincies, waterschappen, gemeenten
en ontwikkelende partijen kunnen worden aangespoord om
deze, veelal kostenneutrale, kansen te verzilveren.

Platform31 helpt klimaatadaptatie een geïntegreerd onderdeel te maken van ontwikkelingsprocessen, zodat steden
gezonder, leefbaarder en beter bestand worden tegen
invloeden van het veranderende klimaat. Onze projecten zijn
gericht op bewustwording en het voorkomen van risico’s.
Met voorbeelden, duiding en inzichten laat Platform31 zien
hoe provincies, waterschappen en gemeenten klimaatadaptatie kunnen integreren in andere beleidsthema, zoals de
Omgevingswet, de woningbouwopgave de Regionale Energie
Strategie (RES), stedelijke transformaties, langer thuis wonen,
betere gezondheid en eenzaamheid. Dit draagt bij aan de SDG’s: ‘klimaatactie’ en ‘duurzame steden en gemeenschappen’.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Klimaatadaptatie
Workshops Implementatie
van Klimaatadaptatie

Overzicht voorbeelden
tegen hittestress

Bollenschema Klimaatadaptatie
Gebouwde Omgeving

Hittestress is door klimaatverandering, ingrepen aan gebouwen, vergrijzing en de toenemende druk op de (openbare)
ruimte een groeiend probleem. Platform31 wil inzicht geven
in de effectiviteit van verschillende maatregelen en zodoende meer houvast bieden bij het opstellen van ontwikkel- en
onderhoudsplannen. Daardoor wordt het voor gemeenten
en ontwikkelaars eenvoudiger het tegengaan van hittestress
mee te nemen in de planvorming en uiteindelijke uitvoering.
Ook kan het overzicht bewonersgroepen in een participatieproces inzicht verschaffen in mogelijkheden, kosten en opbrengsten. Het overzicht bevat acht tot twaalf voorbeelden.

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) (NAS) zijn de
gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in
vier bollenschema’s opgenomen. Deze schema’s tonen een
(versimpelde) visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis en praktijkervaring over klimaateffecten
en klimaatgevolgen. Ze zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Voor tien sectoren zijn
deze bollenschema’s verder uitgewerkt. Platform31 ontwikkelt
een vergelijkbaar overzicht van trends, effecten en gevolgen
van klimaatverandering voor de sector Gebouwde Omgeving.

49

In 2020 organiseert Platform31 workshops in drie gemeenten met het doel klimaatadaptatie onderdeel te maken van
ontwikkelprojecten, bijvoorbeeld rondom energietransitie of
stedelijke verdichting. Uitgangspunt is klimaatadaptatie in
alle toekomstige ontwikkelingen een plek te geven in beleid
en regelgeving van de deelnemende gemeenten. De koppeling aan een praktijkproject zorgt voor concrete maatregelen
en stappen voor een goede implementatie. Bovendien ontstaat hiermee bij de betrokken gemeenten direct bewustwording van de kansen, mogelijkheden en impact van klimaatverandering en de mogelijke maatregelen om hiermee om
te gaan. Het project dient als showcase voor alle ruimtelijke
ontwikkelingen en moet aantonen dat het integreren van klimaatadaptatie zorgt voor een betere toekomstbestendigheid
en daarmee meerwaarde biedt op langere termijn.
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Veilige
samenleving
"Veiligheid is een basisvoorwaarde voor
een goed functionerende maatschappij
en is bepalend voor de ontwikkeling
van onze welvaart, welzijn, vrijheid en
(economische) groei."
Razia Ghauharali,
coördinator Veilige samenleving
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Veilige samenleving

Ondermijnende criminaliteit in woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, geweld in de openbare ruimte, intimidatie,
corruptie en maatschappelijke onrust en spanningen: deze
en andere criminele fenomenen hebben impact op de samenleving. Het bestrijden van criminaliteit, het verminderen
van overlast en het borgen van een veilige samenleving kan
niet alléén door de justitiële- en veiligheidsketen worden
gerealiseerd. Ze raken ook aan andere maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld leefbaarheid, kwetsbare groepen en
perspectief op werk. Daarnaast zien we dat repressief beleid
nog niet altijd voldoende hand in hand gaat met preventief
beleid. En soms ontbreekt het nog aan constructieve coalities tussen gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke
organisaties.

