Corporatieprogramma 2021
Jaarlijks stelt Platform31 een corporatieprogramma op met daarin de activiteiten die
voor corporaties interessant zijn. We bepalen het programma op basis van gesprekken
met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers. Indien relevant leggen we verbindingen met andere partijen, zoals
ministeries, gemeenten, particuliere verhuurders of adviesbureaus. U kunt aan een of
meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners.
De activiteiten delen we onder in zes thema’s:
1. Beschikbare woningen
2. Toekomstbestendige sociale huursector
3. Huurbeleid en betaalbaarheid
4. Leefbaarheid in wijk en buurt
5. Wonen en zorg
6. Verduurzaming corporatiewoningen

Beschikbare woningen
Steeds meer Nederlanders hebben moeite om een woning te vinden. In 2020 was er in het land een
tekort aan 300.000 woningen. Dat is 3,8 procent van de woningvoorraad. Als gevolg is de groeiende
groep dak- en thuislozen enorm toegenomen.

Projecten
Betere benutting van de bestaande
woningvoorraad
Een deel van de huishoudens komt de woningmarkt niet op. Terwijl de gemiddelde m2-woonconsumptie van het andere deel (65m2 per
persoon) zeer groot is. Met een intensiever
gebruik van de bestaande woningvoorraad
kunnen we het woningtekort doen afnemen.
Dit project heeft tot doel belemmeringen te
inventariseren die intensiever gebruik van de
woningvoorraad in de weg staan, én mogelijke
oplossingen voor deze belemmeringen in kaart
te brengen. Het onderzoek naar belemmerende
factoren startte in 2020. Platform31 start op basis van de (tussen)resultaten een of meerdere
experimenten op.
Projecttype: onderzoek en experiment

Middensegment
Dit project bestaat uit meerdere onderdelen:
– Niet-DAEB strategie corporaties
Steeds meer corporaties tonen belangstelling
om hun aanbod middeldure huurwoningen
te vergroten. Tweederde van de onderzochte
corporaties wil een actieve of een op groei
gerichte strategie hanteren, terwijl in 2018
de meeste corporaties hierin nog zeer terughoudend waren.
Projecttype: onderzoek, februari 2021 gepubliceerd Onderzoeksrapport Van niet doen naar
niet-DAEB

– Middensegment effectief bedienen
Gemeenten kunnen ook een rol spelen
bij het realiseren van meer woningen in

het middensegment (huur en koop). Het
ontbreekt hen vaak aan inzicht in de werking
en toepasbaarheid van beschikbare middelen en instrumenten om woningen in het
middensegment te realiseren. Platform31
organiseert een kenniskring voor gemeenten, waarvan de resultaten waardevol voor
corporaties zijn.
Projecttype: kenniskring voor gemeenten

Woningbouwprogrammering: sturen op
maatschappelijk gewenst programma
Bij de woningen die worden gerealiseerd, is de
grote vraag of er voldoende sociale en middeldure woningen komen. Wanneer gemeenten in
transformatiegebieden geen actief grondbeleid
voeren, kunnen zij toch de door hen gewenste
woningbouwprogrammering tot stand brengen.
Dit gebeurt echter niet overal succesvol. Hoe
kunnen gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hierin beter samenwerken? Kan de
gemeente anders omgaan met de residuele
grondwaarde? En welke rol zou een Rijksgrondbedrijf hierin kunnen spelen?
Projecttype: kenniskring en verkenning

Economisch daklozen
Het aantal mensen dat op straat komt te staan,
neemt toe in Nederland. En door de hoge druk
op de woningmarkt is de route terug naar een
eigen woning lastig. Dak- en thuislozen zijn er
altijd geweest in ons land, maar het is opvallend dat ook steeds meer relatief zelfredzame
mensen (ook wel ‘economische daklozen’

genoemd) van de woningmarkt afvallen. Gericht
beleid om deze doelgroep, dan wel curatief of
preventief te bedienen, is volop in ontwikkeling. Platform31 gaat in 4 à 5 gemeenten, waar
beleid voor deze doelgroep is ontwikkeld of
nog in ontwikkeling is, in gesprek met zowel
gemeente, zorgpartijen en woningcorporaties
over oplossingsrichtingen.
Projecttype: verkenning

