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Voorwoord
Zoals elk jaar brengen wij u graag op de hoogte van de
opgaven waarbinnen Platform31 de komende periode haar
programma’s en projecten ontwikkelt. Voorbereidend op
de gemeenteraadsverkiezingen die binnenkort worden
gehouden, lanceerde Platform31 haar trendstudie. De
beschreven trends en ontwikkelingen kunnen worden
gebruikt in overdrachtsdossiers voor nieuwe collegevorming
of bij het opstellen van de nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden. Voor onszelf bood de trendstudie concrete
aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van onze
eigen kennis- en leerprogramma’s.

Als onafhankelijk kennisinstituut wordt van ons gevraagd dat
we bestuurders en beleidsmakers een spiegel voorhouden,
partijen niet naar de mond praten en vanuit onze expertopinion meedenken en suggesties aanreiken om tot betere
beleids- en besluitvorming te komen. Ook wordt van ons
verwacht dat we in staat zijn te innoveren. Dat we samen met
onze kennispartners tot nieuwe inzichten te komen die echt
werken. Want dat is de impact die we nastreven: een bijdrage
leveren aan het mooier, gezonder, leefbaarder en vitaler
maken van de steden en regio’s in Nederland.
Hamit Karakus

Kenmerkend voor onze programmering is dat we integraal
werken 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.
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Platform31: dé verbindende schakel
tussen stad, regio en Rijk
De totstandkoming van onze jaarprogrammering is het
resultaat van een mooi samenspel tussen kennis en netwerk. Zo inventariseert Platform31 sinds vijftien jaar trends,
ontwikkelingen, opgaven, kansen en dilemma’s voor gemeenten. In 2021, het jaar voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, zette Platform31 de relevante trends en
ontwikkelingen voor gemeenten op een rij én gaven we een
overzicht van kansen, denk- en oplossingsrichtingen. Deze
trendstudie, evenals onze analyse van het regeerakkoord,
vormden belangrijke aanknopingspunten voor onze lange
termijn focus in onze programmering. Voor een meer korte
termijn invulling van onze projecten is Platform31 het hele
jaar door in gesprek met ons netwerk. Vanuit onze vaste samenwerkingsrelatie met bijvoorbeeld het ministerie van BZK
en onze stedennetwerken, stemmen we onze projectideeën
af op de dagelijkse realiteit van onze partners en spelen we
in op actuele vraagstukken. Kortom: dankzij onze analyses
op verschillende schaalniveaus en doorlopende gesprekken
met onze partners, Programmaraad en Wetenschappelijke
Board zijn we in staat projecten te ontwikkelen die recht doen
aan de kennisbehoefte van ons netwerk enerzijds en positief
bijdragen maatschappelijke ontwikkeling anderzijds.
Vragen die ons in het jaarplan 2022 bezig houden zijn: hoe
kunnen we structurele zwakheden in de samenleving het
hoofd bieden? Denk hierbij aan het verminderen van kansenongelijkheid, betere werking van de arbeidsmarkt en presta-

ties van het onderwijs, een sterkere (regionale) economie, het
wegnemen van tekorten op de woningmarkt en het toegankelijker en betaalbaarder maken van de zorg. Hoe kunnen we
stad, regio en Rijk ondersteunen bij de stappen die nodig zijn
in de duurzaamheidstransitie en welke nieuwe mogelijkheden
zijn er waarmee we de bestuurskracht en impact in de samenleving kunnen vergroten? Platform31 positioneert zich graag
als kennis- en netwerkpartner die met haar programmering
koerst op het bieden van een lange termijn perspectief.

•	
Sustainable Development Goals (SDGs): we ontwikkelen
onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s tegen
de achtergrond van de de SDGs van de Verenigde Naties.
•	
Specifieke doelgroepen: we hebben veel kennis over
beleidsontwikkeling voor specifieke doelgroepen, met
nadruk op kwetsbare groepen;
•	Gebiedsgerichte aanpak: we ontwikkelen onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s voor specifieke geografische schaalniveaus: buurten, wijken, dorpen, steden,
regio’s en Rijk.

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. De kracht van Platform31 zit juist in de verbinding:
wij zijn in staat om actuele vraagstukken vanuit verschillende
perspectieven te benaderen, namelijk vanuit:
•	
Integraliteit: we benaderen een maatschappelijk vraagstuk vanuit de samenhang tussen beleidsdomeinen;
•	
Gedragsinzichten: we hebben veel kennis ontwikkeld
over gedrag van mensen en gebruiken die inzichten voor
ontwikkeling en uitvoering van beleid;

Onze kennis- en leerprogramma’s zijn 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 volgende infographics geven een beeld van onze type
projecten en methodieken.
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Projecten

Kennis

Praktijk
Onderzoekt,
experimenteert
en organiseert
ontmoeting

Onconventionele
integrale aanpakken,
oplossingen,
adviezen,
agendering
Netwerk

Wetenschap

Doelgroep
Impact
Bestuurders
Praktijkprofessionals
Beleidsmakers

Beleid
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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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Voldoende
woningen in
een passende
leefomgeving

Inclusief
samenleven:
iedereen telt
mee

Bouwen aan een
veerkrachtige
(regionale)
economie

Bestuur en
samenspel
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Duurzaam
transformeren:
energie en
klimaat
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een passende
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Voldoende woningen in een
passende leefomgeving

Omdat verschillende opgaven, zoals energietransitie,
circulaire economie, natuurversterking, klimaatadaptatie, wonen, werken en mobiliteit vaak
samenkomen in gebieden, kijkt Platform31 vooral
naar de kansen en mogelijkheden van actieve
sturing op regionaal grondbeleid, waarbij regionale
investeringen centraal staan.

Het tekort op de woningmarkt blijft onverminderd
groot, inmiddels zo’n 4%. Dit betekent dat in elke straat
van 25 woningen er één woning tekort is. De vraag
naar woningen stuwt de huren en koopprijzen omhoog
en leidt tot forse wachttijden en kan dakloosheid in de
hand werken. Het bouwen van meer nieuwe woningen
en het beter benutten van bestaande woningen vergt
inzet van alle partijen die zich in Nederland met wonen
en de ruimtelijke ordening bezighouden.

In 2022 ondersteunt Platform31 de spelers op de
woningmarkt met kennis over vraagstukken op het
terrein van woningtekort in alle segmenten, stedelijke
transformatie en herstructurering, kwaliteit van de
leefomgeving en de governance in wonen en ruimte.

De grootste knelpunten bij het ontwikkelen van
alle type woningen is het gebrek aan grondlocaties,
financiën, grondbeleid en bouwcapaciteit.

Tanja Morsheim
Toekomstbestendige
woningmarkt

Ons netwerk

Maarten Hoorn
Verstedelijking en
gebiedsontwikkeling
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Jeroen van der Velden
Leefbare en veilige
wijken en buurten
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Woningtekort in alle segmenten
Het woningtekort in alle segmenten is groot. Veel bouwlocaties zijn in handen van private partijen die woningen in het
dure segment willen bouwen, omdat dit de hoogste grondopbrengst oplevert. Om te zorgen dat er ook in het sociale- en
middeldure segment voldoende gebouwd wordt en corporaties met een goede onderhandelingspositie aan tafel komen,
is het van belang dat gemeenten randvoorwaarden stellen
bij nieuwe ontwikkellocaties. Meerdere gemeenten stellen
daarom eisen bij ontwikkellocaties om corporaties een betere
positie om hiermee een maatschappelijke gewenste woningbouwprogrammering te geven. Deze eisen verschillen per
gemeenten en ook de ervaringen van zowel gemeenten,
corporaties als bouwpartijen hierbij. Platform31 haalt bij
verschillende gemeenten op of en zo ja welke eisen zij stellen
bij ontwikkellocaties. Daarnaast brengen we in beeld welke
effecten deze randvoorwaarden hebben op het gerealiseerde
programma, nu en in de toekomst, hoe de toewijzing van de
sociale en middeldure woningen verloopt en hoe de verschillende betrokken partijen het proces ervaren.
In 2021 ontwikkelde Platform31 een kennisprogramma voor
gemeenten, gericht op het verwerven van meer inzicht in het
instrumentarium voor het stimuleren van middenhuur en de
mogelijkheden om deze in te zetten in de eigen gemeenten.
Omdat ook corporaties zich steeds sterker richten op het
bouwen voor mensen met een middeninkomen, brengen we

in een aanvullend project in beeld wat motieven en randvoorwaarden zijn voor beleggers die in dit segment willen
verhuren.
Het bijbouwen van woningen kost veel tijd, terwijl veel mensen nu een woning nodig hebben. Het beter benutten van
de bestaande woningen kan ook een bijdrage leveren aan
het verminderen van het woningtekort. In 2021 publiceerde
Platform31 het rapport Beter benutten bestaande woningbouw. Daarin werden belemmeringen en kansen beschreven
voor een intensiever gebruik van de bestaande woningen. In
2022 volgt een groter programma Beter benutten bestaande
woningbouw dat is gericht op het stimuleren van samenwonen en hospitaverhuur en het doen van onderzoek naar randvoorwaarden en de businesscase van optoppen en erfdelen
in het landelijk gebied.