sterke publieke diensten’. Daarbij houden we rekening met
andere maatschappelijke vraagstukken en leggen we de
verbinding met de verschillende domeinen sociaal, fysiek,
economie en werk. Daarnaast willen we de relatie versterken tussen de (meer preventieve en op sociale emancipatie
gerichte) wijkaanpak en veiligheid, door bijvoorbeeld een
koppeling te maken tussen de gebiedsgerichte en de persoonsgerichte, de repressieve en de preventieve aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Via onder andere verkenningen
en learning communities brengen we de samenwerking tot
stand tussen gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties en laten we de meerwaarde zien van goede
afstemming tussen deze partijen.

Platform31 richt zich met name op het helpen vormgeven
van aanpakken die een veilige samenleving bevorderen.
Dit draagt bij aan de realisatie van de SDG ‘ vrede, justitie en

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelicht project Veilige samenleving
Aanpak ondermijning in de
wijk: Learning community en
werkboek
De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat al enige tijd hoog op de politieke agenda. De afgelopen jaren
is duidelijk geworden dat kwetsbare wijken gevoelig zijn
voor ondermijnende criminaliteit. Door een cumulatie van
problemen in kwetsbare wijken is er sprake van een voedingsbodem voor ondermijning en criminele activiteiten.
De aanpak van ondermijning wint dan ook aan kracht als
ook een betere verbinding ontstaat met een op preventie
gerichte wijkaanpak. Dit project richt zich op het stimuleren
van deze verbinding van de aanpak van ondermijnende
criminaliteit met de (preventieve) wijkaanpak, waarin zowel
aandacht is voor repressieve als preventieve maatregelen.
Het doel is het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en het verkleinen van de voedingsbodem (in de wijk)
voor ondermijnende criminaliteit. Activiteiten binnen dit
project zijn: het (inhoudelijk) vormgeven en aansturen van
een learning community en het ontwikkelen van een werkboek ‘Aanpak ondermijning in de wijk’. In dit project zoeken
we nadrukkelijk de verbinding met het thema Leefbare
wijken en buurten.
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Bestuur
en samenspel
"In een meerpartijensamenwerking zitten
partijen regelmatig in elkaars vaarwater.
Daarmee leren omgaan vergt vaardigheden."
Saskia Buitelaar,
coördinator Bestuur en samenspel
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Bestuur en samenspel

Vraagstukken als digitalisering, verduurzaming of vergrijzing
vragen om nieuwe netwerken die aansluiten bij de leefwereld van de mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, zoals de
Omgevingswet of de Wmo geven overheden én partners
ruimte voor nieuwe samenwerkingen. Dat vraagt om andere manieren van sturen, organiseren en verantwoorden.
Met meer zelforganisatie, ruimte en macht voor burgers en
(maatschappelijke) ondernemers, goede sturing in ketens en
dynamische netwerken en een integrale- en vraaggerichte
werkwijze. In de praktijk weten (lokale)overheden vaak wel
waar ze naartoe willen, maar weten ze nog niet hoe ze zich
het beste kunnen bewegen in het veranderende samenspel
van stad en regio.

Hoe is betere samenwerking mogelijk met spelers in het
veld en binnen de eigen organisatie? Platform31 helpt bij de
bestuurlijke vernieuwingsopgaven met duiding, reflectie en
inzichten en goede voorbeelden. Zo reiken we gemeenten en
co-productiepartners de hand met voorbeelden van (verdere)
innovaties op het vlak van sturing. Als vertrekpunt daarvoor
nemen we de inhoudelijke vraagstukken. Ook kijken we naar
de eisen die de participatiesamenleving stelt en hoe je de
eigen kracht van bewoners en organisaties kun stimuleren,
faciliteren en benutten. De projecten van Platform31 dragen
op deze wijze bij aan het realiseren van de SDG’s: ‘vrede,
justitie en sterke publieke diensten’ en ‘partnerschap om
doelstellingen te bereiken’.

