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Inhoud
In de nieuwe zomerspecial van Platform31 vindt u onze belangrijkste kennisproducten van het
afgelopen half jaar, gebundeld per opgave. Verdiep u in publicaties, leer van praktijkvoorbeelden,
luister naar podcasts of bekijk factsheets en tools.
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Duurzaam transformeren: energie en klimaat
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Bestuur en samenspel
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De woonopgave
Voldoende woningen in een
passende leefomgeving
Een woon- en leefomgeving die aansluit bij wat voor mens,

En om de verschillen in leefbaarheid tussen wijken, steden en

natuur en samenleving belangrijk en betaalbaar is. Dat gun-

regio’s te verkleinen en meer kansengelijkheid te creëren, ook

nen we iedereen die er een thuis heeft of zoekt – nu en in de

voor hun bewoners.

toekomst. Een complexe uitdaging. We zien op veel plaatsen
een opeenstapeling van problemen en opgaven en hebben

Om te komen tot een effectieve en samenhangende aanpak

te maken met beperkingen in kennis, personeel, woningen,

brengt Platform31 overheden en belanghebbende partijen uit

ruimte en grondstoffen. Bovendien stijgen kosten. Dit alles

haar netwerk bij elkaar. Om te experimenteren, ervaringen te

vraagt om creatieve oplossingen, waarbij fysieke ingrepen en

delen en praktische handvatten en oplossingen te ontwikke-

een mensgerichte benadering hand in hand gaan. Om uitstel

len voor bestuurders, beleidsmakers en professionals in de uit-

en vertraging van bouwopgaven, gebiedstransformaties en

voering. En hen zo te helpen bij de ontwikkeling van een breed

verduurzaming te beperken of voorkomen en zo meer tempo

gedragen, domeinoverstijgende en gebiedsgerichte aanpak,

te kunnen maken bij de realisatie van nieuwe of beter benutte

op verschillende schaalniveaus.

woonruimte.
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Toekomstbestendige woningmarkt

Leefbare wijken en buurten
Toekomstbestendige woningmarkt

Toekomstbestendige woningmarkt

Publicatie

Publicatie

Publicatie

Samenwerken aan
leefbare en vitale buurten.
‘Zo doen we dat!’
Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal voor
iedereen? In dit magazine delen we twaalf sterke
praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse
windstreken.

Binder: zelfstandig wonen
met een vangnet

Wegwijzer bij het
wikken en wegen van
woningcorporaties

Binder is een gemengd wonen-project (Magic Mix) in
Nijmegen. In dit onderzoek is gekeken naar opvallende
kenmerken van Binder, de inhoud van en de
verantwoordelijkheid voor de financiële en
maatschappelijke kosten en baten, min of meer
vergelijkbare projecten in het land en
verbetermogelijkheden binnen Binder.

Lees de publicatie

De woningcorporatie wordt gevraagd tegemoet te
komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties.
Kerntaken worden opgerekt en keuzes moeten worden
gemaakt. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot
logisch nadenken te komen over gecompliceerde en
complexe keuzes.

Lees de publicatie

Lees de publicatie
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Toekomstbestendige woningmarkt

Toekomstbestendige woningmarkt

Verstedelijking
en gebiedsontwikkeling

Publicatie

Publicatie

Factsheet

De kracht van
woningcorporaties bij
gebiedsontwikkeling

Naar een gelijkwaardigere
samenwerking bij lokaal
woonbeleid

Hoe helpen gemeenten
mensen met een middeninkomen aan een woning?

Hoe kunnen huurdersorganisaties en
woningcorporaties op gelijkwaardiger wijze over lokaal
woonbeleid en prestatieafspraken onderhandelen? In
deze publicatie delen we de bevindingen, lessen en
kansen voor het verbeteren van de samenwerking.

De handreiking ‘Hoe helpen gemeenten mensen met
een middeninkomen aan een woning?’ biedt
maatregelen die gemeenten kunnen nemen om
mensen met een middeninkomen aan een betaalbare
middenhuur- of koopwoning te helpen. Ook laat de
handreiking praktijkvoorbeelden zien.

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en
hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun
expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van
gebiedsontwikkeling. In deze factsheet leest u over de
rol van de woningcorporatie in vier ontwikkelingsfasen.
Daarnaast delen we vijf mogelijkheden voor
woningcorporaties om woningen te ontwikkelen.
De kracht van
woningcorporaties bij
gebiedsontwikkeling

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat
bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme
bijdrage zijn in elke ontwikkelingsfase.

overheid

Fase 1
Initiatief en
verkenning

Fase 2
Planvorming en
conditionering

Vraag input voor het opstellen
van visies.