In 2022 volgt een programma Beter
benutten bestaande woningbouw gericht
op samenwonen en hospitaverhuur.
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Stedelijke transformatie
en herstructurering
Nog altijd wonen mensen het liefst in een stedelijke omgeving. Een groot deel van de woningbouwopgave landt
dan ook in bestaand stedelijk gebied. Met het programma
Stedelijke Transformatie ondersteunt Platform31 in de
kennisontwikkeling en -verspreiding ten behoeve van
het versnellen en opschalen
van de woningproductie
binnen de bestaande stad.
Dat doen we samen met
overheids- en marktpartijen
in 35 deelnemende gebieden. Binnen het programma
ligt de focus op de thema’s
financiën, kwaliteit leefomgeving, samenwerking
en wet- en regelgeving. De lessen die we opdoen, verspreiden
we breed via een eigen website en de TU Delft zorgt voor
onderzoek en de verankering in onderwijs. Het programma
besteedt primair aandacht aan binnenstedelijke gebiedstransformaties, maar gaat ook over thema’s die breder
relevant zijn. Zo is meegedacht over de Woningbouwimpuls
en komen onderwerpen als stikstof, mobiliteit of gezondheid
aan bod.

Vanwege de toenemende leegstand in binnensteden is
transformatie kansrijk, want juist in binnensteden kan de
combinatie van verschillende functies de levendigheid en
aantrekkelijkheid van het
gebied versterken. Ook
in bestaande woonwijken
worden steeds meer kansen
gezien voor transformatie.
Bij de herstructurering van
woonwijken wil Platform31,
in het verlengde van het
Volkshuisvestingsfonds,
de geleerde lessen uit het
programma Stedelijke
Transformatie benutten
voor de herontwikkeling van
deze wijken. Want ook hier
spelen financiën (complex- en gebiedsexploitatie), kwaliteit
leefomgeving, samenwerking en wet- en regelgeving een rol.
En andersom maken we bij het creëren van gemengde wijken
waarbij veelal woningen worden teruggebouwd in verschillende segmenten, dankbaar gebruik van opgedane kennis
uit eerdere trajecten van Platform31. De kansen en mogelijkheden van gebouwtransformaties lijken slechts mondjesmaat
te worden benut. In het verlengde van een mogelijk Nationaal
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Transformatieplan zou Platform31 de bestaande kennis
hierover graag verder willen versterken in 2022.
Met alléén binnenstedelijk bouwen lukt het overigens niet
om de gewenste woningbouwproductie te halen: op termijn drogen de ontwikkellocaties op en zal ook buiten de
stadsgrenzen moeten worden gebouwd. De discussie over
binnenstedelijk- versus buitenstedelijk bouwen is echter flink
gepolariseerd. Platform31 wil deze discussie openbreken
door allereerst te laten zien hoeveel woningen er binnenstedelijk nog kunnen worden bijgebouwd en hoe de kwaliteit
van de stadsranden kan worden verbeterd met goede woningbouwprogrammering. Daarnaast onderzoekt Platform31
samen met het Kadaster of er sprake is van een aanzienlijke
‘trek naar het platteland’. Wat zijn de kansen om andere
uitdagingen in het landelijk gebied aan te pakken, zoals het
enorme arsenaal aan vrijkomend agrarisch vastgoed? In 2022
brengen we het instrumentarium en haar mogelijkheden in
beeld van verschillende stakeholders (gemeenten, provincies,
eigenaren agrarisch vastgoed e.d.), evenals de huidige toepassingspraktijk en verbetermogelijkheden. In het verlengde
van het Volkshuisvestingsfonds willen we de geleerde lessen
uit het programma Stedelijke Transformatie benutten
voor de herontwikkeling van woonwijken.
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Kwaliteit van de leefomgeving
In de diverse projecten waarin wonen en ruimtelijke ordening
centraal staan, wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit
van de leefomgeving. Zo werkt Platform31 al jarenlang samen
met Pharos aan gezondheid en ruimte binnen het programma
GezondIn. In dit programma ontwikkelen we kennisproducten
waarmee gemeenten de verbinding kunnen leggen tussen
het sociale en het fysieke domein en daarmee handvatten
krijgen voor het zetten van stappen richting een gezonde leefomgeving. De vergroening van steden heeft op veel plekken
aandacht. Op basis van de in 2021 verschenen publicatie
hebben we een eerste stap gezet richting een integrale
aanpak voor de vergroening van steden. Daaruit bleek dat het
niet eenvoudig is om de opgaven rondom klimaatadaptatie,
gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit op een goede manier te combineren. In 2022 werken we aan een vervolg
door aandacht te hebben vergroening in het omgevingsprogramma. Aanvullend daaraan willen we verdiepen op de biodiversiteit in de stad, omdat we zien dat hierin nog een wereld
te winnen is. Vanuit de kennis en ervaringen die we hebben
binnen al deze thema’s, sluiten we graag aan bij het programma Groene en gezonde leefomgeving, dat het ministerie van
VWS samen met LNV, BKZ en IenW aan het opzetten is.

panorama lokaal, waarin integrale aanpakken voor de verbetering van de leefomgeving in wijken aan de rand van steden
centraal staat. Op basis van de resultaten verkennen we de
mogelijkheden voor een bredere leerkring of serie masterclasses. Want ook een kwalitatief goed ommeland versterkt de
aantrekkelijkheid van steden. In een project rondom landschapskwaliteit besteden we graag aandacht aan de manier
waarop we met respect met het landschap om kunnen gaan
bij het realiseren van andere ruimtevragers.

In 2022 werken we aan een
vervolg van een integrale aanpak
voor een gezonde en groene
leefomgeving in steden, met
daarin aandacht voor vergroening
in omgevingsprogramma’s.

De kwaliteit van de leefomgeving gaat ook over specifieke
gebieden binnen en buiten de stad. We voeren een leerkring
uit samen met het College van Rijksadviseurs (CRa) rondom
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Governance in wonen en ruimte
In 2022 organiseren we diverse
leerkringen over de positie
van huurdersorganisaties in
de Woningwet en het (integraal)
werken in de geest van
Omgevingswet.

Sinds de invoering van de Woningwet zijn gemeenten en
corporaties verplicht om prestatieafspraken te maken. De
afgelopen jaren besteedde Platform31 volop aandacht aan
diverse thema’s die in prestatieafspraken aan bod komen en
deden we onderzoek naar de positie van huurdersorganisaties
en de wijze waarop het onderling overleg als gevolg van de
Woningwet is veranderd. In 2022 nemen we de lessen uit dit
onderzoek mee in het Praktijklab Huurdersorganisaties waarin
we zowel huurdersorganisaties, corporaties als gemeenten
trainen. Daarnaast besteden we al jarenlang aandacht aan
het gezamenlijk wonen via beheercoöperaties of wooncoöperaties. De realisatie, met name de financiering, van een
wooncoöperatie is niet zo eenvoudig. Platform31 ondersteunt
bewoners die een wooncoöperatie willen opstarten in het
actieprogramma wooncoöperaties.
Wet- en regelgeving, afwegingskaders en besluitvormingstrajecten zijn ook belangrijke onderwerpen bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving. De Omgevingswet is een grote wetswijziging
die naar verwachting in 2022 inwerking treedt. Parallel aan
de invoering van de Omgevingswet zet Platform31 een aantal
activiteiten voort die al lange tijd lopen, waaronder de
leerkring Omgevingswet voor G40- en G4-gemeenten.