Hoe we dat doen in 2020?
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Uitgelichte projecten Bestuur en samenspel
en zijn netwerk actief te betrekken bij de creatie van de
oplossing. Ook deze wens vereist samenwerking. Organisatienetwerken kunnen hier een bijdrage aan leveren. Dit zijn
netwerken rondom complexe maatschappelijke opgaven
zoals beschermd wonen waarop vanuit de verschillende
individuele organisaties geen antwoord op is. De aangesloten
organisaties leveren een stukje van de eigen soevereiniteit in
ten gunste van het organisatienetwerk. Platform31 laat een
studie uitvoeren naar de meerwaarde, mogelijke vormen en
conceptuele modellen van deze netwerken op het gebied
van wonen en zorg.

Zicht op het innovatief
voorveld
Wat hebben de Stadskamer in Doetinchem, de scootmobielpool in Den Haag en de beweegmakelaar in Vaals met elkaar
gemeen? Het zijn innovatieve algemene voorzieningen,
onderdeel van de ‘sociale basis’ in wijken, en voorliggend aan
Wmo-maatwerkvoorzieningen. Platform31 noemt dit het
‘innovatieve voorveld van de Wmo’. Er zijn steeds meer van
dit soort initiatieven die Wmo-maatwerkvoorzieningen kunnen complementeren of soms een alternatief kunnen zijn.
Door de lokale variatie is het echter lastig om goed zicht te
krijgen op wat werkt. Platform31 brengt voor negen cases in
kaart wat de innovatie precies inhoudt: aan welke ‘knoppen’
is gedraaid, wat er bekend is over de betekenis ervan voor

inwoners en welke dilemma’s de vernieuwers tegenkomen?
In een workshop met bespreken we de cases met de vernieuwers en experts (o.a. Movisie) en koppelen we bevindingen
aan inzichten van andere kennisinstellingen.

Organisatienetwerken
Voor het verder brengen van tal van maatschappelijke problemen is vaak samenwerking tussen organisaties noodzakelijk.
Vooral voor inwoners die maatschappelijke gefinancierde
hulp nodig hebben, zoals in de woonzorgopgave, is voor een
integraal aanbod en aanpak samenwerking nodig tussen
minimaal gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie.
Oude sturingsmechanismen als hiërarchie of markt schieten
tekort. Daarbovenop is de beleidswens om de betrokkene

55

Lab Right to Bid
Gemeenten en bewoners(initiatieven)/sociale ondernemers
leren experimenteren met, het van oorsprong Engelse, buurtrecht community asset transfer/right to bid. In de Engels
context krijgen buurtbewoners het eerste recht en de mogelijkheid om (maatschappelijk) vastgoed over te nemen van
de gemeente of private vastgoedeigenaren (bijv. buurtcafés/
pubs) en de bijbehorende functie(s), voorzieningen en exploitatie voort te zetten. Er blijkt animo voor te zijn in Nederland,
al was het maar om de kansen hiervoor in de Nederlandse
context te verkennen en de obstakels gezamenlijk te kunnen
tackelen. Platform31 begeleidt samen met de VNG enkele
duo’s (gemeenten en initiatieven), haalt de geleerde lessen
op en deelt deze komend jaar.
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Gezondheid
en welzijn
"Wat we kunnen doen om gezondheid en
welzijn te verbeteren, daar is veel kennis
over ontwikkeld. Maar hoe deze toe te
passen in een specifieke context, daarvoor
is lokale kennis en vakmanschap nodig.
Dit vraagt om een continue leerproces,
monitoring en evaluatie."
Elske Wits,
coördinator Gezondheid en welzijn
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Gezondheid en welzijn

Zelfs in een welvarend land als Nederland groeien de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lager en
hoger inkomen en opleiding. Ook de kansen op een goede
gezondheid verschillen: migranten, mensen met een lage
sociaaleconomische status maar bijvoorbeeld ook een deel
van de mantelzorgers hebben vaker stress en financiële problemen en gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere
economische status roken vaker, kampen met overgewicht
en overlijden eerder. Bij het stimuleren van een gezonde
leefstijl en betere gezondheidsvaardigheden zien we dat het
belangrijk is om aandacht te besteden aan basisbehoeften.
Kleine interventies, zoals het gezamenlijk ondernemen van
activiteiten buitenshuis, kunnen mensen al op weg helpen
meer grip te krijgen op de eigen situatie. Van daaruit kunnen
gezondheid- en welzijnsorganisaties sneller hulp bieden bij
het oplossen van schulden, het vinden van (gezond) werk, het
zoeken van hulp bij opvoedproblemen of deelname aan een
groepstraining om te kunnen stoppen met roken. Deze interventies zijn bij voorkeur onderdeel van een brede wijkaanpak
waar aandacht is voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Effectievere lokale of regionale zorg en preventie beginnen
bij een goede samenwerking tussen welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en de 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. Onder andere
in het samenwerkingsverband GezondIn van Platform31 en
Pharos helpen we gemeenten met trainingen en advies bij
het monitoren en verbeteren van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Onze projecten op dit thema dragen bij aan de
realisatie van de SDG ‘goede gezondheid en welzijn’.