Vraag hulp bij concretiseren
programma.

Laat doelstellingen en
programma checken.

Help specifieke eisen en
doelstellingen opstellen.

Wees kritisch: welke kwaliteit
en woningen is bij deze doelgroepen en wijk écht nodig?

Koppel woningcorporaties aan
bijvoorbeeld zorgaanbieders:
welke meerwaarde is hier
mogelijk?

Let op: in deze factsheet hanteren we de fases van gebiedsontwikkelingen uit het boek Zo werkt gebiedsontwikkeling van Friso de Zeeuw.

Lees de factsheet

Lees de publicatie
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Fase 3
Uitwerking en
projectontwikkeling
Kijk of de juiste woningen
van de juiste kwaliteit worden
ontwikkeld.
Vraag mee te denken over de
leefbaarheid van de buurt bij de
planuitwerking.

woningcorporatie
Fase 4
Vastgoedontwikkeling
en bouw
Profiteer van de ervaringen van
woningcorporaties bij selectie
aannemers: wie kan voldoende
kwaliteit realiseren?
Neem (een deel van) de
ontwikkeling voor eigen
rekening bij grondaankoop.

Maak met woningcorporaties
afspraken over het afnemen
van woningen en vergroot de
haalbaarheid.
Breng eventueel corporatiegronden of -gebouwen in; een
groter ontwikkelingsgebied
verbetert de businesscase.

Lees de publicatie

markt

Stedelijke
Transformatie
Meer ruimte voor wonen

www.stedelijketransformatie.nl

Verstedelijking
en gebiedsontwikkeling

Verstedelijking
en gebiedsontwikkeling

Leefbare wijken en buurten

Factsheet

Artikel

Artikel

Omgevingsparticipatie
georganiseerd door
private partijen

Projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers organiseren steeds vaker
participatie bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Soms uit eigen beweging, soms
op aandringen van de overheid. Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde
participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse
omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door
private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg.

Waarom omgevingsparticipatie
organiseren als private partij?
1.
2.
3.
4.
5.

Voldoen aan publieke kaders en creëren van politiek-bestuurlijk draagvlak.
Dure rechtszaken en vertraging voorkomen.
Marktinformatie en ideeën voor planverrijking verkrijgen.
Kans op verbetering imago van het project en de initiatiefnemer.
Ambassadeurs helpen bij placemaking en cocreatoren bij de businesscase.

Verplicht bij

Tenders. Het organiseren van
omgevingsparticipatie kan als
eis gelden.

Een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. Wel alleen
bij bepaalde activiteiten die de
gemeenteraad heeft vastgelegd.

Waarom kiezen voor privaat georganiseerde
participatie als publieke partij?
1. Vergroten democratische kwaliteit en invloed van burgers.
2. Stimuleren van burgerschap en ontplooiing van participanten.
3. Gedoe en kosten voor overheden verminderen.

Wel (blijven) doen
Wees duidelijk over de rolverdeling
en de beleidsinhoudelijke belangen
en procesvoorwaarden.

Stel een leidraad voor private participatie
op met tips over processtappen,
participatievormen en conflictbeslechting.

Monitor de participatieprocessen –
de gemeenteraad blijft hoeder van
democratie, inhoudelijk kaderstellend
en controlerend op hoofdlijnen.

Bied ondersteuning tijdens
het participatieproces.

Stedelijke
Transformatie

Samen optrekken is vaak verstandig. Bijvoorbeeld door participatieactiviteiten samen van tevoren te doordenken
en te organiseren. Ook zijn afspraken over het delen van de organisatiekosten mogelijk.

Meer ruimte voor wonen

www.stedelijketransformatie.nl

Deze factsheet is gebaseerd op het essay Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie: Participatie georganiseerd door private partijen (Verheul, Heurkens & Hobma, 2021).
Bekijk ook het webinar hierover.

Omgevingsparticipatie
georganiseerd door
private partijen

Op zoek naar samenhang
bij stedelijke gebiedstransformaties
Bij binnenstedelijke gebiedstransformatie komen veel
urgente opgaven samen. Woningen realiseren gaat
daar gepaard met verduurzaming, klimaatadaptatie,
mobiliteit, biodiversiteit. Dus bouwen en transformeren
zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot
van CO₂ en stikstof. Dat kan alleen met sectoroverstijgende samenwerking, is de breedgedragen conclusie
bij het vijfde jaarcongres van het programma Stedelijke
Transformatie.

Projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers
organiseren steeds vaker participatie bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Door de Omgevingswet komt
privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en
wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede
voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg.

Bekijk de factsheet

Toename rijksbudgetten
voor de gebiedsgerichte
aanpak
In dit artikel delen we de conclusies van een beknopte
inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte
focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier
kunnen worden ingezet voor brede opgaven. Stimuleert
deze vorm van financieren een brede, integrale wijkaanpak
gericht op de leefwereld van bewoners of werkt het juist
een sectorale benadering in de hand?

Lees het artikel

Lees het artikel
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Veilige samenleving

Leefbare wijken en buurten

Veilige samenleving
Leefbare wijken en buurten

Publicatie

Publicatie

Publicatie

Ondermijning in de wijk

Leefbaarheid en veiligheid
op het platteland

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met
ondermijnende criminaliteit. Vooral kwetsbare wijken
zijn er gevoelig voor. Veel gemeenten beseffen dat een
brede wijkaanpak nodig is waarin repressie en
preventie samengaan. Maar hoe richt je zo’n aanpak in,
met wie en wat zijn de knelpunten? Dit inspiratieboek
laat 10 aanpakken zien, verspreid door het land.

Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het
voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart
brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken
die zich daar afspelen.

Rechtvaardige stad
Het thema van de rechtvaardige stad leeft. Overheden,
ook gemeenten, pleiten voor meer rechtvaardige of
inclusieve steden en wijken. Maar wat betekent dat
precies? In dit magazine nemen we je mee in vier
perspectieven op de rechtvaardige stad en passen we
deze toe op verschillende cases.

Lees het inspiratieboek

Lees de publicatie

Lees de publicatie
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De zorg- en welzijnsopgave
Inclusief samenleven:
iedereen telt mee
Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet

Met het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van

mee kunnen doen. De realiteit is een groeiende kansen-

kansengelijkheid en het vergemakkelijken van een gezond

ongelijkheid. Die wordt onder meer zichtbaar op de woning-

leven als belangrijke prioriteiten voor een sterker sociaal

markt, in het onderwijs, de zorg, op de arbeidsmarkt, in

domein. Daarbij staan inwoners en hun leefomgeving centraal

koopkracht (problematische schulden, armoede) en in

en ligt onze focus op wat écht werkt: van systeemgericht

gezondheid (levensverwachting en gezonde levensjaren).

denken naar een mensgerichte aanpak in wijken en buurten.

Om deze verschillen te verkleinen bekijkt Platform31 deze
vraagstukken in samenhang.
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Armoede en schulden

Armoede en schulden

Gezondheid en welzijn
Wonen en zorg

Publicatie

Publicatie

Publicatie

Vroegsignalering van
(huur)schulden deel 3:
Cliëntbenadering en
stress-sensitieve aanpak
In het derde deel van de handreiking kijken we naar de
benadering van cliënten en hoe je als woningcorporatie
je dienstverlening effectiever en stress-sensitiever
inricht. We delen de belangrijkste bouwstenen voor een
stress-sensitieve aanpak, goede voorbeelden en delen
tips & tricks.

Wonen, een stevige basis
voor gezondheid
In dit inspiratieboek laten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties,
werken aan een betere gezondheid en welzijn van hun
huurders.

Een goed gesprek voor
een brede aanpak van
gezondheidsverschillen
Voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen,
proberen professionals een beeld te krijgen van wat er
speelt op meerdere leefgebieden. GezondIn sprak met
vijf ervaren professionals uit het sociaal domein over
hun brede gesprek. Deze publicatie geeft een overzicht
van de belangrijkste ingrediënten en tips.

Lees de publicatie

Lees de publicatie

Lees de publicatie
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Wonen en zorg

Wonen en zorg

Wonen en zorg

Publicatie

Publicatie

Podcast

Handreiking woonzorgopgave: van visie naar
uitvoering

Toekomstbestendig
wonen met zorg

Inspiratie voor een
inclusieve wijk

Deze handreiking – ontwikkeld door Platform31 en
gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – geeft
gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en
hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen
van de woonzorgvisie naar concrete acties en
uitvoering.

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met
zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de
ambitie van de inclusieve wijk. Deze publicatie biedt
handvatten voor gebiedscoalities die met het thema
van wonen, welzijn en zorg op gebiedsniveau werken
aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een
zorg- en ondersteuningsvraag.