Daarnaast organiseren we elk half jaar een studiemiddag over
actualiteiten die relevant zijn voor juridisch-planologen.
We betrekken de rol van de Omgevingswet bij verschillende
andere projecten. Werken in de geest van de Omgevingswet
en met de complexiteit van de verschillende opgaven, vergt
een integrale aanpak. Platform31 ontwikkelt hiervoor een
serious game waarmee deelnemers gebiedsgericht naar
integraliteit kunnen kijken.
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Inclusieve woningmarkt

In 2022 voeren we een
verkenning uit met een
aantal gemeenten en
marktpartijen naar
gebiedsgericht toepassing
van de principes van
brede welvaart.
Omdat gebiedsontwikkeling niet alleen over geld en financiële
meerwaarde gaat, maar ook over maatschappelijke meerwaarde voeren we in 2022 een verkenning uit met een aantal
gemeenten en marktpartijen naar gebiedsgericht toepassing
van de principes van brede welvaart of de sustainable development goals. Binnen Platform31 hebben we volop aandacht
voor sociale inclusie in het domein van wonen en ruimte.
Aandachtsgroepen hebben moeite een woning te vinden en
als ze deze al kunnen bemachtigen, is dat vaak in een wijk
waar de leefbaarheid onder druk staat. Het gaat om groepen
met weinig financiële middelen, die behoefte hebben aan een
speciale woonvorm, of die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Platform31 zet programma’s op die

de realisatie van woonwagens en woonwagenstandplaatsen
stimuleren en een impuls geven aan het creëren van huisvesting voor senioren. Ook stimuleren we flexwonen als tijdelijke
oplossing voor het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals
arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders.
Omdat veel aandachtsgroepen extra ondersteuning nodig
hebben bij het wonen en afhankelijk zijn van een betaalbare
woning, werken we samen met corporaties aan strategische
en praktische vraagstukken rondom hun huurbeleid. Ondanks
de lage huren, heeft nog steeds een deel van de corporatiehuurders een betalingsrisico.
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In 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gewijzigd. Hierdoor werden corporaties verplicht schulden door te
geven aan de gemeente om te voorkomen dat problematische schulden ontstaan. In het project Vroegsignalering voor
woningcorporaties ondersteunen we corporaties en gemeenten in de samenwerking rondom huurschulden. Daarnaast
onderzoeken we welk proces ontstaat na huisuitzettingen en
welke rol corporaties daar in spelen.
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Leefbare wijken en buurten
slag met een verkenning naar woningtoewijzing op basis van
bijdragen aan de buurt en een werkplaats wijkgericht werken.
Daarnaast doen we een verkenning en organiseren we discussiesessies over gemengde wijken, waarin we antwoord willen
geven op vragen als: wat verwachten lokale partijen eigenlijk
van gemengde wijken? Welke doelen zitten hierachter? En
welke strategieën gebruiken ze om deze doelen te bereiken?
Het eindproduct is een routekaart hoe deze – soms uiteenlopende – doelen te bereiken in het huidige tijdsgewricht.

Tot slot loopt de urgentie voor een brede aanpak van kwetsbare wijken de laatste jaren steeds verder op vanwege de toenemende kloof tussen wijken. De scheidslijnen verdiepen zich
vooral rond armoede, schooluitval, kwetsbaarheid, gezondheid, sociale cohesie en mate van vertrouwen in instituties.
Corona heeft een onevenredige impact op kwetsbare groepen
en gebieden. De afgelopen twee jaar deden maar liefst 15 burgemeesters een directe oproep aan het Rijk voor een brede
domeinoverstijgende wijkaanpak met brede coalities van partners, waaronder de bewoners. Het coalitieakkoord ‘Omzien
naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van Rutte IV geeft
gehoor aan deze oproep en toont de ambitie van het rijk om
de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken de komende
jaren te verbeteren.
Traditioneel heeft Platform31 een sterk profiel op het terrein
van leefbaarheid, veiligheid en wijkaanpak. Met diverse kennisprogramma’s hebben we goed zicht op wat werkt in wijken.
Om ervoor te zorgen dat de kennis die wij en onze partners in
de loop van de jaren hebben ontwikkeld, beter toegankelijk
wordt, is de Wijkwijzer ontwikkeld. Op deze website duiden en
delen Platform31, het Verwey-Jonker Instituut, het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Landelijk
Platform Buurtgericht werken (LPB), het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA), Movisie, de VNG en het
ministerie van BZK alle relevante kennis over de wijkaanpak.

Dit samenwerkingsverband wordt in 2022 verder geïntensiveerd.
Ook borduren we voort op diverse kennistrajecten die een
bijdrage hebben geleverd aan de kennisopbouw en kennisverspreiding rond dit thema, zoals ‘Werken aan opgaven in de
wijk’, ‘Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak’, ‘Handreiking
Hoe maak ik een buurtagenda?’ en ‘Domeinoverstijgende
gebiedsgerichte aanpakken’. Het komend jaar gaan we aan de
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Tot slot onderzoeken we de rol van de woningcorporatie in
de wijk. Een rolverbreding van woningcorporaties is namelijk
steeds vaker wenselijk in maatschappelijke opgaven, zoals de
krapte op de woningmarkt, beheersbaar houden van concentraties van kwetsbare groepen, de verduurzamingsopgave en
de toenemende verschillen in leefbaarheid tussen wijken.
De balans tussen ‘wat is nodig?’, ‘wat kunnen we?’ en ‘wat
mogen we?’ moet weer opnieuw gevonden worden per
woningcorporatie en wijk. Platform31 wil dit gesprek in 2022
volop gaan voeren met niet alleen de sector zelf, maar ook
met partners uit publieke en private bloedgroepen. In 2022
gaan we onder andere aan de slag met een verkenning naar
woningtoewijzing op basis van bijdragen aan de buurt en een
werkplaats wijkgericht werken en onderzoeken we de rol van
woningcorporaties in de wijk.
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Inclusief
samenleven:
iedereen telt
mee
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status. En inwoners die moeite hebben om rond te
komen, hebben drie- tot viermaal meer last van harten vaatziekten, angststoornissen, overspannenheid
en eenzaamheid, dan inwoners waarvoor dat niet
geldt. Daarnaast kunnen ruimtelijke consequenties
van verschillen in opleidingsniveau en verschillen in
inkomen en vermogen ertoe leiden dat kinderen elkaar
minder tegen komen op de basisschool.

Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en
moet mee kunnen doen. De realiteit is een groeiende
kansenongelijkheid die zichtbaar wordt op de
woningmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt,
in koopkracht (problematische schulden,
armoede) en in gezondheid, levensverwachting
en gezonde levensjaren. Om maatschappelijke
verschillen te verkleinen wil Platform31 aandacht
voor bestaanszekerheid, het vergroten van
kansengelijkheid en het vergemakkelijken van een
gezond leven als belangrijke prioriteiten voor een
sterker sociaal domein. In onze programmering
staat de mens centraal en ligt onze focus op wat
echt werkt: van een systeemgericht denken naar een
mensgerichte aanpak in wijken en buurten.
Inwoners met een lage sociaaleconomische status
leven gemiddeld acht jaar korter en maar liefst vijftien
jaar minder in goed ervaren gezondheid in vergelijking
met inwoners met een hoge sociaaleconomische
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gemeenten aangrijpingspunten voor het werken aan
bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond
leven.

Gemeenten, corporaties en andere (maatschappelijke)
partners zijn op zoek naar betere antwoorden voor
deze complexe opgaven. Er is vooral behoefte aan het
in beeld brengen en aanpakken van onderliggende
oorzaken van de problematiek. Binnen deze opgaven
legt Platform31 expliciet de verbinding tussen het
sociale en fysieke domein. We zoeken dus niet alleen
naar koppelkansen tussen thema’s als armoede
en schulden, gezondheid en welzijn, onderwijs en
arbeidsmarkt en wonen en zorg, maar zoeken ook de
aansluiting met gebiedsontwikkelingstrajecten en
verduurzaming. Met name in de wijken liggen voor

Kees Telder
Armoede en schulden

Ons netwerk

Omdat in onze projecten vaak de ‘hoe-vraag’
centraal staat, geven we praktijkprofessionals graag
zo concreet mogelijke handvatten om effectief
aan de slag te gaan. Met andere woorden: onze
kennis- en leerkringen geven beleidsmakers en
praktijkprofessonials de gelegenheid om onderling
kennis uit te wisselen, wederzijdse ervaringen te delen
en handelingsperspectieven in te zetten in de praktijk.