Hoe we dat doen in 2020?
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Colofon

Jaarplan 2020

Voorwoord

Trends in stad en regio

Thema’s

Platform31 in 2020

Overzicht van partners

Colofon

Uitgelichte projecten Gezondheid en welzijn
Gezondheid en welzijn van
mensen met een lage
sociaal-economische positie
Zowel de gezondheidsachterstanden als de multi-problematiek
worden vaak tussen generaties doorgegeven. Dit maakt het onderzoeken van oplossingen voor deze problematiek dringend.
Platform31 werkt hierbij nauw samen met onderzoeksinstituut
IVO, dat een leerstoel heeft ingesteld aan de Universiteit Maastricht om meer onderzoek te kunnen doen naar dit thema.

GezondIn
Binnen het programma GezondIn werken Pharos en Platform31 aan gelijke kansen op een goede gezondheid. Mensen met een lage economische status hebben extra aandacht
nodig vanwege gezondheidsachterstanden. In 2020 organiseren we voor het vierde achtereenvolgende jaar de leerkring
armoede en gezondheid, waarbij we de resultaten uit eerdere

Verduurzamen van vitale
netwerken in wooncomplexen
en buurten
Platform31 heeft met het experiment vitale woongemeenschappen en methode BRUIS aangetoond dat investeren in
sociale gemeenschappen loont. Ook uit ander onderzoek
weten we dat sociale netwerken er toe doen bij het langer
thuis wonen, in kwetsbare buurten en wijken. Samen met
corporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties volgen we
sociale netwerken van lage SES-groepen. We volgen met
kwalitatief en praktijkgericht onderzoek wat werkt, wat
sociale netwerken opleveren en wat blijvende effecten zijn.
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projecten meenemen. Welke lessen hebben deze projecten opgeleverd? Op het raakvlak van ruimte en gezondheid
werken we met gemeenten aan een handreiking waarin we
voorbeelden delen waarbij gezondheid in de omgevingsvisie kan worden meegenomen. Daarnaast ondersteunen we
gemeenten die de koppeling leggen tussen gezondheid en
energietransitie in het kader van het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken.
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Platform31 in 2020
inhoudelijk goed werk leveren, het netwerk goed
bedienen/benutten, recht doen aan de mensen die
het werk doen en het waarborgen van een gezonde
bedrijfsvoering. Deze vier doelen vormen het uitgangspunt voor de wijze waarop we ons werk
organiseren in 2020.

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.
Het uitgangspunt dat we daarbij voor ogen houden is:
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Organisatie
Steeds vaker leeft een beeld dat verschillende partijen in de
kennisketen nog te weinig samenwerken vanuit een samenhangend en gedeeld beeld van de belangrijkste gebieden
waarop kennisontwikkeling en innovatie nodig en kansrijk is. In dit veranderende kennislandschap onderscheidt
Platform31 zich van andere kennisinstituten vanwege ons
gevarieerde partnernetwerk, brede inhoudelijke scope en
verbinding van thema’s en partijen. Om die positie te behouden en versterken, brengt Platform31 ook haar eigen

organisatie op orde. Dit betekent dat we onze organisatie zo
inrichten dat we op kwalitatief hoog niveau kennis kunnen
ontwikkelen, ons (kennis)netwerk hiervoor optimaal benutten
met mensen die vanuit hun kracht invulling geven aan onze
missie en visie.
Het meerjarenplan waar Platform31 in 2020 invulling aan
geeft, is ontstaan na het vaststellen van de missie en visie
in 2016 en begon met experimenten op het gebied van

programma-ontwikkeling en themacoördinatie. Ook het
versterken van ons kennisprofiel dankzij de samenwerking
met onderzoeksinstituut IVO legde de basis voor een nieuw
organisatiemodel. In dit nieuwe organisatiemodel richt
Platform31 haar (onderzoeks)projecten en netwerkactiviteiten in vanuit drie samenhangende aandachtsgebieden:
1.
Onderzoek
2.
Praktijk
3.
Netwerk

