Midsize NL
Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. Bij elkaar opgeteld
wonen hier bijna twee keer zoveel mensen dan in de grote vier steden en zijn er ruim anderhalf
keer zoveel banen. Hoe het met deze steden gaat, heeft direct invloed op het functioneren van
de regio en vice versa. Toch zijn het juist deze steden die voor grote uitdagingen staan.
Via het kennis- en inspiratietraject Midsize NL werken zij aan een nieuw handelingsperspectief.

Vraaggestuurd (be)sturen

Werken aan de toekomst

Het besturen van een middelgrote stad is een uitdagende
opdracht. In plaats van sturen met grote fysieke projecten of
het uitgeven van bouwgrond, vraagt de nieuwe realiteit om
sturingsarrangementen die inspelen op zelforganisatie.
Vraaggestuurd en met de overheid als partner in lokale en
regionale netwerken.

Het handelingsperspectief is voor elke middelgrote stad
anders. De huidige en toekomstige realiteit vraagt om slim
maatwerk en strategische samenwerkingen. De volgende
agendapunten kunnen hiervoor een basis leggen:

Nieuw handelingsperspectief
Inspelend op de trends van morgen, is ook een nieuw
handelingsperspectief nodig. Een die de economische- en
sociale veerkracht versterkt. Hiervoor liggen volop kansen.
Juist vanwege de omvang van deze steden is (regionale)
samenwerking tussen verschillende partijen makkelijker.
Initiatieven uit de samenleving, de markt en het maatschappelijk middenveld kunnen succesvol bijdragen aan de
ontwikkeling van stad en regio.
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Denk regionaal
Ken je DNA (en dat van de regio)
Ga in gesprek
Kies slim positie met een sterk verhaal
Bouw coalities
Organiseer netwerkkracht

Uitgebreidere beschrijvingen van deze ‘agenda voor de
toekomst’ en het magazine Midsize NL vindt u op
www.platform31.nl/midsize.

Programma 2016
Programma Midsize NL biedt ondersteuning bij het oppakken van deze uitdagingen. Met een
activiteitenprogramma dat is gericht op onderzoek en verdieping, regionale uitwerking en het
ontwikkelen van een handelingsperspectief. Mogelijkheden binnen dit programma zijn: regionale
quickscans en gesprekstafels, lokale presentaties, intervisiebijeenkomsten en masterclasses op
specifieke onderwerpen.
Platform31 organiseert onderstaande activiteiten, gericht op specifieke verdieping van de positie
en de uitdagingen voor de middelgrote stad.

Scenario’s Nederlandse binnensteden’: van trends tot prototypen
Hoe ziet de toekomst van verschillende typen binnensteden er écht uit? Wat betekenen andere functies voor de
lokale economie? Blijft onze binnenstad de belangrijkste
ontmoetingsplaats? Hoe zorgen we dat het centrum van en
voor iedereen blijft (of wordt)? In het voorjaar organiseren

Platform31 en SITE een startbijeenkomst voor iedereen
die zich wil verbinden aan een dynamisch, diepgravend,
apolitiek en onbevangen innovatieproces. Partner worden
in dit traject? Neem voor meer informatie contact op met
arjan.raatgever@platform31.nl.

Slim samenwerken in regionale netwerken
Steeds meer beleidsvraagstukken hebben het karakter van
een netwerkprobleem. Ook manifesteren ze zich op een
hoger schaalniveau dan alleen het lokale. Hoe kunnen
(middelgrote) steden vorm en invulling geven aan de
steeds wisselende vormen van samenwerking en het

sturen in (regionale) netwerken? Deze vraag staat centraal
tijdens de community of practice die Platform31
ontwikkelt. Neem voor meer informatie hierover contact
op met joost.vanhoorn@platform31.nl

Verkenning in 2015
Het kennis- en inspiratietraject Midsize NL startte in 2015 met het een analyse van trends en
uitdagingen. Die vormen de uitgangspunten voor
alle activiteiten in 2016. Platform31, Ruimtevolk,

het ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32
stedennetwerk en het Platform Middelgrote
Gemeenten werken samen aan Midsize NL.

Meer informatie
Op www.platform31.nl/midsizenl vindt u
meer informatie over het programma.

Deelnemen aan het traject?
Neem contact op met Jeroen Niemans
jeroen.niemans@platform31.nl

