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De vanzelfsprekendheid voorbij

Laat ik ermee beginnen dat de
opgaven waaronder we onze thema’s
dit jaar hebben ondergebracht niet
nieuw zijn. Ook voor COVID-19 draaide de woningmarkt door, stond de
zorg- en welzijnsopgave onder druk
en was de verduurzaming van Nederland topprioriteit. Als gevolg van
COVID-19 zal ook het economisch
herstel hoog op de politieke agenda
komen.
De coronacrisis toont aan dat mensen die al problemen ondervinden op
een of meerdere van deze terreinen
nog eens extra hard worden getroffen op het moment dat de samenleving uit balans raakt. Zij raken
het laatste beetje zekerheid kwijt,
bijvoorbeeld omdat ze hun werk verliezen, zich opgesloten voelen in een
te kleine of te dure woning of niet
bij machte zijn hun kinderen van het
gewenste thuisonderwijs te voorzien.

De ontwrichtende effecten van
de huidige pandemie roepen de
vraag op of Nederland eigenlijk wel
bestand is tegen een crisis van deze
omvang. Functioneren de woningmarkt, de zorg en het onderwijs nog
wel naar behoren? Zijn flexwerk en
zzp niet te dominant geworden op
de arbeidsmarkt? Heeft de overheid
niet teveel bezuinigd op de cruciale
sectoren? Is zij eigenlijk zelf nog wel
in voldoende mate op haar taken
berekend? Wat komt er in de praktijk
terecht van zelfredzaamheid en
participatie, nu de bodem onder het
bestaan van velen lijkt te zijn weggeslagen? Is de markt in deze penibele
situatie nu werkelijk de panacee voor
alle kwalen?
De wetmatigheid en vanzelfsprekendheid waarmee alles in het verleden werd opgepakt, bestaan niet
meer. De samenleving is fundamen-

teel veranderd, want stelt andere
prioriteiten en maakt andere keuzes
dan in het verleden. Keuzes die
bestendiger zullen blijken te zijn, dan
we ooit hadden kunnen voorzien.
Over de gevolgen daarvan wil
Platform31 met zijn stakeholders de
discussie aangaan. Wat is er nodig
om het versnelde veranderingsproces in goede banen te leiden en een
multipliereffect op gang te brengen? Welke oude dogma’s laten we
los? Welke nieuwe ontwikkelingen
omarmen we en geven we een plek
in beleid en aanpak? En welke rol
krijgen de woningcorporaties, zorg-,
welzijns- en onderwijsinstellingen,
marktpartijen en – niet in de laatste
plaats, de overheid daarin?
Het is hierbij wel van belang om een
belangrijke les te betrekken die de
coronacrisis ons heeft geleerd: pas
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als iets de mensen echt raakt, zijn ze
ook bereid en in staat om in beweging te komen. Dat we op het terrein
van wonen, verduurzaming, zorg en
economie de laatste jaren weinig
vooruitgang hebben geboekt, zou er
kortom wel eens op kunnen duiden
dat degenen die het meest worden
geraakt door de problemen het
minst bij de discussies betrokken zijn
geweest. Het zou goed zijn om daar
al direct bij de eerste gesprekken
over dit Jaarplan 2021 verandering in
te brengen.
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Platform31: dé verbindende
kennisschakel tussen stad, regio en Rijk
Als kennisinstituut voor stedelijke en regionale vraagstukken
is het in beeld brengen van lokale, regionale en landelijke
trends onze eerste natuur. Onze ervaring leert namelijk dat als
we weten wat de impact van landelijk beleid is op het lokale
en regionale niveau, dat er op rijksniveau betere besluiten
worden genomen en vice versa. Dankzij onze analyses op
verschillende schaalniveaus en onze doorlopende gesprekken
met onze partners zijn we in staat projecten te ontwikkelen
die recht doen aan de kennisbehoefte van ons netwerk.
Om zeker te weten dat we ons kennisprogramma op de juiste
manier inrichten, herijken we regelmatig onze koers. Met
onze verkiezingsnotitie en coronaverkenning doen we dit
ook voor 2021, het jaar waarin een nieuwe kabinetsperiode
aanbreekt en de overheid zich van haar meest veerkrachtige
kant zal moeten tonen, omdat de effecten van de coronacrisis
dagelijks zichtbaarder worden.

Opgaven
Hoewel we nu al zien dat de coronacrisis allerlei directe en
indirecte gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten, is het exacte verloop
van de crisis onvoorspelbaar en is de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen moeilijk in te schatten.
Wel legt corona de belangrijkste knelpunten bloot in opgaven
die ook voor de pandemie actueel waren, namelijk:
1. De woonopgave: goed wonen en leven in stad en regio
2.	De duurzaamheidsopgave: de transitie naar een duurzame energie en toekomstbestendig klimaat
3.	De zorg- en welzijnsopgave: participatie, gezondheid en
welzijn
4.	De economische opgave: onderwijs, arbeidsmarkt en
inkomen

Dat deze opgaven zich vaak manifesteren als wicked problems, is eerder regel dan uitzondering. Deze opgaven raken
namelijk meerdere beleidsterreinen en verschillende schaalniveaus. De noodzaak voor gezamenlijk beleidsleren en de
ontwikkeling van kennis, inzichten en handelingsperspectieven nemen daarmee toe. Daarnaast hebben steden zich de
afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot regiegemeente,
terwijl het ambtelijk apparaat is gekrompen. Die combinatie
heeft ertoe geleid dat veel inhoudelijke kennis en expertise
verloren is gegaan. Decentrale overheden hebben dus minder
middelen en capaciteit voor het zelfstandig in stand houden
van een optimale kennisinfrastructuur. Hierdoor is de behoefte aan een onafhankelijk kennisinstituut toegenomen: aan
een kennispartner die de noodzakelijke kennis (mede) ontwikkelt, op een toegankelijke wijze ontsluit en de verbinding legt
tussen politiek, praktijk en wetenschap.

Corona legt knelpunten bloot in
de de actuele opgaven die voor
ons liggen.
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Verbindende perspectieven
Binnen deze ontwikkelingen wil én kan Platform31 een
betekenisvolle rol spelen. Door vanuit onze neutrale grondhouding overheden, private partijen en maatschappelijke
organisaties bij elkaar te brengen en gezamenlijk een visie
en doelen te definiëren. Het zoeken naar verbinding doen
we nadrukkelijk ook in onze thema’s en projecten. De kracht
van Platform31 zit juist in de verbinding tussen thema’s.
Wij kunnen actuele vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen, die in meer of mindere mate in alle
thema’s terugkomen of terug zouden moeten of kunnen
komen.
Bij Platform31 onderscheiden we de volgende vijf
perspectieven:
1.	Bestuur en samenspel: we hebben veel kennis ontwikkeld over de wijze van organisatie en samenwerking
tussen partijen.
2.	Gedragsinzichten: we hebben veel kennis ontwikkeld
over gedrag van mensen en gebruiken die inzichten voor
ontwikkeling en uitvoering van beleid;
3.	Sustainable Development Goals (SDGs): we ontwikkelen onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s
tegen de achtergrond van de de SDGs van de Verenigde
Naties.
4. Specifieke doelgroepen: we hebben veel kennis over
beleidsontwikkeling voor specifieke doelgroepen, met
nadruk op kwetsbare groepen;
5.	Gebiedsgerichte aanpak: we ontwikkelen onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s voor specifieke
geografische schaalniveaus: buurten, wijken, dorpen,
steden, regio’s en Rijk.