Praktijk

Kennis

Onconventionele
integrale aanpakken,
oplossingen,
adviezen,
agendering

Onderzoekt
experimenteerd
en organiseert
ontmoeting

Doelgroep
Impact
Bestuurders
Praktijkprofessionals
Beleidsmakers

Netwerk

Wetenschap

Beleid
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Het onderzoeksprogramma
Platform31 werkt, in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituut IVO, toe naar
een kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoeksprogramma met impact
op de praktijk. Dat doen we over de volle inhoudelijke breedte van de thema’s uit de
jaarprogramma’s. Vanuit dit onderzoeksprogramma doen we toonaangevend onderzoek
en verbinden spraakmakende wetenschappers als ambassadeurs aan ons.
Het onderzoeksinstituut IVO heeft een solide reputatie en
biedt een programma dat onafhankelijk en wetenschappelijk
georiënteerd is en voldoet aan de Nederlandse Gedragscode
Wetenschappelijke Integriteit. Voor de wetenschappelijke
verbreding en inhoudelijke verrijking van de thema’s waarbinnen Platform31 acteert stellen we een ontwikkelplan op voor

de komende jaren. Een onderzoeksplan dat recht doet aan de
belangen van de relevante partners in ons netwerk. Dit kan
bijvoorbeeld in gezamenlijke trajecten met andere kennisinstellingen, met de inzet van hoogleraren en gerenommeerde
onderzoekers en het actief begeleiden van promovendi. Het
is de ambitie om voor al onze projecten en onderzoeken een

wetenschappelijke basis te combineren met de toepasbaarheid in de praktijk. Daarmee bieden we onze partners een
portaal naar wetenschappelijke kennis, waarmee we actieve
invulling geven aan onze rol van verbinder tussen wetenschap en praktijk.

De samenwerking tussen Platform31 en onderzoeksinstituut IVO wordt vormgegeven door te werken als groep
die in zijn geheel valt onder de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Beide organen zien erop toe dat
recht wordt gedaan aan de doelstellingen van beide stichtingen. Medewerkers binnen de groep zijn 100%
collega’s, die gezamenlijk aan meerdere programma’s werken.
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Het praktijkprogramma
Vanuit onze neutrale, onafhankelijke positie willen we impact maken met verkenningen,
experimenten, bijeenkomsten, leerkringen en communities of practice (CoP’s).
De programma’s dienen als motorblok voor onze organisatie, waarbij we actief
verbindingen leggen op inhoud, schalen, processen en partijen.

Op de afzonderlijke thema’s maken we een strategisch
plan met concrete doelstellingen. In deze plannen staan de
relevante ontwikkelingen, de actuele opgaven en de kansen die het thema biedt. We benoemen de ontwikkelingen
waar we een antwoord op willen geven en formuleren een
inhoudelijk ambitieniveau voor de langere termijn. Ook is er
aandacht voor het internationale en het wetenschappelijke
perspectief op het thema, worden eventuele risico’s benoemd en beschrijven we hoe we het benodigde kwaliteitsniveau bewaken. De lessen en ervaringskennis die we opdoen,

maken we vervolgens met behulp van een toegankelijke
kennisinfrastructuur beschikbaar in ons brede netwerk. Alle
kennis die wij op diverse maatschappelijke thema’s ontwikkelen zou idealiter moeten leiden tot een concreet handelingsperspectief. Zoals een aanpak die bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en innovaties
waarmee stad en regio kunnen anticiperen op de toekomst.
We hebben hiervoor de juiste mensen in huis, waarmee we
voldoende kwalitatieve capaciteit hebben om de ambities
waar te maken. Dit vullen we aan met specifieke expertise uit
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ons partnernetwerk. Vanuit onze coöperatieve grondhouding
leggen we ten aller tijden relevante verbindingen met andere
kennisinstituten. We werken in multidisciplinaire teams (met
verschillende invalshoeken, ervaringen en vaardigheden en
met deelnemers uit verschillende organisaties), zodat samenwerken ook samen creëren wordt.
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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 formats, biedt Platform31
meerwaarde in projecten gericht op
kennisontwikkeling, netwerkvorming
en kennisdeling. Vanuit onze neutrale,
onafhankelijke positie doen we (praktijkgericht) onderzoek en experimenten, organiseren we bijeenkomsten, leerkringen
en communities of practice en verzorgen
een toegankelijke kennisinfrastructuur
met onder meer digitale kennisdossiers
en nieuwsbrieven.
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. De infographic
hiernaast geeft een beeld van onze type
projecten en methodieken.

