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Antwoord op nieuwe
kennisvragen van
stad en regio

Platform31

STAD EN REGIO IN ONZEKERE TIJDEN
Het verslagjaar 2013 wordt gekenmerkt door een groot
aantal veranderingen in de Nederlandse samenleving en
de economie. De gemeenten bereiden zich voor op hun
nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties en de
economische crisis zet alles onder druk: van de financiering van publieke en private opgaven tot het vertrouwen in
de politiek. Deze veranderingen leiden tot nieuwe
kennisvragen. In 2013 is Platform31 samen met zijn
publieke en private partners op zoek gegaan naar

oplossingen die op meerdere gebieden antwoord kunnen
geven. Met een breed aanbod aan werkvormen kunnen we
de behoefte aan kennis en ondersteuning van onze
partners op verschillende manieren tegemoet komen.
Partners van Platform31 zijn onder meer gemeenten
(G4, G32), woningcorporaties, provincies, Rijk, universiteiten en hogescholen, adviesbureaus en marktpartijen. In
dit jaarverslag presenteren we de highlights van
Platform31 uit 2013.

INSPELEN OP DE UITDAGINGEN VAN MORGEN
“Onze ambitie is de economische en sociale kracht van
steden en regio’s te versterken. We hebben dit in 2013 laten
zien door tal van succesvolle bijeenkomsten, programma’s,
experimenten en onderzoeken. Voor een volledig overzicht
zie www.platform31.nl. We blijven ons richten op nieuwe,
actuele vraagstukken in stad en regio en op de kennisbehoefte op de middellange termijn. In 2013 hebben we
bijvoorbeeld laten zien hoe stedelijke vernieuwing mogelijk
is zonder rijkssubsidies, op welke innovatieve manieren we

gebiedontwikkeling kunnen bevorderen, wat werkt in de
wijkaanpak en op welke wijze gemeenten goed gebruik
kunnen maken van vrijwilligers. Ook de aanpak van de particuliere woningvoorraad, winkelleegstand en het combineren van wonen en zorg staan en stonden hoog op de
agenda. Met behulp van denktanks kijken we samen met
onze partners vooruit om nu te kunnen inspelen op de
uitdagingen en behoeften van morgen”, aldus Adriaan
Visser, algemeen directeur Platform31.

ECONOMIE

Cultureel erfgoed is wel in waarde uit te drukken
Liefhebbers van cultureel erfgoed hebben lange tijd weinig
aandacht gehad voor de economische waardering daarvan.
De kosten voor het onderhoud zijn meestal wel zichtbaar.
Het is echter minder makkelijk om grip te krijgen op de
baten. Onderzoek van Platform31 met de VU en Universiteit

Twente in 2013 heeft aangetoond dat het beter mogelijk is
om baten te kwantificeren en in geld uit te drukken. Hoewel
het slechts om een deel van de baten gaat, bevestigen de
resultaten dat het om grote bedragen gaat.

‘’In een meer op economie en maatschappij georiënteerde erfgoedzorg zal het begrip belevingswaarde een belangrijke rol spelen. Hoe zorgen we
dat identiteit, binding en cohesie met erfgoed zijn
weg vindt in plan- en besluitvormingsprocessen?
Dit onderzoek zal hier aan bijdragen”, aldus Jos
Bazelmans, directeur kennis RCE/bijzonder
hoogleraar VU Amsterdam.

Cultureel
erfgoed
op waarde
geschat
Economische waardering,
verevening en erfgoedbeleid

ECONOMIE

Meer investeren in stationslocaties voor groei en banen
Nederland moet meer investeren in stationslocaties.
Alleen dan ontstaan er knooppunten in verkeer en vervoer
waar reizigers kunnen overstappen, werken, winkelen en
recreëren. Ze kunnen daardoor beter gebruik maken van
voorzieningen in hun eigen stad en tegelijkertijd zijn de

voorzieningen in de omringende steden beter toegankelijk. In het verslagjaar publiceerde Platform31 en de
Amsterdamse universiteiten de publicatie
‘Knooppuntontwikkeling in Nederland’.

Knooppuntontwikkeling
in Nederland

(Hoe) moeten we Transit-Oriented
Development implementeren?