Susan van Klaveren
Wonen en zorg
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Wonen en zorg
In 2022 organiseren we een leerkring gericht
op inzicht en begrip in organisatienetwerken
en de toepassing daarvan op de eigen netwerken
en praktijksituaties. En we ondersteunen we
gemeenten in het kennis- en leertraject
Woonzorgvisie.

De beleidsaandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden kent een lange geschiedenis, maar waar ze wonen
verandert met de tijd. Wonen in kleinschalige voorzieningen
of zelfstandig wonen in wijken en buurten geniet nu de
voorkeur. Dit vraagt onder meer van gemeenten, corporaties
en zorg- en welzijnsorganisaties dat zij werken aan nieuwe
arrangementen voor wonen, welzijn en zorg. Met laagdrempelige voorzieningen in de buurt en aandacht voor gezondheid
en wat mensen wél kunnen. Platform31 inspireert bestuurders, beleidsmakers, wijkwerkers en (vertegenwoordigers van)
inwoners met tal van kennisactiviteiten op het thema wonen

en zorg. Onze primaire focus
ligt daarbij op de samenwerking tussen het sociale en
fysieke domein, omdat daar
de vernieuwing ontstaat die
nodig is voor inclusieve wijken en buurten. Bovendien
is onze overtuiging dat de
mensen die werken in de buurten, wijken, dorpen of steden
het verschil kunnen maken. De professionals weten wat goed
past bij een wijk. Door de juiste mensen met elkaar te laten
samenwerken, ontstaan oplossingen die bijdragen aan een
inclusieve samenleving.

18

In het kader van samenwerken zien we dat organisatienetwerken een opkomend fenomeen zijn in de (semi-) publieke
sector. In 2022 organiseert Platform31 een leerkring, waarin
deelnemers werken aan meer inzicht en begrip in organisatienetwerken en aan de toepassing daarvan op de eigen
netwerken en praktijksituaties. Ook dit jaar ondersteunen we
in het kennis- en leertraject Woonzorgvisie gemeenten in hun
proces van de woonzorgvisie. Ze zijn hiermee beter in staat
om in te spelen op de woonzorgopgave. Voor gemeenten die
hun visie al gereed hebben, maken we in een nieuw kennisen leertraject de stap naar de uitvoering. Een uitvoeringsprogramma wonen met zorg helpt versnellen en doorbraken te
creëren voor het realiseren van woonzorginitiatieven.
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Armoede en schulden
Financiële problemen en inkomensonzekerheid veroorzaken
stress en hebben een negatief effect op gezondheid, terwijl
omgekeerd een slechte gezondheid tot armoede en/of
schulden kan leiden. Een voldoende en stabiel inkomen en
verminderen van stress zijn hierbij belangrijke onderwerpen.
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 bij de ontwikkeling van een effectieve
aanpak van armoede en schulden. Dat doen we met
aandacht voor de samenhang tussen de verschillende
leefdomeinen. Met oog voor de mens – hun leefsituatie en
gedrag – en de effecten van stress.

over het beter kunnen bereiken van een specifieke doelgroep,
namelijk ‘werkende armen’. En met belangenvereniging Aedes
gaan we specifiek in op de rol van woningcorporaties bij het
voorkomen van (dreigende) huurachterstanden en ná een
huisuitzetting: is er begeleiding/nazorg of goed contact met
andere instanties?

Binnen de aanpak van armoede en schulden legt Platform31
expliciet de verbinding tussen het fysieke en het sociale domein en ligt de focus van onze programmering vooral op preventie. Zo richten we samen met de provincie Gelderland een
leerkring in gericht het bereiken van mensen die in armoede
en met schulden leven. Zodat de deelnemende Gelderse
gemeenten een aanpak kunnen ontwikkelen waarmee hulpverlening op korte termijn effectief kan worden ingezet en er
tegelijkertijd inzichten ontstaan waarmee een leven in armoede kan worden voorkomen. In het verlengde daarvan organiseren we met het G40-Stedennetwerk enkele boostersessies

Tot slot verkennen we de samenwerking met VNG en G4
op dit thema in relatie tot het adviesrecht van gemeenten
bij schuldenbewind en vervoersarmoede.

In 2022 organiseren we een
leerkring over het bereiken van
mensen die in armoede en met
schulden leven, een aanpak kan
worden ontwikkeld waarmee
hulpverlening op korte termijn
effectief kan worden ingezet.
19
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Gezondheid en welzijn
Voor het tegengaan van gezondheidsachterstanden wil
Platform31 de aanpak van de maatschappelijke oorzaken
centraler stellen en meer domeinoverstijgend werken. Aandacht voor preventie, een stevige sociale basis, participatie,
armoede en schulden, maar ook voor wonen en een gezonde
leefomgeving is belangrijk om structurele gezondheidsachterstanden te verminderen. Het Nationaal Preventieakkoord
van eind 2018 wordt in het coalitieakkoord voortgezet en verbreed met een preventieakkoord mentale gezondheid, waarbij het Trimbos-instituut aanbeveelt vooral te focussen op de
achterliggende (stress) factoren zoals bestaansonzekerheid.
Door maatregelen specifiek te richten op wijken en buurten
waar veel mensen in kwetsbare omstandigheden wonen,
worden groepen met de grootste gezondheidsachterstanden
bereikt. In die gebieden is de grootste gezondheidswinst te
boeken. Daarbij moeten tegelijkertijd ook leefstijlgerichte
interventies worden ingezet, omdat gedrag vaak hardnekkig is en ongezond gedrag niet ‘vanzelf’ verdwijnt bij betere
omstandigheden.
Belangrijk is dat welzijn, zorgaanbieders en diverse gemeentelijke afdelingen beter met elkaar samenwerken, zodat
integrale hulp dichtbij huis wordt geleverd. Ondersteund door
ontschot financieren door gemeenten en zorgverzekeraars,
wat nu nog maar mondjesmaat gebeurt. Platform31 wil in
samenwerking met onder andere Pharos op lokaal niveau

In 2022 willen we het bevorderen
van gezondheid en welzijn
een vanzelfsprekend onderdeel
laten zijn in de wijkaanpak.
bereiken dat het bevorderen van gezondheid en welzijn een
vanzelfsprekend onderdeel wordt van een wijkaanpak, gemeentelijk en regionale beleid met gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Ook bij het coronaherstelbeleid letten
we op het verminderen van gezondheidsachterstanden en
bevorderen van gelijke gezondheidskansen.
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Met het Onderzoeksinstituut IVO willen we in de forensische
en verslavingszorg onderzoeken hoe zorgontwikkeling en
evaluatie ertoe kunnen bijdragen dat mensen in kwetsbare
omstandigheden goed worden ondersteund en behandeld,
en een plaats in de samenleving kunnen houden of hervinden. We zien namelijk een trend naar meer herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen in de
ggz, verslavingszorg en forensische zorg. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervoor is echter beperkt. Met onderzoek
willen we laten zien hoe herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid effectief kunnen worden ingezet.
In 2022 willen we samen met verslavingszorginstellingen,
gemeenten en organisaties in het sociaal domein (welzijn,
re-integratie) een handreiking ontwikkelen met een
ontwerp-herstelinfrastructuur voor mensen met een verslaving en hun naasten. Deze handreiking kan als voorbeeld
dienen voor de gehele ggz. Op Europees niveau wordt
gewerkt aan een herziening van het drugs- en tabaksbeleid.
Komende jaren willen we onderzoek blijven doen waarin we
dit beleid op nationaal en internationaal niveau onderbouwen
met wetenschappelijk onderzoek en evalueren op bereik en
effectiviteit.
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Duurzaam
transformeren:
energie en
klimaat
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Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
ondersteunt gemeenten en betrokken partijen
in het wijkgericht aardgasvrij maken van
woningen en gebouwen.

Nederland wil koploper in Europa zijn bij het
tegengaan van de opwarming van de aarde. Het
Kabinet scherpt het doel voor 2030 aan in de
Klimaatwet tot tenminste 55% CO2-reductie. Dit
betekent dat Rijk en gemeenten de komende tien
jaar belangrijke stappen moeten zetten om de
doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op
het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en
de transitie naar een circulaire economie. Gemeenten
hebben een belangrijke rol in de energietransitie:
woningen en gebouwen zijn verantwoordelijk voor
circa 40 procent van het totale energieverbruik in
Nederland.