Gedragsverandering
door intensief leren

Snellere en
kwalitatief betere
projectresultaten

Training
Studiereis/excursie/wijksafari

Scrum

(Snel) tot effectieve(re)
oplossingen voor
maatschappelijke
vraagstukken
Design Thinking
Sprint/snelkookpansessie/
creatieve sessie
Scenario’s
Denktank
Hackaton
Experiment
Pilot/proeftuin
COP/leerkring
Praktijkonderzoek

Kennisontwikkeling

Kennisdeling

Duiding
Verkenning/
inventarisatie
Trendanalyse

Kennis toegankelijker
maken
Graphic Facilitation
Storytelling
Programmawebsites
Nieuwsbrieven
Kennisdossiers

Gezamenlijke
inzichten
Serious gaming

Nagaan of doelen
zijn gehaald
Evaluatie
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Expert aan het woord
TedTalk/College Tour
Masterclass
Kennisbijeenkomst
Debatten
Podcast
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Het netwerkprogramma
Trends geven richting aan de ontwikkeling van nieuwe thema’s en programmaonderdelen. Daarnaast zijn we continu in contact met (potentiële) partners en
hebben een antenne voor inhoudelijke ontwikkelingen die zich binnen het netwerk voordoen. Binnen het netwerkprogramma worden deze kansen op waarde
getoetst, steeds in afstemming met onze inhoudelijke experts.

Voor gerichte programmavernieuwing en -ontwikkeling op
specifieke thema’s, maken we ook 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.
Om impact te genereren delen we kennis via een gevarieerd
aanbod van netwerkactiviteiten. We inspireren en agenderen
waar mogelijk en investeren continu in het lerend vermogen
van het netwerk. We werken vanuit een eigen visie en zetten
methodieken in die de creativiteit bevorderen. Tot slot zetten
we onze marketing & communicatie actief in voor de positi-

onering en het imago van Platform31. Dat doen we op basis
van onze missie en visie: die vertalen we actief in alle corporate communicatie-uitingen. Met vernieuwende communicatie,
zoals storytelling, pod casts, journalistieke producties en
video’s, benutten we de nieuwswaarde van ons werk. We zijn
een heldere stem in het medialandschap. En daar bieden we
stevige inhoud en aansprekende verhalen. We laten daarmee
zien waar de organisatie voor staat; wat we belangrijk vinden,
wat we te bieden hebben, waar wij van meerwaarde zijn en
hoe we ons onderscheiden. Om het internationale profiel te
versterken, maken we geselecteerde publicaties beschikbaar
in het Engels. Meld u direct aan voor onze communicatiekanalen: Nieuwsbrieven, Twitter en LinkedIn.
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Specifiek voor ons partnernetwerk bieden we een aantrekkelijk programma-overstijgende aanbod met onder meer onze
regiobijeenkomsten, de Dag van Stad, Hartige Hap meet up’s,
lunchlezingen en trendsessies. Doel is onze partners een
hoogwaardig en innoverend netwerk te bieden op basis van
inspirerende activiteiten die aansluiten bij onze inhoudelijke
thema’s en gericht zijn op zowel professionals als bestuurders. Vertrouwd onderdeel van ons aanbod is ook de jaarlijks
analyse van de Rijksbegroting waarin we de kabinetsplannen duiden voor steden en regio’s. aanvullend op ons vaste
aanbod publiceren we dit jaar een verkiezingsnotitie in de
aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen.
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Programmaraad
Naar aanleiding van de ervaringen in de afgelopen jaren hebben
Programmaraad, bestuur en directie van Platform31 de aanpak
voor de komende tijd vastgesteld, waarbij de Programmaraad:

Het bestuur en de directie
actief adviseert over het
jaarprogramma.