“De Nederlandse praktijk leert dat het ingewikkeld is om knooppunten goed te laten functioneren en dat er veel
te hooggespannen verwachtingen zijn over het kantoorprogramma. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om publiek-private partijen te verleiden tot publiek-private samenwerking en draagvlak te creëren bij
betrokken partijen. Wij kunnen hierbij helpen en de waarde van knooppunten te benutten”, aldus Cees-Jan Pen,
programmamanager economie Platform31.

ECONOMIE

Match
Platform31 organiseerde in Haarlemmermeer in 2013 de
werkconferentie ‘Match’ over de mismatch tussen
onderwijs en arbeidsmarkt en de grote verschillen die er
zijn tussen de regio’s. “Goede samenwerking tussen de
vier o’s – overheid, ondernemers, onderwijs en ouders is noodzakelijk. Deze partijen moeten zelf een analyse

maken van de opgave en effectief daarop samenwerken,
aldus wethouder John Nederstigt (Haarlemmermeer).
Volgens de aanwezige bestuurskundige Roel in ’t Veld is
het van belang om zowel een smal als breed pakket aan
opleidingen te bieden omdat hiermee veerkracht in het
aanbod op de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd.

ECONOMIE

Verzakelijking bedrijventerreinen heeft toekomst
Platform31 heeft samen met het ministerie van
Infrastructuur en Milieu op diverse plaatsen in het land
ervaring opgedaan met verzakelijking van bedrijventerreinen. Uit het gepresenteerde rapport ‘Verzakelijking
bedrijventerreinen heeft toekomst’ blijkt dat het vooral

gaat om een veel zakelijkere beheerconstructie van de
terreinen. Gebruikers zijn zich steeds meer bewust van de
relatie tussen het beheer van de terreinen en de waarde
van hun vastgoed. Als de terreinen verloederen en
leegstand optreedt, holt de waarde immers achteruit.

“In Apeldoorn en Deventer zien we steeds
duidelijker de negatieve effecten van langdurige
leegstand van kantoren en winkels op de leefbaarheid van wijken en buurten en de vitaliteit
van onze binnensteden. Bewoners en onder
nemers spreken ons daar ook op aan. Een
belangrijke vraag daarbij is welke rol gemeenten
kunnen en moeten spelen en welke instrumenten
ons daarbij ter beschikking staan. We willen
hierover graag met Platform31 een leergemeenschap opstarten, zodat steden binnen de G32
gerichter kunnen leren van elkaars expertise en
ervaring, en zich kunnen laten inspireren door
onorthodoxe kansen en interventies”, aldus
Nathan Stukker (Apeldoorn) en Marco Swart
(Deventer).

RUIMTE

Flexibele bestemmingsplannen
Op initiatief van Platform31 kunnen verschillende
gemeenten experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. In 2013 is dit vernieuwend experiment verankerd
in de Crisis- en herstelwet. Meer flexibiliteit en meer

kaders dan regels, ook in bestemmingsplannen, helpen
gemeenten bij hun nieuwe opgaven. Dit maakt de weg vrij
voor een reeks innovatieve experimenten die de stagnerende gebiedsontwikkeling kunnen stimuleren.

“Het deelnemen aan dit experiment heeft ons geholpen om daadwerkelijk tot een ander type bestemmingsplan te komen. Eén dat recht doet aan onze
ontwikkelstrategie en waarmee we optimaal kunnen
inspelen op de huidige woningmarkt, die meer
onvoorspelbaar is dan ooit. Het resultaat is misschien
niet op alle onderdelen vooruitstrevend, maar het
experiment heeft ons gewezen op al bestaande, maar
nog te weinig bekende regels en mogelijkheden. Het

voorliggende concept-bestemmingsplan is zo veel
flexibeler dan we gewend zijn. En ook al hebben we op
bepaalde punten beperkingen aan de flexibiliteit
gesteld, het goede is dat dit steeds het resultaat was
van een scherpe discussie over de gewenste mate van
flexibiliteit. Dat is echt winst van deelname aan het
experiment”, aldus Amanda) Roubos, projectleider grondzaken en locatieontwikkeling gemeente
Tynaarloo.