Inspiratietour flexibele & tijdelijke
woonruimte
Tijdens een Inspiratietour langs voorbeelden
van flexibele en tijdelijke woningcomplexen
worden vertegenwoordigers van corporaties en

gemeenten uitgenodigd om bij goede praktijkvoorbeelden een kijkje in de keuken te nemen.
Daarbij wordt aan de hand van de praktijk antwoord gegeven op praktische vragen, zoals bijv.
Welke locaties kunnen we hiervoor inzetten?
Hoe creëren we bij omwonenden draagvlak?
Welke flexibele woonconcepten sluiten aan bij
welke doelgroep? Welke doelgroepen kunnen worden gecombineerd? Welke (tijdelijke)
huurcontracten passen daarbij? Hoe zit het met
vergunningen en verplaatsbaarheid? Hoe zit het
met de kwaliteit van dergelijke woningen? Hoe
ziet de businesscase eruit?
Projecttype: drie (bij voorkeur fysieke) projectexcursies

Toekomstbestendige
sociale huursector
Het beroep dat op de corporatiesector wordt gedaan, wordt steeds groter. Woningcorporaties staan
voor een forse opgave rondom wonen en zorg, leefbaarheid, energietransitie en betaalbaarheid.
Terwijl de middelen om dit te realiseren niet toereikend zijn. Wat is de positie van de woningcorporaties in de verschillende maatschappelijke opgaven? En hoe verhoudt dit zich tot het verdienmodel?

Projecten
Positie woningcorporaties: kaders van het
hybride stelsel
In de ‘Nota volkshuisvesting in de jaren negentig’ (1989) werd besloten om het volkshuisvestingsbeleid naar de gemeenten te decentraliseren en de woningcorporaties financieel te
verzelfstandigen. Corporaties werden private
instellingen binnen een publiek bestel met een
wettelijk verankerde bestemmingsplicht van
het non-profit vermogen. Zowel de opgaven
als de positie van corporaties zijn hybride van
aard. Dat wil zeggen dat zij zich op het snijvlak
bevinden van overheid (Rijk en gemeenten)

en gemeenschap (huurders), het zogenaamde
maatschappelijke middenveld. Ook de betaalbaarheidsopgave is hybride van karakter, waarbij zowel het Rijk als corporaties een rol vervullen. Welke kaders biedt dit hybride karakter? Is
het vanuit de huidige ordening een passende
stap om corporaties meer verantwoordelijkheid
te geven in de betaalbaarheidsopgave in de
vorm van inkomenshuren? Hierover organiseert
Platform31 een expertmeeting.
Projecttype: expertmeeting en artikel

Toekomstbestendige verdienmodel
Dit project bestaat uit meerdere onderdelen:
– Essay Sturen op eigen vermogen
In het gezamenlijk beoordelingskader van
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
en Autoriteit woningcorporaties (Aw) wordt
geen informatie gevraagd over het rendement op eigen vermogen en de verwachte
ontwikkelingen hierin. Deze informatie is
echter wel noodzakelijk om te bepalen of
corporaties ook op termijn voldoende in staat
zijn om de benodigde investeringen te doen.
Platform31 organiseerde in 2020 een expertmeeting over dit thema. Als vervolg daarop
verkent Johan Conijn in een essay welke
eisen een duurzaam bedrijfsmodel stelt aan
de omvang en de ontwikkeling van het eigen
vermogen
Projecttype: essay (maart 2021)

– De businesscase in beeld
Het rapport ‘Opgaven en middelen woningcorporaties’ laat duidelijk zien dat op
sectorniveau de maatschappelijke opgaven
en de financiële middelen niet in balans zijn.
Deze informatie wordt o.a. gebruikt als inzet
voor de discussie over de verhuurdersheffing.