Suggesties doet voor
experimenten en adviseert
over de bruikbaarheid
van experimenten voor
programmering en beleid.

Bijdraagt aan het brengen
van samenhang in de
programmering, die door
belanghebbenden ook
zo beleefd kan worden,
waardoor de versnippering
van alledag wordt tegengegaan.
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Kortlopende actieve
aanpakken analyseert,
waarbij naast vaste ook
variabele deelnemers
met specifiek kennis
en ervaring worden
uitgenodigd.
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Partners Platform31
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
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Provincies
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Steden (G4 en G40)
Gemeente Alkmaar
Gemeente Almelo
Gemeente Almere
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Assen
Gemeente Breda
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Deventer
Gemeente Dordrecht

Gemeente Ede
Gemeente Eindhoven
Gemeente Emmen
Gemeente Enschede
Gemeente Gouda
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heerlen
Gemeente Helmond
Gemeente Hengelo
Gemeente Hilversum
Gemeente Hoorn
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leiden
Gemeente Lelystad
Gemeente Maastricht
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oss
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Tilburg
Gemeente Venlo
Gemeente Utrecht
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Gemeente Zaanstad
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle
Middelgrote gemeenten
Gemeente Goes
Gemeente Meierijstad
Gemeente Nissewaard
Gemeente Oldambt
Gemeente Papendrecht
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rijswijk
Gemeente Veenendaal
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Waalwijk
Gemeente Westland
Gemeente Winterswijk
Gemeente Zeist
Corporaties
Thuis in Eindhoven
Tiwos
Van Alckmaer
Velison Wonen
Vestia Groep
Vidomes

Eindhoven
Tilburg
Alkmaar
IJmuiden
Rotterdam
Delft
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Partners Platform31
Waterweg Wonen
Welbions
Wonen Limburg
Wonen Zuid
Woningstichting Den Helder
Woningstichting SWZ
Woonbedrijf Eindhoven
Woonbron
Wooncompagnie
Woonkwartier
Woonlinie
Woonpartners Midden-Holland
Woonstad Rotterdam
Woonstichting de Key
Woonwaard
Ymere
Zayaz
Belangenorganisaties
Aedes
PMG
VNG

Vlaardingen
Hengelo OV
Roermond
Roermond
Den Helder
Zwolle
Eindhoven
Rotterdam
Hoorn
Zevenbergen
Zaltbommel
Waddinxveen
Rotterdam
Amsterdam
Alkmaar
Amsterdam
's-Hertogenbosch

Marktpartners
Atrivé
AEF
AM		
Arcadis
AT Osborne
Beaumont Communicatie
BLG Wonen | de Volksbank
BNG Bank
BouwInvest
BPD
Buck
Camelot Europe
Citizenlab
Companen
DNGB
Dock
ERA Contour
EURUS
Goudvisie
Heijmans
HomeFlex
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Invisor
Jochum Deuten
KokxDeVoogd
Koninklijke BAM Groep
MN		
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Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam
Baarn
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Nijmegen
Amsterdam
Brussel
Arnhem
Almere
Rotterdam
Zoetermeer
Hengelo
Amsterdam
Rotterdam
Sliedrecht
Den Haag
Almelo
Eindhoven
Den Haag
Bunnik
Den Haag

Must Stedebouw
NVM Makelaars
Ovidius
Procap
Rabobank Nederland
Rebel Group
RHO Adviseurs
RIGO Research en Advies
Roots Advies
Stebru
Sweco
Stichting W/E adviseurs
Synchroon
Tauw
Techniek Nederland
TNO
Triodos
Twynstra Gudde
VINU

Amsterdam
Nieuwegein
Apeldoorn
Utrecht
Utrecht
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Rijswijk ZH
Nieuwerkerk ad IJssel
De Bilt
Utrecht
Zoetermeer
Deventer
Zoetermeer
Delft
Driebergen-Rijsenburg
Amersfoort
Leiden

Uitvoeringsorganisatie Partner
Kadaster
Apeldoorn
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Coverfoto
Hollandse Hoogte - Mariette Carstens
Ontwerp en realisatie
Roland Huisman - rohu.nl
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.
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag
www.platform31.nl
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