RUIMTE

Maatschappelijke waarde van groen in de stad
Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te
kunnen investeren in groen in de stad is het van belang
om beter inzicht te krijgen in de verschillende (maatschappelijke) waarden van groen. TEEB-Stad (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt
deze waarden. In opdracht van het ministerie van
Economische Zaken en met medefinanciering van het
Productschap Tuinbouw ontwikkelde Platform31 samen

met Fabrique, LUZ architecten en Buck Consultants
International het instrument TEEB-Stad. De TEEB-Stad tool
is een nieuw generiek instrument waarmee in de praktijk
kan worden gewerkt met het toekennen van waarden aan
‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het effect van groene daken op
energiebesparing of waterberging aan te tonen.

“Wat ik heel belangrijk vind is een gebruiksvriendelijke user interface. De TEEB-stad tool is geen
instrument voor alleen professionals, ook een
bewonersvereniging kan ermee aan de slag. Als je
begint met het invullen van de quickscan word je
niet meteen geconfronteerd met allerlei details,
maar door de gelaagdheid is wel verdieping mogelijk”, Berit Piepgras, architect.

“Met de TEEB-stad tool krijg je snel voor ogen wat
groene en blauwe maatregelen opleveren en wie
daar baat bij hebben. Dat stimuleert belanghebbenden om ambities vast te stellen en te zeggen:
samen willen we hier voor gaan. Daarmee geef je
het proces een extra zetje”, Maartje Scholten,
senior projectmanager gemeente Delft.

RUIMTE

Programma Water en Ruimte
Vorig jaar is Platform31 gestart met regionale leergemeenschappen, met als doel het gezamenlijk leren tussen
ruimtelijke ordenaars en waterprofessionals te faciliteren
en regionale netwerken te versterken. De huidige context
van decentralisatie en bezuinigingen vraagt om efficiëntere
en effectievere samenwerking tussen waterschappen,
gemeenten, provincies en andere belanghebbende partijen

in ruimtelijke planprocessen. Juist in tijden van bezuinigingen kan geen organisatie het zich permitteren om het wiel
opnieuw uit te vinden. Leergemeenschappen zijn een
effectieve werkvorm om kennis te delen en tegelijkertijd
netwerken te versterken. Daarbij komt dat het integraal
benaderen van watervraagstukken en andere ruimtelijke
opgaven steeds belangrijker wordt.

Forum Stedelijke Regio’s
Het Forum Stedelijke Regio’s vormt al tien jaar een
ontmoetingsplek voor stadsregio’s, stedelijke netwerken
en andere regio’s in Nederland. In het verslagjaar zijn de
regio’s Twente, Rotterdam en Parkstad Limburg bezocht.
Er is aandacht besteed aan de relatie tussen onderwijs en

“De bijeenkomsten van het Forum Stedelijke Regio’s
vormen een uitstekend platform om kennis en
ervaring met elkaar uit te wisselen. Inhoudelijk
deskundigen en experts op het gebied van regionale
samenwerking ontmoeten er elkaar. Het Forum is een
zich uitbreidend netwerk, en niet alleen van stedelijke
regio’s. Steeds meer thema’s spelen op de bovenloka-

arbeidsmarkt, de haven van Rotterdam, de relatie met de
ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio en de
IBA die Parkstad organiseert om haar krimpopgave te
begeleiden.

le schaal; steeds meer regionale samenwerking is
daarbij noodzakelijk. In het Forum proberen we dat bij
elkaar te brengen en van elkaar te leren. En hoe meer
regionale samenwerkingsverbanden er meedoen, hoe
meer we van elkaar kunnen leren. Word dus lid!”, aldus
Gerrit van der Plas, stadsregio Amsterdam en
bestuurslid van het Forum Stedelijke Regio’s.