Maar hoe zit dit eigenlijk op projectniveau?
Hoe ziet de business case eruit? Is de stapeling van maatschappelijke opgaven (wonen
en zorg, betaalbaarheid, duurzaamheid)
financieel mogelijk of moeten we keuzes
maken? Platform31 brengt de business case
van meerdere projecten in beeld.
Projecttype: onderzoek en interviews

Huurdersorganisaties nieuwe stijl
Platform31 zet, in nauwe samenwerking met
de Woonbond, een programma op dat uit drie
stappen bestaat. In deel 1, de basisanalyse, onderzoeken we wat er nu precies niet goed gaat
én wat huurdersorganisaties en corporaties
kunnen doen om de positie van huurdersorganisatie te versterken. In deel 2 brengen we
huurdersorganisaties en woningcorporaties
bij elkaar in een leerkring waarin we met
elkaar verder uitdiepen hoe zij gezamenlijk de
positie van de huurders kunnen versterken. Na
de analyse en leerkring, en alle kennis die we
daarbinnen hebben vergaard, bepalen we wat
de volgende stap is om deze kennis te ontsluiten en te verspreiden.
Projecttype: onderzoek en kenniskring

Huurbeleid en betaalbaarheid
Projecten
Werksessies huurbeleid
Al enige jaren organiseert Platform31 met
succes de Intervisie huurbeleid. We richten ons
afwisselend op intervisie-vragen van deelnemers en op verdieping op actuele thema’s.
Voorbeelden zijn ‘toepassing sociaal huur-akkoord’ en ‘duurzaamheid in het huurbeleid’.
Ook beleidsontwikkelingen die van invloed zijn

op het huurbeleid van woningcorporaties, zoals
Huurtoeslag of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, komen aan de orde. Ook in 2021
organiseert Platform31 weer werksessies.
Projecttype: werksessies

Vroegsignalering bij woningcorporaties
De wetswijziging van de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening (Wgs) - die vanaf 1 januari
2021 inging – is bedoeld om vroegsignalering
van schulden makkelijker te maken en eerder
schuldhulpverlening in te kunnen zetten. De
wet geeft woningcorporaties een wettelijke
basis (en verplichting) om gegevens over
huurders met betalingsachterstanden te delen
met gemeenten. Daarbij verandert hij mogelijk ook uitvoering, in het bijzonder de interne

processen, de wijze waarop klanten met betalingsachterstanden benaderd worden en de
samenwerking met de gemeente. Doel van dit
project is om woningcorporaties te helpen met
de vraag hoe zij de nieuwe Wgs op een goede
en effectieve manier kunnen uitvoeren.
Projecttype: literatuuronderzoek, acht bijeenkomsten, publicatie

Leefbare wijken en buurten
Projecten
Maatschappelijke positie woningcorporaties:
rol corporaties bij leefbaarheid
De afgelopen tien jaar is de rol van corporaties
bij wijkvernieuwing fors veranderd. Na een terugtrekkende beweging vanaf 2012 is het thema duidelijk weer in opmars bij corporaties. Niet
alleen omdat in deze wijken een grote fysieke
investeringsopgave ligt (verduurzaming van het
vastgoed, verdichting, klimaatadaptatie), maar
ook omdat het leefklimaat in corporatiebuurten
de afgelopen jaren verder onder druk raakte.
Wat omvat leefbaarheid anno 2021 (zowel voor,
als achter de voordeur). In een interviewreeks
gaat Platform31 in gesprek met bestuurders
en strategen over de vraag: welke rol heeft de
corporatie in de gebiedsgerichte aanpak van
kwetsbare wijken en buurten?

verschil maken. Zij vertalen strategie en beleid
van de corporatie naar een praktische aanpak
op wijk-, buurt- of zelfs straatniveau. Stilstaan bij
de effectiviteit van een aanpak vergroot de kans
op succes aanzienlijk. Welke doelen stel je? Hoe
ga je te werk? Welk effect wil je bereiken? En
wat is daarvoor nodig? Om antwoord te geven
op bovenstaande vragen ontwikkelde Platform31 het programma ‘Werken aan leefbare
wijken’ waarin we jaarlijks vier themabijeenkomsten organiseren voor wijkprofessionals.
Hierin staan intervisie met collega’s, werken aan
eigen vaardigheden, kennisverrijking, inspiratie,
en effectief samenwerken centraal. Ook is er
aandacht voor intervisie en kennisverrijking in
de vorm van praktijk en onderzoek uit andere
domeinen.