SAMEN VOOR DE

Bron: SDG Nederland

4

Jaarplan 2021

Inleiding Opgaven

Ons netwerk

Kortom: Platform31 werkt integraal waar het kan en sectoraal waar dat nodig is, zolang dit van meerwaarde is voor een
concrete aanpak. Want voorop staat dat onze kennis alleen
van waarde is als bestuurders en beleidsmakers er morgen
mee aan de slag kunnen. Dit betekent soms ook dat we op
basis van beschikbare kennis uit praktijk en wetenschap constructief-kritisch reflecteren op beleidskeuzes, voorgenomen
ambities en plannen. Met het doel om onze netwerkpartners
vanuit een andere invalshoek te laten kijken naar een opgave
of om constructieve suggesties aan te reiken wat er anders
of beter kan. Als onafhankelijk kennisinstituut wordt van ons
gevraagd dat we bestuurders en beleidsmakers een spiegel
voorhouden, partijen niet naar de mond praten en vanuit onze
expert-opinion meedenken en suggesties aanreiken om tot
betere beleids- en besluitvorming te komen. Voor ons staat
immers altijd het leren centraal. Vanuit onze drijfveer om een
bijdrage te leveren aan het nog mooier, gezonder, leefbaarder
en vitaler maken van de steden en regio’s in Nederland.
Het kennis- en activiteitenprogramma van Platform31 is
continu in ontwikkeling. Sleutelwoorden zijn samenhang,
toekomstgerichtheid, experimenteren en innoveren. De
exacte inrichting van elk project of programma is maatwerk
en afhankelijk van de kennisvraag van onze partners.
De opzet van elk project van Platform31 is gericht op:
1. Gedragen visie en doelen formuleren;
2. Tijdig alle relevante partijen bij elkaar brengen;
3. Regie organiseren (onderlinge binding versterken);
4. Methodieken/instrumenten selecteren;
5.	Innovaties of geleerde lessen delen
(gericht op ambtelijk of bestuurlijk vakmanschap).

De infographic op de
volgende pagina geeft
een beeld van onze
type projecten en
methodieken.
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Projecten

Kennis

Praktijk
Onderzoekt
experimenteerd
en organiseert
ontmoeting

Onconventionele
integrale aanpakken,
oplossingen,
adviezen,
agendering
Netwerk

Wetenschap

Doelgroep
Impact
Bestuurders
Praktijkprofessionals
Beleidsmakers

Beleid
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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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De woonopgave
De verduurzamingsopgave
De zorg- en welzijnsopgave
De economische opgave
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Toekomstbestendige woningmarkt
Gebiedsontwikkeling en transformatie
Leefbare en veilige wijken en buurten
Landelijk gebied en de regio
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De woonopgave:
goed wonen en leven
Goed wonen en leven is een belangrijke maatschappelijke opgave, dat wordt bemoeilijkt door het enorme woningtekort.
Het effect daarvan is dat bijna alle woningmarktgebieden op
gespannen voet staan met de beschikbaarheid van woningen. Ondanks de schaarse bouwgrond en strenge milieueisen
zijn er maar liefst 75.000 tot 95.000 nieuwe woningen nodig
per jaar.

huurdersorganisaties maken afspraken over de woningbouwproductie en woningtypen en hoe zij kunnen versnellen.
Ook krijgen corporaties met de opschorting van de marktverkenning de komende drie jaar meer ruimte om in het
middensegment te bouwen. De vraag is echter of zij, naast
alle andere opgaven, voldoende financiële ruimte hebben om
in dit segment van betekenis te zijn.

Thema’s 2021
Starters en middengroepen op de woningmarkt maken
nauwelijks kans om op korte termijn een betaalbare woning
te vinden. De enorme vraag naar woningen leidt namelijk tot
hoge huren en koopprijzen. Ook kwetsbare groepen maken
nauwelijks kans en er is een noodbel geluid voor (economische) daklozen en statushouders. Wonen is een grondrecht,
er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle
doelgroepen.

Lichte veranderingen
Er gloren lichte veranderingen aan de horizon. Het kabinet
heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd meer
te willen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen. En met de Woningbouwimpuls stelt het kabinet 1 miljard euro beschikbaar
voor woningbouw. Overheden, corporaties, marktpartijen en

Platform31: 100 jaar ervaring
Platform31 heeft op deze opgave al meer dan 100 jaar
ervaring opgebouwd. Dankzij onze brede scope zijn we een
unieke speler in dit complexe speelveld. Samen met onze
partners zoeken we naar vernieuwende oplossingsrichtingen
gericht op samenhang tussen sociale sector en markt, vereenvoudigde regelgeving en instrumenten, financieel inzicht
en sturing op verschillende schaalniveaus. Voor het realiseren
van een gezonde(re) woningmarkt zijn soms ook ongebruikelijke maatregelen nodig. Alle kennis die we hierover hebben
opgedaan de afgelopen decennia leveren we aan voor de
beleidsagenda van het volgende kabinet.
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In 2021 gaat Platform31 binnen deze woonopgave
aan de slag met vier thema’s:
1. Toekomstbestendige woningmarkt
2. Gebiedsontwikkeling en transformatie
3. Leefbare wijken en buurten
4. Landelijk gebied en de regio

Wonen is een grondrecht,
er moeten voldoende
woningen beschikbaar
zijn voor alle doelgroepen.
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Toekomstbestendige
woningmarkt
Binnen het thema toekomstbestendige woningmarkt
besteedt Platform31 komend jaar volop aandacht aan de
maatschappelijk woningbouwopgave, City Deals, woningbouwversnelling door conceptueel bouwen en flexwonen.
We bouwen daarnaast de lopende activiteiten rondom het
middensegment uit richting middenkoop en starten een
experiment op basis van de uitkomsten van het traject ‘betere
benutting van de bestaande voorraad’. We besteden aandacht
aan bijzondere woonvormen als wooncoöperaties en de
financierbaarheid daarvan. Daarnaast besteden we aandacht
aan de maatschappelijke rol van de woningcorporaties,
de betaalbaarheid van het sociale segment, het financieel
sturingsinstrumentarium van corporaties en het versterken
van de lokale verankering en interbestuurlijke samenwerking
in het wonen.

De woonopgave:
Toekomstbestendige woningmarkt
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In het kennisprogramma Woonvarianten voor senioren trekken we met de Woonzorgchallenge van het atelier Rijksbouwmeester op. Dit is een nieuwe vorm van aanbesteden door
gemeenten. Zij dagen initiatiefnemers uit om voor concrete
ontwikkellocaties plannen voor vormen van wonen en zorg
voor ouderen met aandacht voor de woonomgeving in te dienen. We brengen in beeld hoe er gewerkt wordt aan voldoende en geschikte woningen voor mensen met een beperking
en ontwikkelen we een kennisprogramma waarin we de kijken
welke aanpak goed samenwonen in wijken ondersteunt. Doel
is initiatiefnemers inspireren en handelingsperspectief bieden
bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte arrangementen en
een goede procesregie.

We brengen in beeld hoe
er gewerkt wordt aan
voldoende en geschikte
woningen voor mensen
met een beperking.