RUIMTE

Slimmer ruimtelijk ontwikkelen
In het ruimtelijk domein gelden veel regels en procedures.
Het praktijkprogramma ‘Nu al Eenvoudig beter’ van
Platform31 verzamelt voorbeelden waar slimmere
toepassing van regels en kortere procedures leiden tot
een hogere snelheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Door het programma te koppelen aan concrete

projecten zoals de Tapijtkazerne in Maastricht of het
Cruquiusgebied in Amsterdam wordt nieuwe kennis
verzameld om te komen tot innovatieve oplossingen. Het
programma dat in samenwerking met het ministerie van
I&M, IPO en VNG is opgezet kent een doorstart in 2014.

“Ik heb Platform31 ervaren als een heel deskundige en professionele organisatie, die sterk is in
het organiseren van kennisuitwisseling. Goede
locaties, goede sprekers en een goed programma
zijn ingrediënten gebleken voor een geslaagd
praktijkprogramma Nu al eenvoudig beter”, aldus
Lennert Goemans, projectmanager Vereenvoudiging Omgevingsrecht, ministerie I&M.

SOCIAAL

Langer zelfstandig wonen
De financiering en organisatie van de zorg en huisvesting
van langdurige zorgvragers gaan fors op de schop. Minder
geld voor zorginstellingen en langer thuis wonen is het
devies. Omdat we ook ouder worden, betekent dit veel
voor de manier waarop we wonen en leven. De woning
moet langer zelfstandig wonen mogelijk maken en zorg-

en welzijnsinstellingen moeten binnen handbereik zijn. In
het verslagjaar heeft Platform31 met verschillende
partners het vraagstuk verkend: in de Leerkring Wonen en
zorg met diverse gemeenten en door het opzetten van
een nieuw kennis- en experimentenprogramma ‘Langer
Thuis’ (2013-2015).

SOCIAAL

Armoedebeleid vraagt om integrale visie
In samenwerking met Divosa, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Movisie en Platform31 is in het
verslagjaar een factsheet gemaakt met kansen, aandachtspunten, knelpunten, dilemma’s en politieke keuzes
op het gebied van armoedebestrijding. Wethouders
konden die gebruiken om tijdens de armoede-estafette
van staatssecretaris Klijnsma het gesprek met haar aan te

“Gemeenten moeten zich inspannen om mensen
die in de financiële problemen zitten vroeg op te
sporen”, aldus Jetta Klijnsma (brief TK).

gaan. Het kabinet gaat het armoede- en schuldenbeleid
de komende jaren intensiveren. In 2013 werd nog
19 miljoen uitgegeven, in 2014 is dit 80 miljoen en in 2015
structureel 100 miljoen. Er is inmiddels een tweede
factsheet gemaakt (factsheet 2.0) die gebruikt wordt in de
overdracht naar de nieuwe bestuursperiode van de G32.

SOCIAAL

Wie zet de buurman straks onder de douche?
De overheid verwacht steeds meer van burgers. Door te
wijzen op ‘eigen kracht’ en eigen verantwoordelijkheid
spoort zij burgers aan om bij te dragen aan de zorg voor
degenen die dat niet kunnen. Tijdens het drukbezochte
congres medio 2013 werden de resultaten besproken van
het Platform31-onderzoek ‘Leren participeren; een
onderzoeksprogramma over de WMO’. De Nederlandse
situatie werd vergeleken met die in de Verenigde Staten

tijdens de inleiding door de Amerikaanse sociologe Nina
Eliasoph. Een deel van het onderzoek gaat over ‘geleid
vrijwilligerswerk’, zeer relevant nu in de Participatiewet de
tegenprestatie is opgenomen. Platform31 heeft veel
onderzoek gedaan naar en kennis opgebouwd rond de
positie van vrijwilligers en de noodzaak voor burgers om te
participeren, zie www.platform31.nl.

“Het onderzoek van Platform31 maakt inzichtelijk dat de overheid al jaren bezig is met een collectieve herprogrammering van de burger. Het onderzoek werpt een nieuw licht op de veranderende verhoudingen in de
nieuwe verzorgingsstaat. De vraag rijst wie straks de buurman onder de douche gaat zetten”, aldus Jan Willem
Duyvendak, hoogleraar Sociologie UvA.