Projecttype: interviewreeks en expertsessie

Projecttype: vier themasessies

Programma Werken aan leefbare wijken
(sinds 2019)
Wijkprofessionals, zoals wijkbeheerders, woonconsulenten en huismeesters van woningcorporaties kunnen bij de aanpak van leefbaarheidsvraagstukken in (kwetsbare) wijken het

Wikken en wegen bij woningcorporaties – strategennetwerk rond afwegingsvraagstukken
Na een relatief rustige periode na de invoering
van de nieuwe Woningwet is de discussie rond
de rol van de woningcorporatie weer volop
gaande. Wat pak je als corporatie wel op en wat

niet? Sociale investeringen moeten worden
afgewogen tegen vastgoedinvesteringen voor
nieuwbouw en duurzaamheid. Maar hoe weeg
je deze af? Hoe hou je balans in wat bij je past
en wat maatschappelijk van je wordt gevraagd?
Deze lastige afwegingen worden binnen de
eigen organisatie gemaakt, maar ook steeds
meer in samenspel met partners in de wijk. In
2020 inventariseerde Platform31 met verschillende corporatiestrategen de afwegingsbehoefte en pakte concrete casussen beet. In 2021
werken we twee lijnen verder uit:
1. Interne meetlat - Werken aan interne afwegingskaders om nieuwe projecten (die wat
verder van de kerntaken af liggen) te kunnen
beoordelen en aan te scherpen.
2. Externe meetlat - Inrichten van samenwerking in de buurtaanpak
De sessies worden begeleid door Jeroen van
der Velden (Platform31) en Jochum Deuten
(Waardehuis).
Projecttype: inhoudelijke netwerksessies

Organisatienetwerken
Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-)publieke sector. Ze vormen
een ‘organiseer-antwoord’ op de complexe,
maatschappelijke vraagstukken waar maatschappelijke organisaties mee worstelen zoals: Hoe
kunnen we ouderen op een goede manier langer
thuis laten wonen? Hoe geven we bewoners met
een psychische kwetsbaarheid een goede woonplek in de wijk, met behoud van de veerkracht
van de wijk? Hoe kunnen we huishoudens met
een meervoudige problematiek het beste ondersteunen, met een duurzaam effect?
Deze vraagstukken kunnen organisaties niet
in hun eentje, met de bestaande manier van
werken, oplossen. Steeds vaker is het antwoord:
samenwerken in een organisatienetwerk. In dit
leernetwerk van deelnemers aan vijf organisatienetwerken wisselen we ervaringen uit en verdiepen op enkele thema’s. Het resultaat delen
we met een groter publiek middels nieuwsberichten en presentaties bij andere organisaties.
Projecttype: kenniskring en webinar

Innovatieprogramma domeinoverstijgende
gebiedsgerichte aanpakken
In dit innovatieprogramma formeert Platform31, in samenwerking met de drie pijlers
van de het G40 stedennetwerk (fysiek, sociaal
en economie), het ministerie van BZK en corporatiepartners, een kennisgemeenschap van
strategische beleidsmedewerkers uit koplopende gemeenten en corporaties. We gaan op zoek
naar de werkzame bestandsdelen van domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken waar
vernieuwende koppelingen tussen sociale en
fysieke beleidsdomeinen centraal staan. Deelnemende partijen krijgen inzicht en handvatten
om te komen tot een eigen domeinoverstijgende strategie voor hun kwetsbare wijken door
middel van:
• Een korte verkenning van bestaande
aanpakken en mogelijke koppelkansen, bij
zowel deelnemende partijen als bij experts
en bestuurders uit het wijkennetwerk van
Platform31.
• Vijf bijeenkomsten rond koppelingen op
specifieke domeinen.
• Verdiepend onderzoek naar kennislacunes.
• Wijklabs waarin we externe expertise invliegen om op zoek te gaan naar ontschotting in
specifieke wijken.
Projecttype: onderzoek, bijeenkomsten, Wijklabs