De woonopgave:
Toekomstbestendige woningmarkt
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Gebiedsontwikkeling
en transformatie
De enorme woningbouwopgave leidt onherroepelijk tot structuurveranderingen in stad en regio. Een van de belangrijkste
uitgangspunten is de vraag: voor wie bouwen we onze woningen? Omdat wonen een grondrecht is, moeten er voldoende
woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen, dus ook
voor mensen met lage inkomens en de middengroepen. En
als we vastgoed ontwikkelen dat tenminste vijftig jaar meekan, hoe willen we dan in 2070 wonen, rekening houdend met
factoren als klimaatverandering (zeespiegelstijging), migratie,
mobiliteit en een verdere vergrijzing?
Overheden, corporaties en marktpartijen werken samen aan
binnenstedelijke ontwikkeling, maar dit gaat niet snel genoeg.
Locaties waar gebiedsontwikkeling plaatsvindt, bieden bij
uitstek de gelegenheid om een stuk stad te ontwikkelen. De
betekenis van deze locaties voor de stad zijn nog onderbelicht. Dit vraagt een integrale visie en werkwijze. Tegelijkertijd
is integraal werken soms te groot, waardoor keuzes uitblijven
en een proces onnodig complex wordt. Afwegingen zijn nodig
op verschillende schaalniveaus: landelijk, onder meer in het
traject van de NOVI, provinciaal en gemeentelijk. De verschillende overheidslagen moeten als één overheid optreden.

De woonopgave:
Gebiedsontwikkleing en transformatie

De enorme woningbouwopgave leidt onherroepelijk
tot structuurveranderingen in stad en regio.
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Vergroening van
steden speelt een
belangrijke rol.
In de programmering van dit thema maakt Platform31
nadrukkelijk de beweging om wonen, werken, vervoer en
recreatie te integreren. En koppelen we de verstedelijkingsopgave aan duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen,
gezondheid en veiligheid. Hoe zorgen we ervoor dat al deze
voorzieningen in het Stedennetwerk Nederland een goede
plek krijgen op een duurzame, gezonde en veilige manier?
Hoe kunnen we functies op een slimme manier met elkaar
combineren, zodat we efficiënt met de ruimte om kunnen
gaan? Hoe worden opgaven echt integraal aangepakt? En hoe
kunnen we flexibel en adaptief zijn in onze besluitvorming, zodat we kunnen inspelen op de meest recente ontwikkelingen?

De woonopgave:
Gebiedsontwikkleing en transformatie

Bij verdichting en 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 daarbij een belangrijke rol (vanuit leefbaarheid,
wateroverlast, hittestress, gezondheid). Maar ook: wie neemt
de forse voorinvesteringen voor zijn rekening? En hoe zorg
je voor waardecreatie? Nemen we geen beslissingen waar we
in 2070 spijt van hebben? Onze projecten resulteren onder
meer in nieuwe planningsprincipes en andere manieren van
samenwerken tussen overheid, markt en bewoners.
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Leefbare en veilige
wijken en buurten
De betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke aspecten van de woonopgave. De kwaliteit van de leefomgeving
staat echter ook onder druk. In de lange traditie van wijkvernieuwing en wijkaanpak proberen overheden en semipublieke
partijen te voorkomen dat wijken afglijden. Grootschalige, landelijke beleidsprogramma’s worden afgewisseld met perioden
van afwachtend beleid en centrale sturing vanuit het Rijk met
verantwoordelijkheden die bij gemeenten worden belegd.
Door extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg,
ontstonden in buurten met goedkope woningen concentraties van kwetsbare mensen en spoedzoekers. Inmiddels heeft
de Leefbaarometer uitgewezen dat in veel steden de kloof
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken groeit. Bewoners van kwetsbare wijken hebben minder maatschappelijke kansen; in deze
wijken namen armoede, schulden en werkloosheid toe, tegen
de landelijke trend in, terwijl de opgave in de sfeer van wonen
en zorg complexer werd. In 20218 woonden bijna 2 miljoen
mensen in een buurt waar de leefbaarheid ‘onvoldoende’ of
‘zwak’ scoort.
Omdat diverse nieuwe beleidsopgaven op de bestaande
wijken en buurten afkomen, waaronder de transitie naar aardgasvrije wijken en de aanpak van ondermijnende criminaliteit,
is wijkvernieuwing het domein geworden van allerlei nieuwe
disciplines en beleidssectoren. Vertrouwde beleidsconcepten,
De woonopgave:
Leefbare en veilige wijken en buurten

zoals ‘leefbaarheid’, ‘gemengde wijken’ en ‘integrale aanpak’ moeten daarom opnieuw geladen worden, passend bij
het huidige sociale, politieke en beleidsmatige klimaat. Rijk,
gemeenten, corporaties en maatschappelijke organisaties zijn
zoekende naar hun (nieuwe) rol in de gebiedsgerichte aanpak.
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Betaalbaarheid en
beschikbaarheid zijn
belangrijke aspecten
van de woonopgave.
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Platform31 heeft traditioneel een stevig track record op het
thema Leefbare en veilige wijken en buurten en bouwt met
onze kennis mee aan deze gebiedsgerichte aanpak. Het
komende jaar blijft Platform31 als kennispartner betrokken bij
het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid,
met name in de uitwerking van de verkenning en beproeving van gebiedsgerichte handelingsperspectieven voor alle
gemeenten in Nederland. Samen met andere kennisorganisaties (Movisie, CCV, Verwey-Jonker Instituut, LPB en LSA)
werkt Platform31 aan de opzet van een leernetwerk en aan de
doorontwikkeling van WijkWijzer, het platform voor leefbare
wijken en buurten.
In het Innovatieprogramma domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak werken we daarnaast aan de vorming van
effectieve domeinoverstijgende coalities. Vanuit de praktijk is
ook behoefte aan meer kennis over organisatiewerken en duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van woningcorporaties op het terrein van leefbaarheid. Daarnaast verkennen
we komend jaar de groeiende opgave rondom leefbaarheid
en veiligheid in het landelijk gebied. En richten we ons op de
vraag voor wie en wat een ‘rechtvaardige stad’ ruimte zou
moeten bieden en wat dit betekent voor beleidskeuzes op
wijk- en buurtniveau.

De woonopgave:
Leefbare en veilige wijken en buurten
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Landelijk gebied
en de regio
De woonopgave manifesteert zich echter niet alleen in de
stad. Elke gemeente in het landelijk gebied kent dorpen die
kampen met problemen rond wonen, werken, zorg en veiligheid. Al jarenlang ervaren met name bewoners van kleine en
afgelegen dorpen minder goede leefbaarheid. Zij zien hun
leefomgeving snel veranderen; gemeenten fuseren, voorzieningen als bibliotheken, scholen en winkels verdwijnen, het
openbaar vervoer verschraalt en daarmee de bereikbaarheid,
de afnemende veerkracht van de regionale arbeidsmarkt, het
vrijkomende agrarisch vastgoed dat tot leegstand en verloedering leidt én tot een risico op ondermijnende activiteiten.
Vrijwel uit alle plattelandsgebieden zijn inwoners en werknemers binnen 3 tot 4 uur in Londen, Berlijn of Parijs en via een
glasvezel of 5G-verbinding wordt plaats- en tijdonafhankelijk
werken mogelijk. Wat de plattelandsgemeenten met elkaar
gemeen hebben, is dat we allemaal streven naar hetzelfde
belang: een goede balans tussen recreëren, wonen en werken waardoor de leefbaarheid van de gemeenschap wordt
versterkt. Toerisme kan bijdragen aan de lokale bedrijvigheid,
sociale vitaliteit en verbinding in de gemeenschap waardoor
het steeds minder als een opzichzelfstaand doel wordt gezien,
maar meer als een middel om de vitaliteit en leefbaarheid te
ondersteunen.