SOCIAAL

Achter de voordeur
Het succesvolle congres ‘Achter de voordeur’, georganiseerd in samenwerking met de ministeries VWS en BZK,
werd door ruim 550 stedelijke professionals bezocht. De
gemeenten Leeuwarden en Eindhoven lieten zien op
welke wijze de lessen uit de ‘fontlijnaanpak’ werden
gebruikt door de gemeentelijke organisatie. Platform31
en het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden
frontlijnteams uit kleine en grote gemeenten uitgenodigd

om via een aantal ‘best practices’ de aanpak van multi
probleem gezinnen toe te lichten. Het congres vormde de
doorstart voor de 51 gemeenten die tot dan toe hadden
deelgenomen aan het Experiment ‘Achter de Voordeur’.
Minister Plassterk presenteerde via een videoboodschap
het e-book: ‘De praktijk als landingsbaan’.

Fotografie: Roel Wijnants

WONEN

Krimpregio’s realistisch over bevolkingsdaling
De krimpregio’s zijn inmiddels realistisch geworden, aan
de randen van Nederland gaat het inwonertal niet meer
groeien, zo luidt een van de conclusies uit de evaluatie
(2013) van Platform31 van 13 experimenten in krimpgebieden. Volgens Platform31 zou het helpen als bewoners
in deze gebieden na verkoop van hun huis voorrang
zouden kunnen krijgen op de wachtlijst van sociale
huurwoningen. Een andere mogelijkheid is kleine huizen

“Platform31 is voor BZK een belangrijke partner
bij de uitvoering van het interbestuurlijk programma bevolkingsdaling. Kennisdeling is
daarvan een cruciaal onderdeel. Het Kennisplatform Demografische Transitie, dat gecoördineerd
wordt door Platform31, zorgt door de jaarlijkse
Kennisagenda en het beheer van de website
www.vanmeernaarbeter.nl voor belangrijke
impulsen aan die kennisdeling. Daarnaast zorgt
Platform31 door haar begeleiding van experimenten dat het laboratorium voor vernieuwing van de
aanpak van publieke vraagstukken goed werkt”,
aldus William Segers, programmaleider bevolkingsdaling ministerie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

samen te voegen tot grotere, als de vraag naar woningen
daalt. In het verslagjaar heeft het ministerie van BZK
opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek met
13 nieuwe experimenten. Het Kennisplatform
Demografische Transitie (KDT), dat door Platform31 wordt
gecoördineerd, bereikt meer professionals, niet alleen in
krimpregio’s maar ook in anticipeerregio’s.

WONEN

Perspectief op verbetering onderhoud woningen
Dalende inkomens, te hoge hypotheken, onwil en
onwetendheid dragen bij aan de steeds grotere achterstand van onderhoud van woningen. Dit is een van de
conclusies uit het in het verslagjaar gepubliceerde rapport
‘Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit’. De
automatische waardevermeerdering van woningen
bestaat immers niet meer. Geschat werd dat 50.000
woningen in slechte bouwtechnische staat verkeren

(Lupi, 2013). Een van de adviezen uit dit rapport is om
investeringen in onderhoud te koppelen aan investeringen in energie en aanpassing van de woning aan zorg
behoefte. Het rapport komt voort uit de door Platform31
georganiseerde ‘Kenniskring Particuliere
Woningverbetering’, waarin diverse deskundigen hebben
plaats genomen. Het advies heeft op verschillende
manieren de weg naar de landelijke pers weten te vinden.

WONEN

Nieuw onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten
Het onderzoeksproject ‘Versnellen huisvesting arbeids
migranten’ moet informatie opleveren om obstakels voor
adequate huisvesting van arbeidsmigranten weg te
nemen zodat gemeenten arbeidsmigranten goed,
betaalbaar en zonder problemen kunnen huisvesten. Dit
betekent de financiering op een slimme manier rond
krijgen, een flexibeler huurcontract, een nieuwe regeling
over huisvesting op recreatieparken en het draagvlak

vergroten. Het aantal arbeidsmigranten op zoek naar
goede en betaalbare huisvesting neemt toe en de
problemen met malafide uitzendbureaus en de problemen in sommige gemeenten met de vestigingslocatie van
arbeidsmigranten nemen eveneens toe. Alle werknemers
uit de EU-landen hebben inmiddels volledige toegang tot
de Nederlandse arbeidsmarkt.