Patrick van Lunteren
Energietransitie, Klimaatadaptatie,
Circulaire maatschappij
22

Jaarplan 2022

Inleiding

Opgaven

Duurzaam transformeren:
energie en klimaat

Ons netwerk

Verduurzamen van wijken
In 2022 verschuift de focus van dit programma naar borging
van het netwerk, het monitoren van de voortgang in de
deelnemende gemeenten, het verdiepen van enkele onderwerpen en het ‘opschalen’ naar andere wijken.

De aanpak van Platform31 binnen de duurzaamheidsprojecten kenmerkt zich door de integraliteit. Parrallel aan het interbestuurlijke programma PAW lag de focus van Platform31 de
afgelopen jaren op de verduurzaming van kwetsbare wijken,
waarbij energietransitie als hefboom voor brede wijkverbetering werd ingezet en samen met wijkbewoners wordt
uitgevoerd. Door samen met 18 gemeenten te leren, experimenteren en kennis te delen zijn er inzichten opgedaan en
toegepast die waardevol zijn voor andere gemeenten, wijken
en hun bewoners.

ten willen de ambities in beide transities zoveel mogelijk gelijktijdig realiseren, maar weten nog niet hoe. Om deze vraag
te beantwoorden organiseert Platform31 een Community of
Practice (CoP) met deelnemers aan het Programma Aardgasvrije Wijken met circulaire plannen. In deze CoP worden in
vier bijeenkomsten een aantal aspecten van circulair bouwen
(materialen, hergebruik) onderzocht.

In 2022 organiseert
Platform31 een leerkring
voor deelnemers uit het
Programma Aardgasvrije
Wijken die aan de slag willen
met circulair bouwen.

Tegelijkertijd met de energietransitie vindt er een grondstoffentransitie plaats die eveneens een belangrijke impact heeft
op de hoeveelheid CO2-emissies. Deze transitie naar een circulaire samenleving loopt nog achter op de energietransitie,
maar is bezig met een snelle opmars. Steeds meer gemeen-
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Burgerbetrokkenheid
Maatschappelijke acceptatie is voorwaardelijk voor een
succesvolle transitie. De betrokkenheid van burgers in het
klimaatbeleid is hiervoor cruciaal, evenals de verdeling van
de lasten tussen burgers en bedrijven en tussen de burgers
onderling. In 2022 start Platform31 diverse trajecten gericht
op het betrekken van bewoners en bewonersinitiatieven bij
het verduurzamen van hun wijk of buurt. Zo brengen we best
practices in beeld van kernen, dorpen of wijken waar sprake
is van zogeheten ‘best persons’ die ondernemersvaardigheden combineren met een sociaal hart en in staat zijn op een
positieve manier reuring in een gebied tot stand te brengen
en de uitdagingen rond energietransitie, duurzaamheid en
circulaire economie op de kaart weet te krijgen.

In 2022 start Platform31 diverse trajecten gericht op
het betrekken van bewoners en bewonersinitiatieven
bij het verduurzamen van hun wijk of buurt.

Ook raadsleden hebben een belangrijke rol in de warmtetransitie, bijvoorbeeld bij het bepalen van randvoorwaarden. Maar
veel raadsleden zijn zoekende naar welke kennis zij nodig
hebben en welke rol zij kunnen pakken. Platform31 ontwikkelde de afgelopen jaren drie Wegwijzers Warmtetransitie,
met daarin basisinformatie voor raadsleden waarmee zij goed
beslagen ten ijs komen. Specifiek voor nieuwe raadsleden
die na de gemeenteraadsverkiezingen starten, komt er een
update van de wegwijzers.
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Utiliteitsbouw
In de transitie naar duurzame wijken is er veel aandacht voor
de woningen en haar bewoners. Wanneer het gaat om het
aandeel in de energieconsumptie in een wijk, dan bleef de verduurzaming van commercieel en maatschappelijk vastgoed
tot nu toe wat onderbelicht. De Nederlandse overheden worden gelukkig steeds meer gestimuleerd in het verduurzamen
van hun eigen gebouwen. Met het Kennis- en Innovatie Platform Maatschappelijk vastgoed worden er hier al stappen in
gezet en ervaringen opgedaan. De vertaalslag naar de praktijk
en de opschaling van pilots naar alle gebouwen blijft echter
een grote uitdaging. Platform31 heeft in het scholenprogramma en in het project ‘Rightscaling PAW’ een benaderingswijze
ontwikkeld waarmee een procesplan wordt ontwikkeld om
deze opschalingsvraag daadwerkelijk vorm te kunnen geven
en start in 2022 met een plan van aanpak. Ook starten we samen met Ruimte-OK een ondersteuningsprogramma gericht
op het versneld verduurzamen van basisscholen en scholen in
het Voortgezet Onderwijs.

In 2022 starten we een
ondersteuningsprogramma
gericht op het versneld
verduurzamen van
basisscholen en scholen in
het Voortgezet Onderwijs.
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Klimaatadaptatie
Maatregelen voor de energietransitie laten zich vaak goed
combineren met klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte. Toch blijkt het lastig deze
een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Platform31 organiseert een leerkring
Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken en deelt kennis en
ervaring over de mogelijkheden en meerwaarde van klimaatadaptatieve maatregelen in combinatie met de energietransitie. De deelnemers ontwikkelen gezamenlijk praktijkgerichte
oplossingen die klimaatadaptatie een integraal onderdeel van
de wijkaanpak laat zijn.
Daarnaast starten we in 2022 een project dat specifiek is gericht op verkoeling in dicht stedelijk gebied. Hierin bestuderen
we in een aantal gemeenten drie tot vijf locaties. Daarin gaan
we na welke richtlijnen en parameters deze gemeenten hanteren voor verkoeling, op welk onderzoek en uitgangspunten
zijn deze gebaseerd en hoe ze worden toegepast. Daarnaast
kijken we hoe deze locaties worden ervaren door de bewoners, ten aanzien van koelte maar ook van andere gezondheidsaspecten, zoals beweging, het vinden van rust of sociaal
contact. Op deze manier krijgen we beter inzicht in de criteria
voor koele en gezonde plekken en geven we gemeenten zo
handelingsperspectief bij het (her)inrichten van stedelijke
openbare ruimte.

In 2022 starten we een onderzoek gericht op verkoeling in dicht stedelijk
gebied: we bestuderen welke richtlijnen en parameters gemeenten
hanteren voor verkoeling, op welk onderzoek en uitgangspunten
zijn deze gebaseerd en hoe ze worden toegepast.
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Duurzaam Europa
Nu de meeste ambities van de Europese Commissie voor de
komende 7 jaar geformuleerd zijn, is duidelijk dat de impact
op onze dagelijkse leefomgeving groot is. Gemeenten en
organisaties zullen aan de lat staan voor enorme opgaven
waarvoor gelukkig ook veel financiële middelen beschikbaar
komen. De bijhorende kennis en netwerken worden uitgebreid of opgebouwd. Nederlandse gemeenten haken daar
meer en meer op aan. Platform31 biedt als coördinator van
Europese programma’s URBACT en PED/ DUT en focal point
nationale toegangen daartoe. We organiseren netwerken,
verschaffen informatie en helpen bij inschrijven op calls.

In 2022 organiseren we bijeenkomsten en een
congres gericht op nationale en internationale
kennisuitwisseling en netwerkvorming voor
duurzame steden en regio’s.
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Steden en regio’s staan dan ook voor de opgave om
hun economie te herstellen, het verdienvermogen te
vergroten, vernieuwen en vergroenen. Daarin trekken
zij op met provincies en het Rijk in een gezamenlijke
agenda Economisch Herstel. Speerpunten van de
herstelagenda zijn de thema’s ontwikkelkracht en
innovatie, breed mkb, gebiedsontwikkeling en human
capital. Vanuit de gedachte dat lokale en regionale
uitvoeringskracht essentieel zijn voor nationaal
herstel van de economie.