De woonopgave:
Landelijke gebied en de regio

Door de krapte op de woningmarkt, wordt betaalbaar wonen
in steden lastiger. Op het platteland is er nog ruimte om verder te bouwen aan een aantrekkelijk en divers woningaanbod.
Bovendien hebben we sinds de uitbraak van COVID-19 gezien
dat het geen voorwaarde meer hoeft te zijn om vlakbij het
werk te wonen. Een toename van woningen in het landelijk
gebied kan een nieuwe impuls geven aan scholen, verenigingen en andere voorzieningen.
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De afstand tussen
stad en platteland
neemt af.
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Energietransitie en klimaatadaptatie
Circulariteit en voedseltransitie
Participatie
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De verduurzamingsopgave:
energie en klimaat
Hoe maken we de overstap naar een duurzaam energiesysteem? In de uitvoering van het Klimaatakkoord wordt
steeds zichtbaarder hoe ingewikkeld het is om de benodigde
volumes te realiseren en tot haalbare businesscases te komen
voor duurzame alternatieven voor aardgas. Wat Platform31
binnen deze opgave bezighoudt, is de vraag hoe een meer gefaseerde en voor bewoners laagdrempeligere aanpak gericht
op isoleren en hybride tussenoplossingen kunnen bijdragen
aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Uit eerdere pilotprogramma’s en inventarisaties van best practices hebben we
geleerd hoe ervaringen op kleine schaal (pilots) ten goede
kunnen komen aan het grotere geheel. Ook weten we dat
zowel succes als falen op kleine schaal niet een-op-een kan
worden doorvertaald naar een grotere schaal. Platform31 is
vooral geïnteresseerd in de vraag hoe we dat leren het beste
kunnen organiseren.
Binnen deze verduurzamingsopgave bekijkt Platform31 vier
transities in samenhang: de energietransitie en klimaatadaptatie, de transitie naar een circulaire maatschappij en de
voedseltransitie. Want hoe eerder gemeenten, regio’s en het
Rijk de samenhang tussen de duurzaamheidstransitie en de
eigen regionale opgaven en stedelijke dynamiek signaleren,
verkennen en aanpakken, hoe groter de mogelijkheden zijn
om de kansen voor verduurzaming te verzilveren. De opgave
De duurzaamheidsopgave:
energie en klimaat

voor Platform31 is deze onderlinge verbondenheid in de uitvoeringspraktijk van het Klimaatakkoord verder te versterken
met kennisontwikkelingsprogramma’s.
Interessante recente ontwikkeling binnen deze opgave is
het effect van de lock down als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dankzij minder vliegbewegingen daalde de stikstof-uitstoot rond Schiphol bijvoorbeeld met 74 procent, de
CO2-uitstoot verminderde met 79 procent en fijnstof zelfs
met 83 procent. Engels onderzoek wees uit dat de wereldwijde CO2-uitstoot met 4 procent is gedaald. Dat is de grootste
jaarlijkse daling ooit. Desondanks verwacht de Nederlandse
Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een negatief effect op
de klimaatdoelen. De belangrijke reden is het stagneren van
projecten. Ook de lage olieprijs belemmert een versnelde
transitie naar duurzame energie. Want niet afneemt is de bezorgdheid over het klimaat. De pandemie zouden we dus ook
als een kans kunnen zien om concrete mogelijkheden voor
een duurzamere economie te ontplooien. Het gevoel van
urgentie neemt toe als een verdere aantasting van ecosystemen de kans op nieuwe en nog krachtigere virusuitbraken
vergroot.
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Thema’s 2021
In 2021 gaat Platform31 binnen de verduurzamingsopgaveopgave aan de slag met drie thema’s:
1. Energietransitie en klimaatadaptatie
2. Circulariteit en voedseltransitie
3. Participatie

De pandemie kunnen we
ook als een kans zien om
concrete mogelijkheden
voor een duurzamere
economie te ontplooien.
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Energietransitie
en klimaatadaptatie
Het inpassen van wind- en zonne-energie, de ombouw naar
aardgasvrije wijken, de aanleg van een zwaarder en slimmer
elektriciteitsnet en warmtenetten: het stelt stad en regio
voor grote organisatorische en ruimtelijke vragen. In het
Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regierol
krijgen over de lokale energietransitie. Over de haalbaarheid
en betaalbaarheid hiervan zijn grote twijfels. Zeker bij kleinere
gemeenten is er een groot tekort aan de benodigde competenties, capaciteit en financiële middelen. Daarbij kampen gemeenten ook met overschrijdingen op het sociaal domein die
vaak ten koste gaan van investeringen in de energietransitie.
En tegelijkertijd: hoe anticiperen we op zeespiegelstijging,
overvloedige regenval, droogte, extremen in rivierafvoer,
meer hete zomerse dagen en onomkeerbare effecten op de
natuur? Platform31 helpt klimaatadaptatie een geïntegreerd
onderdeel te maken van ontwikkelingsprocessen, zodat
steden gezonder, leefbaarder en beter bestand worden tegen
invloeden van het veranderende klimaat.

De duurzaamheidsopgave:
Energietransitie en klimaatadaptatie

Onze projecten zijn gericht op bewustwording en het voorkomen van risico’s. Met voorbeelden, duiding en inzichten
laten we 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.

Gemeenten kampen ook met
overschrijdingen op het sociaal
domein die vaak ten koste
gaan van investeringen in de
energietransitie.

20

Jaarplan 2021

Inleiding

Opgaven

Donald van den Akker / Martijn Kramer

Ons netwerk

Ook de klimaatadaptieve landbouw verdient een plek in een
gebiedsgerichte aanpak. De transitie in de landbouw en de beweging richting circulaire landbouw, kan alleen succesvol zijn
als dit ook vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie perspectief heeft. Landbouw die geen rekening houdt met verdroging,
vernatting, verzilting, frequentere hagelbuien en veranderingen in de kwaliteit van de bodem is niet circulair. Platform31
verkiest een integrale oplossing, waarbij de transformatie van
de landbouw ondersteunt wordt door de juiste gebiedsgerichte afwegingen ten aanzien van klimaat. Zo kan het afvoeren
of het vasthouden van water bijdragen aan nieuwe recreatieve- en natuurontwikkelingen, en tegelijkertijd bijdragen aan
perspectief voor de landbouw elders.

Landbouw die geen rekening houdt met verdroging,
vernatting, verzilting, frequentere hagelbuien en
veranderingen in de kwaliteit van de bodem is niet circulair.

De duurzaamheidsopgave:
Energietransitie en klimaatadaptatie
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Circulariteit
en voedseltransitie
De integratie van klimaatadaptieve maatregelen blijkt echter
lastig, hetzelfde geldt voor de toepassing van circulariteit.
Binnen de transitie naar een circulaire economie gaat de
aandacht vaak uit naar materiaalaspecten (grondstoftransitie)
op productniveau. Een gebiedsgerichte benadering van een
circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, mede
omdat bestaande wet- en regelgeving vaak in de weg bij de
implementatie van circulariteit. Kennisontwikkeling gericht op
de vraag hoe bedrijven in elkaars nabijheid activiteiten kunnen verrichten, zodat zij van elkaars reststromen gebruik kunnen maken, is een relevanter dan ooit. Hetzelfde geldt voor
kennisopbouw over de wijze waarop we minder grondstoffen
hoeven te verspillen in productie- en consumptiepatronen.

Aandacht voor circulaire principes
heeft direct invloed op de ontwikkeling
van steden en regio.

Steden zijn knooppunten waar water, voedsel, informatie,
goederen, energie, afval en mensen (de stad als metabolisme)
samenkomen. Aandacht voor circulaire principes heeft dus
direct invloed op de ontwikkeling van steden en regio’s. Met
sterke lokale ketens, kringlooplandbouw en een gedeeltelijke
eiwittransitie kan een meer duurzaam voedselsysteem tot
stand komen. Gunstig neveneffect is ook een sterkere
symbiotische relatie tussen stad en ommeland.