Lees de publicatie

Als publieke organisatie kun je verschil maken met hoe
en waar je diensten of producten inkoopt. Zo kun je
bijvoorbeeld bijdragen aan een slimme, groene en
gezonde toekomst door te kiezen voor duurzame
producten of circulaire materialen. Inkoopkeuzes
hebben dus maatschappelijke impact. Hoe kun je
daarop sturen? En wat zijn de mogelijkheden?

#1: Onderzoek voor de woonzorgvisie
#2: Afwegingen en keuzes
achter woonzorginnovaties
#3: Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen
en uitvoeren van de woonzorgvisie

Lees de publicatie
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De verduurzamingsopgave
Duurzame ontwikkeling:
energie en klimaat
Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van

Platform31 draagt bij aan de versnelling van de duurzame

de opwarming van de aarde. Het kabinet scherpt het doel voor

ontwikkeling met onderzoek, leerkringen en conferenties. In

2030 aan in de Klimaatwet tot tenminste 55% CO2-reductie.

samenwerking met onder meer het Programma Aardgasvrije

Dit betekent dat we de komende 10 jaar belangrijke stappen

Wijken (PAW) en met Europese programma’s zoals Driving

moeten zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te halen.

Urban Transitions (DUT) ontwikkelen en delen we de daarvoor

Zowel op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie als

benodigde kennis.

bij de transitie naar een circulaire economie.
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Energietransitie
Leefbare wijken en buurten

Energietransitie

Energietransitie
Leefbare wijken en buurten

Publicatie

Publicatie

Publicatie

Bewonersinitiatieven
in de warmtetransitie
In dit meerjarige onderzoek staat de vraag centraal:
hoe gaan bewonersinitiatieven in de warmtetransitie te
werk om hun doelen te behalen, en welke factoren
oftewel ‘werkzame mechanismen’ dragen hieraan bij?

Verduurzamen
mét bewoners

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Hoe vergroot je de kans op betrokkenheid van
bewoners bij de energieopgave in kwetsbare wijken?
Daarover gaat deze publicatie, die middels een fictieve
casus het proces van de energietransitie in een wijk
beschrijft.

Lees de publicatie

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom
om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren?
Na drie jaar experimenteren in het programma
Verduurzaming van Kwetsbare Wijken maken we in dit
rapport de balans op. De deelnemende wijken hebben
waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen
geleerd.

Lees de publicatie

Lees de publicatie
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Energietransitie

Energietransitie

Energietransitie

Publicatie

Publicatie

Tool

In transitie richting
aardgasvrije wijken
De transitie naar aardgasvrije wijken is een complexe
opgave. G4, TNO en Platform31 zochten uit hoe de
gemeentelijke regierol doorwerkt bij het streven naar
energierechtvaardigheid, het bekostigen van transitie
naar aardgasvrije wijken en de stap van besluit naar
uitvoering.

Samen versnellen
met warmtenetten
Omarm en versterk
bewonersinitiatieven

Gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven
werken samen bij de aardgasvrij-opgave. Hoe kijken
zij naar obstakels die zij tegenkwamen en wat waren
leerzame doorbraakmomenten? Een schat aan ervaring
wordt met deze tool toegankelijk gemaakt.

Om de warmtetransitie tot een succes te maken zijn
actieve bewoners onontbeerlijk. De gemeente en
andere professionele partijen kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Hoe?
Zes lessen en een oproep.
Lees de publicatie

Lees de publicatie

Naar de tool
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De economische opgave
Bouwen aan een veerkrachtige
(regionale) economie
Verschillende trends en transities leiden tot een vernieuwing

oorlog in Oekraïne. Stijgende energieprijzen, oplopende

van de economische structuur. Het is de ambitie om een eco-

inflatie en toenemende schaarste aan goederen zorgen

nomie te ontwikkelen die meer gericht is op brede welvaart.

voor een onzekere toekomstverwachting. Ook de krapte en

Centrale uitgangspunten zijn een weerbare en wendbare

de mismatch op de arbeidsmarkt vormt voor de meeste

beroepsbevolking, en een duurzaam, toekomstbestendig en

mkb-bedrijven momenteel een grote uitdaging.

innovatief bedrijfsleven.
Platform31 draagt door middel van kennisontwikkeling en
De vernieuwing van de economische structuur hangt nauw

kennisuitwisseling bij aan het gezamenlijk oppakken van deze

samen met digitalisering en automatisering. Daarnaast ma-

korte- en langetermijnuitdagingen. Samen met overheden,

ken we de transitie door naar een circulaire en duurzame

kennisinstellingen én het bedrijfsleven zetten wij uitdagingen

economie. Om dit te bewerkstelligen zijn we afhankelijk van

om in kansen en vertalen we kennis naar beleid en actie.