Hoewel de economie vóór de uitbraak van de coronapandemie er op het oog goed voor stond, was het
beeld onder de spreekwoordelijke motorkap niet
zo rooskleurig. Met name in het mkb waren er
structurele problemen die aandacht vroegen.
Ondanks de forse groei van de Nederlandse
economie in de afgelopen jaren, liet het mkb een
dalende trend zien in groei van toegevoegde waarde
en productiviteit. Het structurele groeivermogen
van het mkb werd geremd door teruglopende
bedrijfsinvesteringen, personeelstekorten en een
matig functionerende arbeidsmarkt, beperkte
doorgroei van bedrijven, kwetsbaarheid voor
conjuncturele schommelingen en lage investeringen
in R&D, digitalisering, innovatie, internationalisering.
Een aantal problemen zijn door de coronacrisis
verergerd en verdiept.

Joost van Hoorn
Regionale economie, onderwijs
en arbeidsmarkt
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Kennisprogramma Regionale Economie
Platform31 draagt met het Kennisprogramma Regionale
Economie bij aan herstel en transitie van de regionale economie. Dit programma is gericht op het organiseren van de
kennisuitwisseling over welke interventies, maatregelen en
aanpakken werken om herstel en transitie aan te jagen. Voor
de thema’s en vraagstukken waarop verdiepend inzicht nodig
is, pakken we de kennisontwikkeling op. Het Kennisnetwerk
Regionale Economie benutten we als virtuele werkplaats voor
het uitwisselen van kennis, lessen, inzichten, ervaringen en
praktijkvoorbeelden binnen regio’s, tussen regio’s en tussen Rijk en regio’s. In 2022 zal de focus vooral liggen op de
doorontwikkeling van het kennis- en activiteitenprogramma
voor gemeenten, regio’s en provincies voor de kennisuitwisseling en de kennisinfrastructuur (via het Kennisnetwerk
Regionale Economie). We bieden gerichte ondersteuning en
begeleiding van steden en regio’s bij de transitie naar een
nieuwe economie. Zo blijven we betrokken bij de uitvoering
van de Actieagenda Digitalisering MKB die we samen met Rijk
en Regio’s in het najaar van 2021 hebben opgesteld. Samen
met provincies, rijk, gemeenten en ondernemersorganisaties
ontwikkelen we een aanpak om het regionaal bedrijfsleven te
ondersteunen bij de transitie naar een circulaire economie.
We verkennen wat nodig is om de ondernemersdienstverlening en ondersteuningsinfrastructuur naar een hoger plan te
tillen en dragen daar aan bij door inzet van kennisuitwisseling

en onze meedenkkracht. Om de interbestuurlijke samenwerking ten behoeve van regionaal economisch beleid te
bevorderen, zetten we onder meer in op de doorontwikkeling
van het Welvaart Model Canvas dat we in 2021 samen met het
Interbestuurlijk Programma Regionale Economie als versnel-
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ler hebben ontwikkeld. Specifiek voor de nieuwe wethouders
die na de gemeenteraadsverkiezingen worden aangesteld
ontwikkelen we een toekomstagenda lokale en regionale
economie. Deze agenda bevat handvatten voor beleid en
actiepunten voor de teams en wethouders EZ.
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(regionale) economie
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Aantrekkelijke binnensteden
Binnensteden zijn een belangrijke economische motor voor
de regio én het centrum van een samenleving. Een bruisende
winkelstraat is bovendien cruciaal voor de leefbaarheid in
dorpen en steden. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk met structurele leegstand tot gevolg. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de
cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het
levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en
op sommige plekken zelfs verloederen. Corona heeft bestaande knelpunten in binnensteden en dorpskernen versterkt, en
maakt het nog belangrijker dat we met een nieuwe blik naar
binnensteden kijken. Om economisch herstel te laten samengaan met het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken
van binnensteden, is het ‘herijken’ van binnenstadsvisies niet
genoeg. Het binnenstad beleid is gebaat bij integraliteit en
(financiële) stroomlijning. In een integraal programma voor
de binnenstad worden doelen, concrete acties en financiële
middelen aan elkaar gekoppeld. In veel gemeenten is de
binnenstadsvisie al behoorlijk integraal, met aandacht voor
de verschillende functies die in de binnenstad samenkomen
en elkaar kunnen versterken. In de uitvoering werken stakeholders echter nogal eens langs elkaar heen. Het ruimtelijk en
economisch instrumentarium grijpen nog maar beperkt in elkaar en niet alle betrokkenen zijn vanaf het begin aangehaakt.
Dat pleit des te meer voor een programmatische aanpak, met
een programmateam waarin verschillende stakeholders zijn
verenigd. De beleidscyclus van de Omgevingswet biedt aanknopingspunten om meer programmatisch te werken.

In 2022 verkennen we de voorwaarden voor een
duurzaam economisch herstel en organiseren we
bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van kennis
over samenwerking met vastgoedeigenaren en
het komen tot een integrale en programmatische
binnenstadsaanpak.

Platform31 draagt ook in
2022 bij aan kennis over vitale en duurzame binnensteden en kernen. Zo verkennen we samen met de G40,
M50 en VNG de voorwaarden voor duurzaam economisch herstel en organiseren
we bijeenkomsten met de
Retailagenda. Doel van deze
bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis over samenwerking met vastgoedeigenaren en het komen tot een integrale
en programmatische binnenstadsaanpak. Daarnaast bundelen
we kennis over binnensteden en kernen op ons kennisdossier
en op het kennisnetwerk regionale economie.
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Human Capital
In 2022 faciliteren we de kennisuitwisseling
over arbeidsmarkt en onderwijs en verkennen
we hoe we op dit onderwerp nog meer impact
kunnen realiseren.

Veel bedrijven en sectoren kampen met personeelstekorten
die de komende jaren met een krimpende beroepsbevolking
alleen maar nijpender zullen worden. Tegelijkertijd staan er
nog altijd veel mensen langs de kant. Het is de kunst dit
‘onbenutte potentieel’ op een duurzame wijze bij de arbeidsmarkt te betrekken en zo de samenleving inclusiever te
maken. Ook voor het waarmaken van de ambities rond de
energietransitie, speelt een goed functionerende arbeidsmarkt een belangrijke rol. ‘Human capital’ is één van de drie
centrale thema’s in de economische herstelaanpak van
Rijk, provincies en gemeenten. Op het schaalniveau van de
arbeidsmarktregio’s wordt daartoe steeds nauwer samengewerkt tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en
overheden. De afgelopen jaren hebben we voor steden en
regio’s veel projecten gedaan op het terrein van onderwijs
en arbeidsmarkt. Die inzet zetten we in 2022 voort onder
meer door de kennisuitwisseling te faciliteren en met gemeenten, provincies en het Rijk te verkennen hoe we op
dit onderwerp nog meer impact kunnen realiseren.
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Bestuur en
samenspel
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Maatschappelijke vraagstukken zijn niet langer het
domein van de overheid, maar vragen een aanpak
vanuit een breed samenspel tussen partners.
Professionals zoeken naar nieuwe mogelijkheden
waarmee zij hun bestuurskracht en impact in de
samenleving kunnen vergroten. In plaats van zich
enkel op hun eigen bestuurskern te richten, verkennen
ze meer en meer de grensgebieden op. Er ontstaan
vaker netwerken van organisaties en gebiedsgerichte
aanpakken, zoals het Nationaal Programma Rotterdam
Zuid. Dit soort programma’s leunen niet alleen op de
inzet van de overheid, maar moeten het juist hebben
van de inzet van hun partners.
Platform31 ondersteunt het interbestuurlijke
samenwerken aan complexe maatschappelijke
vraagstukken. Werken vanuit een deal-aanpak zien
we als een belangrijke richting voor sector- en/of
gebiedsoverstijgende samenwerking. Dankzij City
Deals, Regiodeals en Woondeals krijgen netwerken
van overheden, bedrijven en kennisorganisaties de
34
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ruimte om hun eigen werkwijzen te heroverwegen
en gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Dankzij
deze werkwijze ontstaat gezamenlijk eigenaarschap
over opgaven en oplossingen en een betere dialoog
tussen de overheid haar en partners. Bovendien gaat
deze werkwijze uit van gelijkwaardigheid tussen alle
partijen, ook tussen de verschillende overheidslagen.
Dit vergt wel in toenemende mate soft skills van
ambtenaren.
De komende jaren zet Platform31 zich samen met
onze partners in om de onderlinge uitwisseling van
kennis- en leeractiviteiten op deze ontwikkelingen te
versterken. We organiseren bijvoorbeeld een leerkring
organisatienetwerken, zetten de werkplaatsen
wijkgericht werken op, onderzoeken de rol van de
responsieve overheid in de energie transitie en bieden
een ondersteuningsprogramma ten behoeve van het
Innovatieprogramma Stad en Regio.
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goede voorbeelden. Zo reiken we gemeenten en
coproductiepartners 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.