De duurzaamheidsopgave:
Circulariteit en voedseltransitie
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Participatie

De energietransitie vraagt namelijk ook een gedragsverandering. En maatschappelijke weerstand is een logisch gevolg als
deze verandering niet direct aantrekkelijk lijkt voor burgers.
Daar waar een goed proces en meerwaarde voor de lokale
bevolking ontbreekt ontstaat er weerstand. De betaalbaarheid
en het bieden van een aantrekkelijk financieringsplan van
maatregelen op woningniveau is een belangrijk onderdeel van
het totale arrangement. Voor mensen met weinig geld en/of
schulden kan dit een probleem vormen wat de weerstand kan
voeden. Ook bij het realiseren van die warmtetransitie kan dat
een bottleneck betekenen. Om die reden 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.
Zowel bij Rijk als gemeenten groeit de beleidsaandacht voor
een integrale benadering van verschillende duurzaamheidstransities. Maatregelen voor een circulaire maatschappij en
klimaatadaptatie zijn vaak effectiever als ze worden uitgevoerd op gebiedsniveau en niet op de schaal van straat of

De duurzaamheidsopgave:
Participatie

huis. Er zijn talloze handleidingen en rapporten over circulaire
en adaptieve gebiedsontwikkeling en maatregelen voor het
meekoppelen van diverse belangen in de gebouwde omgeving. Overweeg bijvoorbeeld compensatie en vergoeding voor
inwoners en betrek ze bij de besluitvorming en afwegingen.
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Gezondheid en welzijn
Wonen en zorg
Armoede en schulden
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De zorg- en welzijnsopgave:
iedereen doet mee
Nemen we de zorg- en welzijnsopgave in ogenschouw, dan
zien we dat de houdbaarheid van de zorg de grootste uitdaging is. Behandeling en ondersteuning in de zorg en het
sociaal domein moeten op peil blijven, terwijl de behoefte,
complexiteit en daarmee de kosten sterk toenemen. Ook
gebrek aan deskundig personeel en mantelzorgers zet de
houdbaarheid onder druk. Het aandeel van de zorguitgaven
in de rijksbegroting steeg van 6 procent in 1970 tot
22 procent in 2020.

Thema’s 2021
In 2021 gaat Platform31 binnen de zorg- en welzijnsopgave aan de slag met drie thema’s:
1. Gezondheid en welzijn
2. Wonen en zorg
3. Armoede en schulden

Met name de kosten voor ziekenhuiszorg en geestelijke
gezondheidzorg (waaronder dementiezorg) blijven stijgen.
De toegenomen gezondheidsachterstanden zijn extra pijnlijk
nu we zien dat mensen die kampen met hart- en vaatziekten,
luchtwegklachten, diabetes en overgewicht relatief sterk worden geraakt door COVID-19. Hetzelfde geldt voor mensen met
GGZ-problematiek: de coronacrisis leidt bij een deel van hen
tot een verergering van de psychische klachten. Veel mensen
krijgen wel hulp, maar die is in veel gevallen niet ‘face-to-face’.
Ook voor mensen die opgenomen zijn in GGZ-instellingen
zijn er mogelijk negatieve psychische gevolgen. Vooral het
verminderde contact met de buitenwereld kan op de langere
termijn onder andere hospitalisatie in de hand werken.

De zorg- en welzijnsopgave:
Iedereen doet mee
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Gezondheid
en welzijn
Zorgelijk zijn de toenemende gezondheidsverschillen als
gevolg van structurele achterliggende oorzaken zoals
toegankelijkheid van voorzieningen, schulden en armoede,
eenzaamheid en stress. Effectieve strategieën om gezondheidsverschillen tegen te gaan bestaan vaak uit een mix van
maatregelen én maatwerk. Neem bijvoorbeeld financiële
drempels weg zodat effectieve, toegankelijke zorg en preventie voor verschillende bevolkingsgroepen zoveel mogelijk gelijk beschikbaar zijn. Deze brede blik met een mix van strategieën is ook terug te zien in de planvorming van gemeenten,
die met het Preventieakkoord worden aangemoedigd om een
lokale aanpak te formuleren. Gemeenten zijn een belangrijke
speler, omdat beïnvloeding via accijnzen en wetten alleen
niet voldoende is om gedragsverandering te bewerkstelligen.
Mensen hebben ook baat bij ondersteuning bij het verbeteren
van gezondheidsvaardigheden en het verminderen van stress
door bijvoorbeeld aanpak van schulden. Deze ondersteuning
moet goed aansluiten bij de lokale context en in samenhang
met lokale netwerken worden aangeboden.
Bij een klein deel van de bevolking zien we een stapeling van
problemen zoals verslaving, psychische problemen, eenzaamheid en schulden. De omvang en gevolgen voor onder
meer de gezondheid van eenzaamheid worden steeds meer
erkend. Platform31 is aangesloten bij de nationale coalitie
De zorg- en welzijnsopgave:
Gezondheid en welzijn

tegen eenzaamheid waarbij we samen met maatschappelijke
organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen slaan
om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.
De activiteiten van Platform31 hebben tot doel de impact te
vergroten van preventieve maatregelen die leiden tot een
betere gezondheid. We helpen bestuurders, beleidsmakers en
professionals met kennis over een brede en duurzame aanpak
van de gezondheid van sociaal kwetsbare groepen, waarin
aandacht is voor een voor iedereen toegankelijk aanbod van
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maatschappelijke ondersteuning en zorg, maar ook voor
preventie, een gezond leefklimaat, werk en de aanpak van
armoede en schulden. 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.
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Wonen en zorg

Als gevolg van de vergrijzing,
extramuralisering en ambulantisering
wonen er meer mensen met een
behoefte aan ondersteuning in de wijk.

Binnen deze opgave gaat onze bijzondere aandacht uit naar
mensen die zorg en ondersteuning bij het zelfstandig wonen
nodig hebben. Als gevolg van de vergrijzing, extramuralisering
en ambulantisering wonen er meer mensen met een behoefte aan ondersteuning in de wijk. Deze groepen hebben naast
een geschikte woning, voorzieningen in nabijheid en een
sterk sociale netwerk, ook thuiszorg, begeleiding, budgetbeheer of ondersteuning bij het zoeken naar werk nodig.
Professionele ondersteuning werd binnen zorginstellingen
en verzorgingshuizen veelal door één organisatie geboden,