WONEN

Leergroep Herprogrammering Woningbouw
Naar aanleiding van de vastzittende woningmarkt en
forse verliezen die gemeenten leiden op hun grondbedrijven is Platform31 samen met 22 steden uit de G32 en
het ministerie van BZK aan de slag gegaan om kennis en
ervaring te delen over herprogrammering van woningbouw en direct toepasbare strategieën te ontwikkelen.
Niet alleen het afboeken en programmeren stond hierin
centraal, ook hoe je op een andere, meer faciliterende
manier kunt werken aan de ontwikkeling van de stad. De
steden hebben door hun deelname aan de leergroep een
nieuw netwerk opgebouwd, meer inhoudelijke kennis op

het vraagstuk en geleerd van elkaars aanpakken. Dit
heeft hen geholpen de eigen aanpak te versterken door
bijvoorbeeld gerichter te snijden in de plancapaciteit en
tegelijk kansrijke projecten te realiseren. Eind 2013 is de
leergroep afgesloten met een bestuurlijke bijeenkomst,
waarin de lessen en conclusies van de vier bijeenkomsten zijn gedeeld. Tevens is er een kennisdossier
ontwikkeld (op de kennisbank van Platform31) en zijn de
opbrengsten van de vier bijeenkomsten gedeeld via de
website van de G32.

“Het gezamenlijk oppakken van thema ’s in
leergroepen zoals Herprogrammering Woningbouw, is een mooi voorbeeld van de meerwaarde
die het G32- netwerk kan leveren. Het helpt alle
steden vooruit in hun aanpak”, aldus Alfred
Arbouw (wethouder Breda).

WONEN

Wat werkt in de wijk?
Een aantal woningcorporaties en Platform31 hebben een
kennismachine ontwikkeld die de wijkaanpak verbetert
door crowdsourcing. Het programma ‘Wat werkt in de wijk’
maakt de wijkgerichte aanpak van professionals effectie-

“Belangrijk is dat je als corporatie gebruik maakt
van de tools die er zijn om je nieuwe taken op een
professionele manier uit te voeren. Wat werkt in
de wijk van Platform31 is zo’n tool. Om dit
instrument nog beter te kunnen benutten, is het
van belang dat veel corporaties zich hierbij
aansluiten”, aldus Bert Keijts, bestuursvoorzitter
van woningcorporatie Portaal.

ver en efficiënter. Het is een instrument dat professionals
en organisaties helpt een zelfkritische blik te ontwikkelen
en dat meewerkt aan een stevigere bewezen aanpak in de
wijken.

WONEN

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging
De manier van stedelijk vernieuwen moet veranderen. Er
is geen subsidie meer en grote programma’s waarin hele
wijken integraal werden aangepakt moeten plaats maken
voor een strategie waarin verschillende initiatiefnemers
de ruimte krijgen om voorstellen te doen. Het door
Platform31 geïnitieerde programma ‘Stedelijke

v ernieuwing op uitnodiging’ heeft geleid tot nieuwe
inzichten en een nieuw programma om te uitvoeringspraktijk van stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien. De denktank Stedelijke
Vernieuwing bestaat uit ruim zeventig professionals uit
het netwerk van Platform31.

EUROPA
Platform31 is partner in verschillende Europese projecten
en netwerken. Platform31 verzorgt het secretariaat van
JPI Urban Europe en gaat in alle 13 aangesloten landen
nationale platforms oprichten om maatschappelijke
vragen rond stedelijke vraagstukken te verbinden met
wetenschappelijk onderzoek en praktijkoplossingen. Ook
voor EUKN, het stedelijk kennisnetwerk van Europese
landen, voert Platform31 ook het secretariaat.
URBAN-NEXUS heeft in 2013 onder meer onderzoek
gedaan naar gezondheid en kwaliteit van leven in Europese
steden. Vanuit IMEA worden nieuwe bedrijfsmodellen

ontwikkeld om energiebesparing in de gebouwde omgeving mogelijk te maken. In 2013 startte EUKN met een
nieuwe serie PolicyLabs in alle aangesloten landen. Het
Nederlandse PolicyLab over Wonen en Zorg werd door
zeventig deelnemers uit Nederlandse steden bezocht.
Met de Europese projecten gericht op Europees onderzoek en met EUKN dat nauw samenwerkt met de DG’s
voor stedelijk beleid heeft Platform31 een unieke positie
als stedelijk kennisinstituut. Nederlandse kennis- en
beleidsvragen kunnen via Platform31 worden verbonden
met Europese strategische agenda’s.