Tegelijkertijd wordt het Rijk vaker gevraagd om visie
en sturing te bieden bij regionaal overstijgende
vraagstukken, zoals digitalisering, verduurzaming
of vergrijzing. Nieuwe wet- en regelgeving,
waaronder de Omgevingswet of de Wmo, geven
overheden én partners ruimte voor nieuwe
samenwerkingsverbanden in netwerken die beter
aansluiten bij de leefwereld van de mensen. Daarbij
past een andere manier van sturen, organiseren en
verantwoorden. Met meer zelforganisatie, ruimte
en macht voor burgers en (maatschappelijke)
ondernemers, goede sturing in ketens, dynamische
netwerken en een integrale- en vraaggerichte
werkwijze.
Overheden weten vaak wel waar ze naartoe willen,
maar nog niet hoe ze zich het beste kunnen bewegen
in het veranderende samenspel van stad en regio.
Platform31 helpt bij de bestuurlijke vernieuwingsopgaven met duiding, reflectie en inzichten en

Mirjam Fokkema
Bestuur en samenspel

35

Jaarplan 2022

Inleiding

Opgaven

Bestuur en samenspel

Nieuw leiderschap, bestuurlijke
veerkracht en nieuw elan
De ontwikkelingen in de samenleving vragen om nieuw
leiderschap en veerkrachtig bestuur, om daarmee het verloren gegane vertrouwen terug te winnen en te laten zien
dat de overheid burgers serieus neemt. Daarvoor is ook een
bezinning op het eigen functioneren en wat we verstaan
onder goed bestuur en integriteit, essentieel. Vandaar dat
Platform31 ook op deze terreinen activiteiten ontplooit en
aansluit bij trajecten van partners die leiderschap, dialoog en
ethiek en gezag van de overheid als thema hebben.

In 2022 ontwikkelen we
kennisactiviteiten rond de
vraag wat wordt verstaan
onder goed bestuur en
integriteit.
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Bestuurlijke vernieuwing,
tegenspraak en participatie
Gebeurtenissen als de toeslagenaffaire en de invoering van
coronamaatregelen maken dat het functioneren van de democratie weer volop in de aandacht staat. ‘Macht’ en ‘tegenmacht’ zijn begrippen die in politieke debatten en opiniestukken continu aangehaald worden. Ook in gemeenten is dit
een actueel thema. De complexiteit waarbinnen gemeenten
afwegingen en keuzes moeten maken is enorm. Ontwikkelingen, zoals de hoge verwachtingen van het zelforganiserend
vermogen van de burger, de transities op het gebied van
technologie en duurzaamheid en een toenemende afhankelijkheid van de samenwerking met andere partijen dragen
daaraan bij.
Gemeenten moeten zowel een rechtmatige en efficiënte
overheid zijn als samenwerkende en netwerkende partners
die actief gebruik maken van ideeën uit de samenleving.
Dit vergt het kunnen combineren en in balans brengen van
verschillende sturingsvormen. Platform31 ondersteunt gemeenten met kennis- en leeractiviteiten. Zo verkennen we de
overeenkomsten tussen participatieve aanpak in het sociaal
en in het fysiek domein, bieden we tools aan raadsleden waarmee zij hun rol in de warmtransitie kunnen versterken met
specifiek aandacht voor de participatiekaders en organiseren
we een bijeenkomst rond nieuwe vormen van inspraak.

In 2022 verkennen we de overeenkomsten tussen participatieve
aanpak in het sociaal en in het fysiek domein, bieden we tools aan
raadsleden waarmee zij hun rol in de warmtransitie kunnen versterken
en organiseren we een bijeenkomst rond nieuwe vormen van inspraak.
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Integrale aanpak vergt
horizontale verantwoording
Ook helpen we overheden bij het inrichten van een proces dat
hen in staat stelt om naast een inhoudelijke integrale blik, ook
de financiële stromen integraler te laten lopen. De praktijk is
op dat punt nog steeds erg verkokerd, omdat wethouders nu
eenmaal verantwoordelijk zijn voor een portefeuille. Hoewel
sommige gemeenten al domeinoverstijgender denken, wordt
er nog veelal ‘verticaal’ besloten, budget toegekend en dus
verantwoord. Met andere woorden: de noodzaak van integraal

denken wordt wel gezien, maar vanuit dit denken moet de
stap naar doen nog worden gezet. Platform31 verkent het
werken door gemeenten met nieuwe verantwoordingsconcepten op het gebied van impact, brede welvaartsindicatoren
en de internationale duurzaamheidsdoelstellingen.
We brengen de behoeften in beeld die er zijn op dit vlak om
zo de mogelijkheden te verkennen om overheidsactoren te
ondersteunen om meer toekomstbehendig te zijn.

In 2022 verkennen we het
werken met nieuwe
verantwoordingsconcepten
op het gebied van impact,
brede welvaartsindicatoren
en de internationale duurzaamheidsdoelstellingen.
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vierjarige convenanten overeengekomen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt Platform31 met jaarlijkse
(project)subsidie. Ook met andere (groepen) partners
zijn afspraken gemaakt over het kennisprogramma
van Platform31 (corporaties, M50, VNG, Aedes).
Via projectopdrachten en - subsidies werken we
daarnaast regelmatig voor andere ministeries.

Platform31 onderscheidt zich van andere kennisinstituten vanwege ons gevarieerde partnernetwerk,
brede inhoudelijke scope en verbinding van thema’s
en partijen. We dragen bij aan domeinoverstijgende
maatschappelijke opgaven die bij meerdere partijen
spelen, waarbij we gezamenlijk de vraag scherpstellen
en zoeken naar vernieuwende oplossingen. 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.
Het financieringsmodel van Platform31 is gebaseerd
op cofinanciering door verschillende partners. Voor de
continuïteit van Platform31 werken wij daarbij zoveel
mogelijk met vaste subsidie- of convenantsafspraken.
Met de G4 en het G40-Stedennetwerk zijn bijvoorbeeld
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Activiteitenoverzicht 2022
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 2022 kunt u de
volgende kennis- en netwerkactiviteiten verwachten:

Publicaties over actuele
landelijke ontwikkelingen
Analyse regeerakkoord
Traditiegetrouw geeft Platform31 na de vorming van een
nieuw Kabinet een duiding van het regeerakkoord, waarbij
we gebruik maken van ons (partner)netwerk. In de duiding
van het akkoord zetten we het zoeklicht op maatregelen en
beleidswijzigingen die het meest relevant zijn voor stad en
regio. Deze analyse van het regeerakkoord kunt u beschouwen als een extra toegift op de samenvatting van de Rijksbegroting 2022, die wij in het najaar van 2021 publiceerden.

Analyse college-akkoorden
Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden
na de gemeenteraadsverkiezingen, zo ook in 2022. Daarbij
kijken we vooral naar de wijze waarop gemeenten de belangrijkste opgaven gaan aanpakken. Voor de komende analyse
zoomen we in op de ontwikkeling van de woningmarkt, de
transitie naar een duurzame samenleving, activering van
mensen die langs de kant staan, de economie in stad en
regio en bestuurlijke vernieuwing. .
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Analyse Rijksbegroting
Zoals elk jaar maakt Platform31 ook in 2022 een analyse van
de Rijksbegroting (voor 2023) 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.

Activiteiten gericht op
programma-ontwikkeling
Hartige Hap
Om mogelijke nieuwe vraagstukken en projecten te verkennen, en om onze partners te inspireren, is er in 2022 ruimte
voor hartige happen. Op dit moment staan er hartige happen
gepland over de volgende onderwerpen: economisch daklozen, maatschappelijke mechanismen en zeespiegelstijging,
Vital cities / brede welvaart.
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Dag van de Stad: bestuurdersdiner
Platform31 is al vijf 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, stemt deze af op de behoefte van ons partnernetwerk en brengt eigen kennis in. 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. In 2022 vindt de Dag van de Stad plaats in Tilburg.
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van onze belangrijkste partners (BZK/G40/M50/corporaties/
marktpartijen). De tafelgesprekken vinden plaats op basis van
een mini-college en video- of filmfragmenten (nieuwsitems)
ter bekrachtiging van de impact van onze analyses. De trendtalks worden gehost door een journalist en online uitgezonden voor een breed publiek.

zijn, en waar ook meerdere maatschappelijke opgaven
samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere verduurzamingsaanpakken, leefbaarheidsaanpak of renovatieopgaven.
Op verschillende plekken in het gebied geven professionals
en ervaringsdeskundigen uitleg over het project. Om de
ontwikkelingen te duiden en ook om de lokale partijen verder
op weg te helpen, vragen we deskundigen van buiten om
een recensie te geven. Wat viel hen op? Wat vinden ze sterk?
Wat zouden ze anders doen? Welke leerpunten zijn hieruit te
halen voor andere partijen? Vervolgens gaan we hierover met
elkaar in discussie.