De zorg- en welzijnsopgave:
Wonen en zorg

nu is hier een veelvoud van partijen voor aan zet. Zo levert
de woningcorporatie de woning, de thuiszorg de verpleging,
maatschappelijk werk de begeleiding en dragen welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven bij aan ontmoeting en een
zinvolle daginvulling en het thuis voelen in de wijk.
Platform31 onderzoekt wat het van gemeenten, corporaties
en andere organisaties vraagt om kwalitatieve woningen,
voldoende woonvariatie, gebiedsgerichte arrangementen
met een passende en ondersteunende sociale infrastructuur,
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procesregie en (meerpartijen)samenwerking op een goede
manier te organiseren. Hierover heeft Platform31 de afgelopen jaren een stevig kennisfundament opgebouwd. In 2021
zijn onze projecten vooral gericht op het stimuleren van goede samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, corporaties
en welzijnsorganisaties. Ook begeleiden we gemeenten bij
het opstellen van een woonzorgvisie. En we gaan samen met
gemeenten en woningcorporaties aan de slag om doorstroom
van senioren van ongeschikte naar geschikte woningen te
bevorderen.
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Armoede
en schulden
Een grote groep inwoners bleek – zelfs in de afgelopen jaren
van economische voorspoed – financieel kwetsbaar. Onder
andere stijgende vaste lasten, onzekerheid op de arbeidsmarkt en een toeslagenstelsel met hoge terugvorderingen
leidde ervoor dat de grootte van de schuldenproblematiek
stabiel bleef. De coronacrisis vergroot het aantal mensen met
financiële problematiek in alle voorspellingen flink. Tegelijkertijd weten we financiële problematiek samenhangt met allerlei
sociale problemen, zoals een slechtere gezondheid, conflicten in een gezin of het verliezen van sociale contacten. En
inzichten uit de hersen- en gedragswetenschappen laten ons
zien dat ongezonde stress het ontzettend moeilijk maakt voor
deze inwoners om zelf weer duurzaam grip op de financiën en
het leven te krijgen. Een succesvolle aanpak van armoede en
schulden vraagt daarom om het tijdig signaleren van financiële problematiek, ondersteuning op meerdere leefdomeinen
én het rekening houden met de effecten van stress in beleid
en praktijk.
Platform31 helpt bestuurders, beleidsmakers en professionals
bij het organiseren van deze effectieve aanpak van armoede
en schulden. Dat doen we met aandacht voor de samenhang
tussen de verschillende leefdomeinen en met de partners
die nodig zijn. Met oog voor de mens - hun leefsituatie en
gedrag - en de effecten van stress. In 2021 doet Platform31
De zorg- en welzijnsopgave:
Armoede en schulden

dat onder andere door gemeenten, woningcorporaties en
werkgevers te helpen bij het eerder signaleren én ondersteunen van financiële problematiek. We begeleiden en evalueren
het experiment ‘de slimste weg naar lonend, duurzaam werk’
waarin bijstandsgerechtigden integrale en stress-sensitieve
coaching ontvangen. We helpen professionals en uitvoerders
in het gezondheidsdomein bij de totstandkoming van een gecombineerde aanpak. En we vertalen de inzichten over stress
en gedrag naar het fysieke domein, zodat ook beslissingen
rondom wijken, wonen en de energietransitie beter aansluiten
bij het doenvermogen van inwoners met financiële zorgen.
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Een succesvolle aanpak
van armoede en schulden
vraagt daarom om het
tijdig signaleren van
financiële problematiek.
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Vernieuwing economische structuur
Onderwijs en arbeidsmarkt
Vitale binnensteden
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De economische opgave:
bouwen aan een veerkrachtige
regionale economie
De lockdowns als gevolg van COVID-19 brengen een ongekende economische crisis teweeg. Terwijl we begin 2020 nog
konden spreken van een economie met de laagste werkloosheid sinds 1973, de hoogste arbeidsparticipatie ooit, een
extreem krappe arbeidsmarkt, de op één na langste periode
van aaneengesloten groei én een begrotingsoverschot dat
hoger was dan ooit.
Zorgelijk tot slot is ook dat ondanks de economische groei
van de afgelopen jaren, het aantal mensen dat in armoede
leeft slechts beperkt is gedaald. Als gevolg van de coronacrisis is te verwachten dat het aantal mensen in armoede zal
stijgen. Met name kwetsbare doelgroepen gaan opnieuw een
periode van financiële onzekerheid tegemoet, denk aan
zzp’ers, flexwerkers, jongeren en mensen met een migratie-achtergrond. In de praktijk blijkt het lastig om alle werkzoekenden aan werk te helpen. Dat geldt vooral voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, lager opgeleiden of mensen
die te maken hebben met multi-problematiek, zoals armoede,
schulden of verslaving. Ook blijft het aantal bijstandsontvangers met een niet-Westerse migratieachtergrond stijgen. Voor
gemeenten speelt de vraag hoe ze juist deze mensen duurzaam aan het werk kunnen helpen en hoe er een werkelijk
inclusieve arbeidsmarkt ontstaat waar iedereen kan meedoen.

De economische opgave:
bouwen aan een veerkrachtige regionale economie

Naar verwachting wordt het herstel van de economie topprioriteit van het nieuwe kabinet. Na de tijdelijke crisismaatregelen (NOW, TOGS, Tozo, uitstel betaling belastingen, e.d.) is
de economische opgave in de eerste plaats vooral gericht op
herstel en groei van economie en werkgelegenheid. Met de
verbetering van de arbeidsproductiviteit (vernieuwen, innoveren, vaardigheden, ondernemerschap) en de rol van stedelijke
regio’s hierin, wordt geprobeerd de private en publieke schulden terug te verdienen. Bij het aanjagen van een veerkrachtigere regionale economie komt het vooral aan op:
•	het realiseren van een goede verbinding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt;
•	ruimte creëren voor (sociaal) ondernemerschap;
•	het stimuleren van een omslag naar een meer circulaire
economie;
•	het investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat,
•	de lokale transformatie van binnensteden;
•	het activeren van regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.
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Thema’s 2021
In 2021 gaat Platform31 binnen de economische
opgave aan de slag met drie thema’s:
1. Vernieuwing economische structuur
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Vitale binnensteden

Met de verbetering van
de arbeidsproductiviteit
(vernieuwen, innoveren,
vaardigheden, ondernemerschap) en de rol
van stedelijke regio’s
hierin, wordt geprobeerd
de private en publieke
schulden terug te
verdienen.
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Vernieuwing economische
structuur
te voorkomen dat het ondersteuningsaanbod versnipperd bij
het mkb terecht komt, is er in 2020 met diverse partijen een
kennisnetwerk regionale economie opgezet, waarin gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties samen
werken aan de ontwikkeling en versterking van hun eigen
(regionale) aanpak voor het brede mkb. Binnen dit netwerk
stimuleert Platform31 kennisuitwisseling en inventariseren
we praktijkkennis over wat werkt in het brede mkb. Dat doen
we onder meer met een community of practice en specifieke
themagroepen, onder meer over binnensteden.

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 en crisisherstel. Samenwerking met en ondersteuning
van het mkb is daarbij heel belangrijk. Ondernemers staan
immers voor grote uitdagingen om hun bedrijf weer vitaal te
De economische opgave:
Vernieuwing economische structuur

maken, te innoveren en opnieuw fit te worden voor de toekomst. Overheden kunnen als inkoper, aanjager en verbinder
optreden én kaders stellen die aansluiten bij de veranderende
economie en druk op de ruimte. Het midden- en kleinbedrijf
blijkt echter vooral geholpen met gerichte stimuleringsmaatregelen. Overheden en intermediaire organisaties, waaronder
regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Kamer van Koophandel en economic boards, kunnen daarbij ondersteunen. Om
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Het midden- en
kleinbedrijf blijkt vooral
geholpen met gerichte
stimuleringsmaatregelen.
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Onderwijs en arbeidsmarkt

Aan de basis van economisch herstel ligt het op orde brengen van de onderliggende raderen van economische groei.
Daarbij komt het vooral aan op een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte bieden aan (sociaal)
ondernemerschap, regionale investeren in een aantrekkelijk
vestigingsklimaat en het activeren van regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Met onze
onderzoeken en pilots beoogt Platform31 een beter functionerende arbeidsmarktketen, die leidt tot meer arbeidsparticipatie van mensen die al langer aan de kant staan, tot meer
welzijn – en brede welvaart – en minder zorgvraag, en tot
opleidingen en een aanbod aan bijscholing die goed aansluiten op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast
agendeert Platform31 op verschillende transitiethema’s een
robuuste Human Capital Agenda. De energietransitie komt tot
nu toe mede traag op gang omdat er onvoldoende vakbekwame medewerkers zijn. Platform31 pleit voor een uitgebreid
programma van om-, bij- en herscholing en deeltijd-WW.
Want als werkgevers kunnen beschikken over een pool goed
opgeleide werknemers ontstaat de beste randvoorwaarde
voor economisch herstel. Een samenhangende en rijksbrede
inzet op regionale Human Capital Agenda’s vraagt om actieve
betrokkenheid van verschillende departementen.