“Het EUKN-rapport over arbeidsmigratie in
Europa heeft ons geholpen beter inzicht te
krijgen in de gevarieerdheid van de problemen
verbonden met de territoriale gevolgen van
migratieprocessen. Het heeft een bijdrage
geleverd aan de bepaling van onze opvattingen
over noodzakelijke beleidsmaatregelen en te
nemen acties”, conclusies van het Litouws
Voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie.

ENERGIESPRONG

Platform31 voert het innovatieprogramma Energiesprong
uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. In het verslagjaar hebben verschillende partijen hun handtekening gezet onder de deal
Stroomversnelling om 111.000 huurwoningen van
woningcorporaties energieneutraal te maken. Inzet is dat

het geld dat de woningeigenaar nu betaalt aan een hoge
energierekening gebruikt wordt voor het afbetalen van de
verbouwing aan het huis. Een huis dat na de verbouwing
evenveel energie opwekt als het verbruikt. Deze deal heeft
veel aandacht gekregen in de pers in het verslagjaar.

KENNIS MAKEN EN VERSPREIDEN

Facts & Figures
Platform31 ondersteunt professionals en organisaties
bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken.
Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van
Nederland: innovatief, doelgericht, betrouwbaar en
eigenzinnig.

Social media
Platform31 is actief op social media. Via Twitter en
LinkedIn delen wij publicaties, nieuws, verslagen en

agenda-items. Inmiddels volgen ruim 4.000 professionals ons Twitter-account en ruim 1.200 professionals
onze LinkedIn-pagina.

Nieuwsbrief
Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief van
Platform31 is in 2013 gegroeid van 2.000 naar 6.000.
Begin 2014 is de nieuwsbrief vernieuwd in vormgeving
en inhoud en verstuurd aan 40.000 professionals.

Communicatie
In 2013 heeft Platform31 24 persberichten verstuurd.
Platform31 is veelvuldig in de media verschenen. Een
enkele keer ook nog onder de naam van de afzonderlijk fusie-instellingen KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.
Het belangrijke duurzame project Energiesprong van
Platform31 heeft met de ‘stroomversnellingdeal’
veelvuldig de media gehaald. In 2013 hebben we met
onze artikelen 17,5 miljoen lezers bereikt en
Platform31 heeft 14 keer de landelijke pers gehaald.

Partners
Platform31 is een organisatie van en voor partners:
partijen die een belang hebben in de ontwikkeling van
kennis en kunde voor stad en regio en daarvoor
middelen investeren (geld en uren). Deze partijen
dragen op verschillende manieren bij aan het partnerschap, in een voortzetting van vormen die door de
oude organisaties werden aangeboden. Dat zijn
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www.platform31.nl

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV

bijvoorbeeld een convenant tussen meerdere partijen
om een breed pakket aan kennisproducten te
ontwikkelen. In 2013 hebben zich 161 partners
aangesloten bij Platform31. Onder deze partners
bevonden zich onder meer 45 adviesbureau, 34 corporaties, G32, 9 middelgrote en kleine gemeenten,
2 provincies en 3 ministeries.

Website
De website www.platform31.nl is in 2013 225.355 keer
bezocht, waarvan 128.008 unieke bezoekers.
Gemiddeld werd 2,7 pagina bezocht. In het verslagjaar
zijn er 97 evenementen georganiseerd zoals debatten,
opleidingen, cursussen, excursies, studiemiddagen,
conferenties, congressen, trainingen etc. Er zijn 65
nieuwe publicaties op de website geplaatst (vrijwel
allemaal gratis te downloaden). De meest gedownloade publicaties was ‘Burgers maken hun buurt’, deze is
1561 keer gedownload van de website.