Woningtoewijzing op basis van motivatie of
bijdrage aan de buurt
Verschillende corporaties wijzen woningen toe
op basis van motivatie als instrument om een
buurt te verbeteren. Aspirant-huurders wordt
bijvoorbeeld gevraagd hoe zij een bijdrage
aan de buurt willen leveren en deze motivatie
telt mee in de toewijzing. Op andere plekken
krijgen huurders korting op de huur als zij zich
inzetten voor de wijk. Deze voorbeelden geven
aan dat niet enkel wachttijden, urgenties of de
huur-inkomenstabel meetellen, maar ook motivatie van de nieuwe huurder en kansen voor de
buurt(bewoners).
Platform31 gaat met woningcorporaties in gesprek om deze werkwijze verder te verkennen:
welke speelruimte is er? Over welke uitdagin-

gen en kansen in de buurt hebben we het? Hoe
bepaal je motivatie?
Projecttype: expertmeeting(s)

Wonen en zorg
Projecten
Werkateliers Wonen en zorg
Platform31 organiseert werkateliers op het
gebied van wonen en zorg. Een werkatelier
biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud
van wonen en zorg en de ervaringen van
corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte
om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de
hand een interactieve werkvorm kan een eigen
vraagstuk uitgewerkt worden. In 2021 staan de
onderstaande werkateliers gepland:
• Van instelling naar weer thuis in de wijk:
wonen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid
• Lessen uit het innovatieprogramma Langer
thuis in de inclusieve wijk
Bij voldoende belangstelling worden de sessies
vervolgd.
Projecttype: werksessies

Samenwerkingsafspraken wonen en zorg
Herstel begint met een huis, maar ook met een
goed integraal arrangement. De vraag is hoe
deze samenhang in regelgeving en afspraken
wordt geborgd. In dit onderzoek gaat Platform31 op zoek naar concrete en geborgde
afspraken in de prestatieafspraken wonen die
verbonden zijn met afspraken in de Wmo of
Participatiewet.
Projecttype: verkenning

Experiment doorstroming senioren
In 2020 onderzocht Platform31 het thema
doorstroming van senioren en effectiviteit van
beleidsinterventies. Het 2021 gaan we aan
deze eerste verkenning een praktijkgericht
experiment koppelen, waarbij we met lokale
partijen: 1) Onderzoeken welke woningvoorraad
beschikbaar komt bij doorstroming en 2) beleidsinterventies monitoren die worden ingezet
door lokale partijen gericht op de wensverhuizer en gericht op de noodverhuizer.
Projecttype: experiment

Toewijzen van aangepaste woningen
Eind 2020 startte Platform31 met het onderzoek naar het organiseren van woningen
voor mensen met een visuele of lichamelijke
handicap. We gaan daarvoor in gesprek met
gemeenten en corporaties die goede (financiële en procesmatige) afspraken hebben gemaakt
over het aanpassen van woningen en toewijzen
van aangepaste woningen. Hoe gaat dat in zijn
werk? Hoe wijs je toe? Wat doe je met vrijkomende aangepaste woningen? Welke keuzevrijheid is er voor huurders met een beperking?
Projecttype: onderzoek

Verduurzaming corporatiewoningen
Projecten
Wijkentour energietransitie 2021
In deze wijkentour komen uiteenlopende aspecten van het proces om te komen tot van het
gas losmaken van wijken aan de orde. Daarbij
gaat het om aspecten als: samenwerking tussen corporaties en gemeenten, de omgang met
lokale initiatieven als buurt-netwerken of energiecoöperaties, het betrekken van bewoners, de
technische aspecten van andere warmteconcepten dan warmtenetten (bijv. all-electric) etc.
Tijdens drie excursies brengen we de praktijk en
huidige stand van zaken van de energietransitie
in beeld.
Projecttype: drie (bij voorkeur fysieke) wijkexcursies