De economische opgave:
Onderwijs en arbeidsmarkt
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Barbara Heebels

Ons netwerk

Vitale binnensteden

Inzoomend op de binnensteden, laten de lockdowns en
strenge coronamaatregelen hun sporen na in de vorm van
lege winkelcentra en failliete horeca. Digitalisering en veranderende bestedingspatronen vragen om andere vaardigheden
van ondernemers, nieuwe samenwerkingsarrangementen en
meer bestuurlijke afstemming. Het aantrekkelijk en levendig
houden van binnensteden begint echter bij het vaststellen
van een samenhangend, authentiek herkenbaar totaalconcept. Het is daarbij noodzakelijk om over de grenzen van de
retail heen te kijken en samen met gemeenten en vastgoedeigenaren en de cultuursector het voortouw te nemen. Een gezamenlijke en vernieuwde visie op de binnenstad is nodig om
te voorkomen dat de trend naar online winkelen, ook in een
post-corona tijd, tot structurele leegloop van de binnenstad
gaat leiden. Onderdeel van deze visie is het (her)vinden van
onderlinge versterking tussen online en offline en het huidige
vastgoed geschikt maken voor functiemenging en/of transformatie, zoals wonen, cultuur, (nieuwe) ambachtelijke maakindustrie, maatschappelijke functies en diensten. In 2021
starten we het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’,
dat we samen met RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies
uitvoeren. Deelnemende gemeenten brengen een winkel- of
aanloopstraat in als onderzoeksobject. Het bezoekersgedrag
in deze straten wordt aan empirisch onderzoek onderworpen,
met zowel straatspecifieke als generieke conclusies over
De economische opgave:
Vitale binnensteden

inrichting en regelgeving als resultaat. Daarnaast werken we
samen met het G40-Stedennetwerk aan een project dat de
uitvoeringskracht van gemeente moet versterken ten aanzien
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van de ontwikkeling van binnensteden en werken we mee
aan een Plan van Aanpak binnensteden voor alle Nederlandse
gemeenten in samenwerking met de VNG.
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Platform31 onderscheidt zich van andere kennisinstituten vanwege ons
gevarieerde partnernetwerk, brede inhoudelijke scope en verbinding van
thema’s en partijen. De kennis die we ontwikkelen, verspreiden we breed onder
professionals en beleidsmakers. Daarmee werken we aan de ontwikkeling van
Nederland: vernieuwend, doelgericht, betrouwbaar en eigenzinnig.

Ons netwerk
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Ons netwerk

Platform31 onderscheidt zich van andere kennisinstituten vanwege ons gevarieerde partnernetwerk, brede
inhoudelijke scope en verbinding van thema’s en partijen. De kennis die we ontwikkelen, verspreiden we breed
onder professionals en beleidsmakers. Daarmee werken
we aan de ontwikkeling van Nederland: vernieuwend,
doelgericht, betrouwbaar en eigenzinnig.

Activiteitenoverzicht 2021

Analyse Rijksbegroting

Voor het netwerk stellen we jaarlijks een aantrekkelijk activiteitenaanbod op gericht op kennisdeling en netwerken.
Dankzij de diversiteit van het netwerk ontstaan hierdoor
soms ook nieuwe samenwerkingsverbanden en kruisbestuiving van thema’s. Voor 2021 kunt u de volgende kennis- en
netwerkactiviteiten verwachten:

Zoals elk jaar maakt Platform31 ook in 2021 een analyse van
de Rijksbegroting (voor 2022) waarin wij de belangrijkste
beleidsvoornemens van het kabinet voor steden en regio’s
samenvatten, duiden en van een reflectie voorzien. De
voorbereiding vindt plaats in augustus/september t/m medio
oktober.

Financiering

Publicaties over
actuele landelijke
ontwikkelingen

Analyse Regeerakkoord

Het financieringsmodel van Platform31 is gebaseerd op cofinanciering door verschillende partners. Voor de continuïteit
van Platform31 werken wij daarbij zoveel mogelijk met vaste
convenantsafspraken of subsidieafspraken. Met de G4 en het
G40-Stedennetwerk zijn bijvoorbeeld vierjarige convenanten
overeengekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ondersteunt Platform31 met een jaarlijkse
instellingssubsidie. Ook met andere (groepen) partners zijn
afspraken gemaakt over het kennis- en activiteitenprogramma van Platform31 (VNG, Aedes). Via projectopdrachten en
-subsidies werken we regelmatig voor andere ministeries als
VenJ, IenM, VWS, SZW en OCW.

Ons netwerk

Trendstudie
Het jaar voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, zet Platform31 de meest relevante ontwikkelingen voor
gemeenten op een rij. Lokale politieke partijen kunnen deze
studie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in voorjaar van 2022. Vooral
de opgaven die voortvloeien uit de trends kunnen de lokale
politieke partijen gebruiken om eigen keuzes maken. Na de
lokale verkiezingen kan de trendstudie gebruikt worden in
overdrachtsdossiers voor de nieuwe collegevorming en bij het
opstellen van de nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden.
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De komende Tweede Kamerverkiezingen hebben veel invloed
op de toekomst van steden en regio’s. De partijprogramma’s,
de verkiezingsdebatten en de keuzes die tijdens de formatie
worden gemaakt voor het nieuwe regeerakkoord – ze bepalen
straks het dagelijks leven van meer dan 17 miljoen Nederlanders. In de duiding van het akkoord zetten we het zoeklicht op
maatregelen en beleidswijzigingen die het meest relevant zijn
voor stad en regio.
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Activiteiten gericht op programmaontwikkeling
Verdiepingssessies
Dit jaar organiseren we twee expertmeetings met leden
vanuit de programmaraad, de Wetenschappelijke board,
stakeholders vanuit partners en themacoördinatoren om de
belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten op een thema te
bespreken.

Hartige Hap
Ons jaarplan telt momenteel dertien thema’s waarbinnen
we onze programmering vormgeven. Om mogelijke nieuwe
vraagstukken en projecten te verkennen, en om onze partners te inspireren, is er in 2021 ruimte voor maximaal acht
hartige happen. De hartige happen onderscheiden zich van
de verdiepingssessies doordat ze een lichter karakter hebben
zowel qua deelnemers als inhoud (projecten i.p.v. programma’s verdiepen).

Ons netwerk

Open bijeenkomsten
Verkiezingsdebat

Trendtour

Gezamenlijk met het vaktijdschrift Ruimte en Wonen en
de Hogeschool Utrecht organiseren we een verkiezingsdebat debat met zeven kandidaat Kamerleden. Zij gaan
met prominente deskundigen (Hugo Priemus, Hans
Leeflang en Co Verdaas) in gesprek over de voornemens in
de verkiezingsprogramma’s en de gevolgen daarvan op de
domeinen ruimte en wonen.

In 2021 organiseren we voor al onze partners vier (online)
trendtours naar aanleiding van onze trendstudie en analyse
van het Regeerakkoord. Onze sprekers geven toelichting op
onze analyses en gaan met u in gesprek over de trends in
stad en regio. In deze sessie maken we een verdieping voor
verschillende regio’s.