ondernemers die impact willen en kunnen maken. Mkb-onder-

Op die manier bouwen wij met onze programma’s aan een

nemers staan op dit moment echter voor tal van opgaven.

toekomstbestendige, weerbare, wendbare en veerkrachtige

Zo worstelen zij met de directe of indirecte gevolgen van de

regionale economie.
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Vernieuwing economische structuur

Vernieuwing economische structuur,
Regionale economie, onderwijs en
arbeidsmarkt

Vernieuwing economische structuur

Publicatie

Publicatie

Publicatie

Op werkbezoek bij
innovatieve ondernemers
Platform31 onderzocht hoe de bestaande
woningvoorraad effectiever gebruikt kan worden als
antwoord op het grote woningtekort. Kijk niet alleen
naar extra nieuwbouw, maar gebruik beter wat er al
staat.

Economische agenda
voor stad en regio

Het Welvaart
Model Canvas

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er in heel
het land nieuwe colleges gevormd. Om de teams en
wethouders Economische Zaken te inspireren,
schetsen Platform31 en de VNG (vanuit het VNGprogramma economie voor en door gemeenten) in
een aantal hoofdstukken de economische trends en
ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen die in de
nieuwe collegeperiode op gemeenten afkomen.

Het ‘Welvaart model canvas’ helpt om te kiezen voor
een economische opgave, een gemaakte keuze ter
discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de
uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model
biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om
uitvoeringskracht te ontwikkelen.

Bekijk de publicatie

Bekijk de publicatie

Bekijk de publicatie
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Organiseren en samenwerken
Bestuur en samenspel
Complexe, maatschappelijke opgaven effectief en in onder-

Platform31 helpt belanghebbende partijen met duiding,

linge samenhang aanpakken blijkt lastig. We zien het organi-

reflectie en inzichten en goede voorbeelden op het vlak

seren van opgavegerichte samenwerking tussen overheden,

van sturing, organisatie en samenwerking. Als vertrekpunt

maatschappelijke partners, bedrijfsleven en burgers als

nemen we de inhoudelijke opgaven en vraagstukken.

belangrijkste voorwaarde om daarbij tempo te kunnen maken

Vanzelfsprekend betrekken we daarin wat er nodig is om de

en gezamenlijk brede welvaart te realiseren. Het vergroot de

eigen kracht van bewoners en organisaties te stimuleren,

maatschappelijke slagkracht en het onderlinge vertrouwen en

faciliteren en benutten.

legt een stevig fundament onder de duurzame ontwikkeling
van onze samenleving.
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Bestuur en samenspel

Bestuur en samenspel

Bestuur en samenspel

Kennisdossier en animatie

Instructiefilm

Artikelenreeks

Opschaling

Werken in netwerken

In Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd in
pilots. Bijvoorbeeld bij grote en complexe opgaven,
zoals klimaatadaptatie of nieuwe woon-zorgconcepten.
Vaak is de verwachting dat wat werkt in pilots op kleine
schaal, ook op grote schaal kan werken. Bijvoorbeeld
landelijk of op meerdere locaties tegelijk. Die
verwachting komt helaas zelden uit. De ervaring leert
dat het loont om bij het opzetten van pilots al te
anticiperen op wat bij opschaling belangrijk is.

Organisatienetwerken staan volop in de belangstelling.
Maar wie zijn oor te luisteren legt, hoort ook ongenoegen over bijvoorbeeld de stroperigheid en de huidige
‘netwerkdrukte’. Samenwerking in zo’n organisatienetwerk blijkt een kunst apart; een kunst die we nog
onder de knie moeten krijgen.

Bekijk de explanimation over
opschaling van pilots
Bekijk het kennisdossier

Hoe maak ik een
buurtagenda?
Een buurtagenda is een praktisch en passend
instrument om de wensen en behoeften voor de buurt
bij elkaar te brengen. Deze instructiefilm, gebaseerd op
de eerder verschenen handreiking ‘Hoe maak ik een
buurtagenda?’ bespreekt zeven bouwstenen waarmee
je een vliegende start kunt maken met het opstellen
van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker,
wijkprofessional of bewoner bent.

1 Samenwerken in netwerken is écht anders

2 Werken in een netwerk, wat levert het op?
3 	Netwerkorganisaties, houd de
buitenwereld op de radar!

Bekijk de instructiefilm
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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.
www.platform31.nl
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