YURPS

Open bijeenkomsten
Trendtalks
Afgelopen jaar organiseerden we voor het eerst een reeks
trendtalks. In 2022 zetten we deze activiteit voort en organiseren we voor al onze partners een nieuwe reeks (online)
trendtalks naar aanleiding van de analyse van de collegeakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Aan elke
trendtalk is een verdiepende sessie gekoppeld waarin de
opbrengsten worden vertaald naar onze programmering.
Voor de trendtalks worden leden van de Wetenschappelijke
Board en Programmaraad uitgenodigd evenals bestuurders

10 jaar Platform31
Hoewel de voorlopers van Platform31 teruggaan tot 1917
(toen het NIROV werd opgericht) bestaat Platform31 in 2022
tien jaar. In 2017 vierden we ons 100-jarig bestaan. In 2022
herdenken we dat Platform31 10 jaar geleden is opgericht
met onder meer een excursie naar een bijzondere gebiedsvernieuwing waarbij meerdere (kennis)partners betrokken
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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. Het
YURPS-netwerk is laagdrempelig en biedt mogelijkheden om
jonge professionals in de vakwereld kennis te laten maken
met elkaar en met Platform31. De eerste activiteit voor het
YURPS-netwerk in 2022 is een werkbezoek naar het nieuwbouwproject Little C in Rotterdam. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met onze partner ERA Contour.
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Het doel is dat YURPS leren over de achtergrond en laatste
trends rondom relevante opgaven waaraan Platform31 werkt.
Gevolgd door een discussie waarbij vanuit verschillende
perspectieven wordt nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen.
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die content op meerdere momenten per dag via onze snel
groeiende sociale media-kanalen. Op Twitter tellen we momenteel 11.635 volgers en op LinkedIn 12.232. Voor diverse
projecten ontwikkelen we specifieke social media campagnes.

Programmaraad
De programmaraad bevat deskundigen uit verschillende
partnergroepen van Platform31. Net als de wetenschappelijke board is het een multidisciplinair team, wat een
voedingsbodem biedt voor innovatie en vernieuwende
oplossingsrichtingen. De Programmaraad adviseert actief
over het jaarprogramma waarbij gekeken wordt naar de
samenhang en relevantie van de verschillende thema’s.
Daarnaast participeren ze – net als de leden van de
Wetenschappelijke Board – in de discussieplatform31
per maatschappelijke opgave.

Platform31-nieuwsbrief, nieuwsflits,
website, sociale media

Wetenschappelijke Board

Naast kennisdeling over specifieke thema’s versturen we
tweewekelijks de Platform31-nieuwsbrief (ruim 23.000 abonnees) met interviews, blogs, nieuwsberichten, publicaties en
de agenda over al onze programma’s. De Nieuwsflits Stad en
Regio (9.000 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

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. 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
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gerichte aanvulling op de vaste kern, al dan niet in wisselende samenstelling, kunnen we voor elk vraagstuk passende
wetenschappers benaderen. Leden van de Wetenschappelijke
Board worden daarnaast gevraagd om een bijdrage te leveren
aan de discussieplatform31 die Platform31 vanaf 2022 per
maatschappelijke opgave wil organiseren.

Onderzoeksprogramma Platform31
Platform31 bevindt zich in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. Om praktijkpartijen beter te voeden met de kennis
uit wetenschappelijke onderzoeken en om tegelijkertijd onze
programma’s en projecten te versterken met wetenschappelijke inzichten, willen we meer doen met wetenschappelijk
onderzoek en onze connectie met de wetenschap versterken. In ons onderzoeksprogramma willen we ons richten op
wetenschappelijk onderzoek met impact op de praktijk. Het
is onze ambitie om zowel een steviger rol te spelen in de kennisdisseminatie van wetenschappelijke onderzoeken op de
maatschappelijke vraagstukken waarop wij werkzaam zijn als
zelf meer te participeren in wetenschappelijke onderzoeken.
We spelen hiermee in op de behoefte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in de regio. Gemeenten en regionale
organisaties hebben kwalitatieve kennis en analyses nodig
die hen helpen in de praktijk. Wat werkt en hoe werkt het?
Hoe kan beleid bijdragen aan het realiseren van integrale
opgaven en doelstellingen?
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We zijn gestart met ons aansluiten bij kennisketenbrede
samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen
en onderzoeksinstituten. Hierbij bouwen we voort op onze
betrokkenheid en ervaring bij het SURF VERDUS kennisprogramma. Zo zijn we betrokken bij verschillende aanvragen
vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), gericht op
wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke
impact. Ook zijn we onderdeel van het Kennisketenbreed
consortium klimaatadaptatie en gezondheid kwetsbare
groepen.
Daarnaast doen we ook wetenschappelijk onderzoek in
samenwerking met Onderzoeksinstituut IVO. Het 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 maatschappelijke organisaties. Platform31
en het IVO vinden elkaar in het verbinden van wetenschap,
beleid en praktijk rondom actuele vraagstukken. Beide
organisaties werken graag samen met professionals en
ervaringsdeskundigen. Zo kunnen we onze opdrachtgevers
met goed onderbouwde kennis en doordacht praktijkadvies bijstaan.

Ons netwerk
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Eerste gezamenlijke onderzoeksprojecten zijn: een evaluatieonderzoek op basis van kwalitatieve interviews en observaties
naar leernetwerken over integrale ouderenzorg aan huis in
opdracht van ZonMw, een mixed methods onderzoek, samen
met Verwey Jonker en Rebel Group, naar de maatregelen die
gemeenten hebben genomen na het afschaffen van de Wet
tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) in opdracht van
het ministerie van VWS en een evaluatieonderzoek op basis
van kwalitatieve interviews naar passend arrangeren en integrale samenwerking in de jeugdhulp in de Rijnmond Regio.
In 2022 zetten we in op gezamenlijk onderzoek op het thema
klimaatadaptatie en gezondheid en het verder uitwerken van
de onderzoeksagenda voeding en duurzaamheid.
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Inleiding

Ons netwerk

Opgaven

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
Provincie Limburg

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
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle
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Middelgrote gemeenten
Gemeente Goes
Gemeente Meierijstad
Gemeente Nissewaard
Gemeente Oldambt
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
De Alliantie
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

Inleiding

Ons netwerk

Opgaven

Staedion
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Talis
Thuis
Thuis bij Antares
Tiwos
Trivire
Van Alckmaer
Velison Wonen
Vestia Groep
Vidomes
Waterweg Wonen
Welbions
Wonen Limburg
Wonen Zuid
Woningstichting Den Helder
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
Actors Procesmanagement
AEF
Atrivé
AM		
Arcadis
AT Osborne
Beaumont Communicatie
BLG Wonen | de Volksbank
BNG Bank
BPD
Buck
Camelot Europe
Citizenlab
Companen
DNGB
Dock
ERA Contour
EURUS
Goudvisie
Heijmans
HomeFlex
ICS Zorg
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Jochum Deuten
KokxDeVoogd
Koninklijke BAM Groep
Maas Wijkontwikkeling

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

Ons netwerk
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MN		
Must Stedebouw
Ovidius
Pharos
Procap
Rabobank Nederland
RHO Adviseurs
RIGO Research en Advies
Roots Advies
Stebru
Stichting W/E adviseurs
Synchroon
Techniek Nederland
TNO
Triodos
Twynstra Gudde
VINU

Den Haag
Amsterdam
Apeldoorn
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam
Amsterdam
Rijswijk ZH
Nieuwerkerk ad IJssel
Utrecht
Zoetermeer
Zoetermeer
Delft
Driebergen-Rijsenburg
Amersfoort
Leiden

Uitvoeringsorganisatie Partner
Kadaster

Apeldoorn
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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