Platform31-on-the-road
Webinars met marktpartners
We bieden onze grotere marktpartners in 2020 de gelegenheid om samen met ons een webinar te organiseren. Het gaat
om marktpartijen die een bijzondere werkwijze of instrument
hebben ontwikkeld. De inhoud staat centraal wat betekent
dat we werkwijzen en instrumenten van meerdere partners
tonen en met hen en andere partners gezamenlijk hierover
het gesprek aangaan.
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In 2021 organiseren we, afhankelijk van de coronamaatregelen, een excursie naar een bijzondere project waarbij een of
meerdere (kennis)partners betrokken zijn, gekoppeld aan een
actueel thema. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere verduurzamingsaanpakken, wijkvernieuwingsprojecten, woonzorgprojecten of stedelijke transformatiegebieden. Tijdens de
excursie geven ervaringsdeskundigen uit ons partnernetwerk
uitleg over het project. Wat is hen opgevallen? Wat vinden
ze sterk? Wat zouden ze anders doen? Welke leerpunten zijn
hieruit te halen voor andere projecten? Vervolgens gaan we
hierover met elkaar in discussie.
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Dag van de Stad: bestuurdersdiner
Platform31 is al vier jaar actief vertegenwoordigd in de
organisatie van de Dag van de Stad, inmiddels een jaarlijks
terugkerend evenement dat tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers trekt. Platform31 is nauw betrokken bij de inhoudelijke
programmering en stemt deze af op de behoefte van ons
partnernetwerk. Daarnaast verzorgen we een of meerdere
programmaonderdelen samen met ons netwerk. Aanvullend
hierop organiseert Platform31 jaarlijks het bestuurdersprogramma als onderdeel van de Dag van de Stad, waarvoor wij
actief bestuurders uit ons partnernetwerk uitnodigen.

YURPS
YURPS is het jongerennetwerk van Platform31 met medewerkers van partners tot en met 30 jaar. Het netwerk biedt
jongeren de kans om te leren netwerken, inhoudelijk van
gedachten te wisselen en te sparren over de ervaringen waar
men in het begin van de loopbaan tegenaan loopt. YURPS
is laagdrempelig en biedt de mogelijkheden om vele jonge
professionals in de vakwereld kennis te laten maken met
Platform31 en van hen de ambassadeurs van de toekomst te
maken. Hiervoor organiseren we onder andere elk jaar een
competentiedag.

Ons netwerk

Ons netwerk

Platform31-nieuwsbrief, nieuwsflits,
website, sociale media
Naast kennisdeling over specifieke thema’s versturen we
tweewekelijks de Platform31-nieuwsbrief (ruim 30.000
abonnees) met interviews, blogs, nieuwsberichten, publicaties en de agenda over al onze programma’s. De Nieuwsflits
Stad en Regio (12.000 abonnees) versturen we wekelijks.
Hierin staat relevant nieuws uit het vakgebied van
Platform31. Op www.platform31.nl vindt u dagelijks nieuwe
content over activiteiten en projecten van Platform31 en
onze partners. We delen die content op meerdere momenten
per dag via onze explosief groeiende sociale media-kanalen.
Op Twitter tellen we ruim 11.500 volgers, LinkedIn telt
circa 10.000 leden. Voor diverse projecten ontwikkelen we
specifieke Twittercampagnes.
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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.
De Programmaraad:
• Adviseert de directie actief over het jaarprogramma;
•	Doet suggesties voor experimenten en adviseert over de
bruikbaarheid van experimenten voor programmering en
beleid;
•	Draagt bij aan het aanbrengen van samenhang in de programmering, die door belanghebbenden ook zo beleefd
kan worden, waardoor de versnippering van alledag wordt
tegengegaan.
•	Analyseert kortlopende actieve aanpakken, waarbij naast
vaste ook variabele deelnemers met specifiek kennis en
ervaring worden uitgenodigd.

Ons netwerk

versterken. De meerwaarde van de Wetenschappelijke Board
komt onder andere tot uiting in het multidisciplinair karakter:
de leden zijn werkzaam in uiteenlopende wetenschap- en
onderzoeksterreinen. Onverwachte combinaties kunnen tot
nieuwe inzichten leiden. Door een gerichte aanvulling op de
vaste kern, al dan niet in wisselende samenstelling, kunnen
we voor elk vraagstuk passende wetenschappers benaderen.

Onderzoek en Platform31

Wetenschappelijke Board

Vanuit Platform31 doen we praktijkgericht onderzoek over
de volle inhoudelijke breedte van onze thema’s. We werken
hiervoor samen met diverse universiteiten, hogescholen en
kennisinstituten. Daarnaast werken we sinds 2017 intensief
samen met onderzoeksinstituut IVO aan de invulling van een
kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoeksprogramma met impact op de praktijk. Dit onderzoeksprogramma is gericht op maatschappelijke vraagstukken in stad en
regio, waaronder welzijn en gezondheid, preventie en zorg,
wonen en een duurzame samenleving.

Platform31 zet het Wetenschappelijke Board in voor actuele
vraagstukken die worden aangedragen door en voor onze
partners of door landelijke en regionale kennisecosystemen
waarin Platform31 participeert. Door de Wetenschappelijke Board prominenter en actiever in te zetten, willen we
tegelijkertijd het wetenschappelijk imago van Platform31

Het onderzoeksinstituut IVO heeft een solide reputatie van
maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek. Sinds 1989 beantwoordt onderzoeksinstituut
IVO onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen
voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke

Ons netwerk
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organisaties. IVO is sterk in onderzoek naar, en in samenwerking met mensen in een kwetsbare positie. Platform31 houdt
zich bezig met dezelfde maatschappelijke vraagstukken
en ontwikkelt, begeleidt en voert projecten uit gericht op
kennisontwikkeling, netwerkvorming en kennisdeling. Beide
organisaties vinden elkaar in het verbinden van wetenschap,
beleid en praktijk rondom actuele vraagstukken. Met de
resultaten uit onze kennistrajecten kunnen bestuurders,
beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag. Beide organisaties werken graag samen met professionals en ervaringsdeskundigen. Zo kunnen we onze opdrachtgevers met goed
onderbouwde kennis en doordacht praktijkadvies bijstaan.
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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
Ons netwerk

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
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle
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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
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Corporaties
Area
Bazalt Wonen
Brabant Wonen
Centrada
De Sleutels
De Woonplaats
Domijn
DeltaWonen
Dudok Wonen
Dunavie
Elan Wonen
Haag Wonen
Habion
Havensteder
Heem Wonen
Intermaris
Kleurrijk Wonen
Lefier
Nijestee
Omnia Wonen
Parteon
Portaal
Pré Wonen
QuaWonen
Rijswijk Wonen
Servatius
Stadgenoot
Stadlander
Ons netwerk
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Staedion
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Talis
Thuis
Tiwos
Trivire
Van Alckmaer
Velison Wonen
Vestia Groep
Vidomes
Waterweg Wonen
Welbions
Wonen Limburg
Wonen Zuid
Woningstichting Den Helder
Woningstichting SWZ
Woonbedrijf Eindhoven
Woonbron
Wooncompagnie
Woonkwartier
Woonpartners Midden-Holland
Woonplus Schiedam
Woonstad Rotterdam
Woonstichting De Key
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Belangenorganisaties
Aedes
PMG
VNG
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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
ICSZorg
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Invisor
Jochum Deuten
KokxDeVoogd
Koninklijke BAM Groep
MN		
Ons netwerk

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam
Baarn
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Nijmegen
Amsterdam
Brussel
Arnhem
Almere
Rotterdam
Zoetermeer
Hengelo
Amsterdam
Rotterdam
Sliedrecht
Zwolle
Den Haag
Almelo
Eindhoven
Den Haag
Bunnik
Den Haag
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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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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