Renovatiekalender woningcorporaties
De vraag aan corporaties om het verduurzamen
van corporatiewoningen te versnellen door
renovatieprojecten gebundeld en meerjarig
voorspelbaar naar de markt te brengen, stelt
aan het vastgoedmanagement van corporaties de nodige eisen. Niet alleen is nodig het
vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed op orde te
hebben. Ook is belangrijk dat corporaties bij het
opstellen van de investeringsagenda meerjarig
vooruit kunnen denken, plannen en beslissen.
Het vraagstuk raakt daarmee aan verschillende
beleidsmatige en bestuurlijke aspecten van het
vastgoedmanagement van woningcorporaties
en de samenwerking met bouwpartners.
Platform31 brengt in kaart op welke wijze
corporaties de investeringsagenda, c.q. ‘pijplijn’
van renovatieprojecten samenstellen, welke
processen daarbij een rol spelen en hoe het
denken in één jaarschijf doorbroken kan worden. Daarbij worden knelpunten geïdentificeerd
en oplossingsrichtingen voor het formuleren
van een meerjarige investeringskalender

beschreven. Dit mondt uit in een handreiking/
handelingsperspectief voor corporaties die naar
een meerjarige investeringskalender willen
overstappen.
Projecttype: onderzoek en publicatie

Borgen circulair en klimaatadaptief bouwen
in strategie & proces
Veel corporaties zetten stappen in de richting
van circulair en/of klimaatadaptief verduurzamen van de bestaande voorraad. Veelal starten
ze dan met een pilot of experiment. De vraag is
welke lessen corporaties uit de door hen opgezette pilots en/of experimenten leren en of pilotopbrengsten ook leiden tot organisatiebreed
leren, of dat het blijft hangen in de pilotsfeer.
Pionieren op de juiste schaal en met de juiste
partners is nodig om in de follow-up van pilots
tot een effectief niveau van implementatie van
geleerde lessen te komen.
In dit project brengt Platform31 de succes- en
faalfactoren van een goede opzet van een pilot
in beeld, hoe pilots en experimenten kunnen
worden opgezet om er organisatie-breed van
te kunnen leren en op welke wijze de resultaten in processen en strategie kunnen worden
geborgd.
Projecttype: onderzoek en leerkring

Flexibele ruimte
In het corporatieprogramma van Platform31 nemen we flexibele ruimte op die we gedurende het jaar verder
invullen. Hierdoor kunnen we adequaat inspringen op actuele vragen. Wilt u een thema met Platform31 en
haar partners uitdiepen? Laat het ons weten! Ook als u geïnteresseerd bent in een bepaald thema, maar dit
niet op het juiste moment komt, kunt u als partner gerichte kennisondersteuning aanvragen. Zoals een
debat met uw Raad van Toezicht, een gesprek met het bestuur of een lunchlezing voor de organisatie.

Activiteiten brede netwerk
Als partner profiteert u daarnaast van activiteiten uit het brede partnernetwerk van Platform31, zoals de Dag
van Stad en Regio, het YURPS-netwerk, diverse debatlezingen en de nieuwsbrief. Ook ontvangt u korting op
diverse activiteiten, waaronder het Wooncongres.
Update Wonen en wijken
Tweemaandelijks houden we u op de hoogte van de te starten activiteiten en opgedane kennis in de
Update wonen en wijken. Wilt u optimaal profiteren van het partnerschap, meld u aan via
www.platform31.nl/update-wonen-en-wijken

Verder praten? Meer informatie? Wij nemen graag contact met u op!
Wilt u delen in de kennis van Platform31? Bent u benieuwd naar het partnerschap? Neem contact op met
Anouk Corèl
anouk.corel@platform31.nl
06 8317 1495

Of kijk op www.platform31.nl/corporatiepartners voor meer informatie.

Julianaplein 10,
Koningin Julianaplein
2595AA Den Haag
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