Informatie

Kennis delen
Als kennis- en netwerkorganisatie in stad en regio verbindt Platform31 beleid, praktijk en wetenschap
rondom actuele vraagstukken. We 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. Dat doen we onder meer via onze kennisdossiers. Hierin koppelen we de
beschikbare informatie rondom een specifiek thema of trend aan de praktijk en bieden we overzicht in
de veelheid aan informatie.

Kennisdossier Economische Veerkracht
De Nederlandse economie verandert. Met
‘business-as-usual’ lukt het niet meer om
competitief te blijven en onze welvaart te
behouden. De economie is gebaat bij meer
veerkracht, innovatie en aanpassingsvermogen. Hiervoor is een ruimere, regionale
oriëntatie en samenwerking noodzakelijk.
Dit kennisdossier brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van economische
veerkracht langs verschillende lijnen in beeld:
regionale economie, lokale kracht, innovatie,
werkmilieus, ondernemerschap.

Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs
Bestuurders en beleidsmedewerkers worden
bedolven onder (wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel is,
willen gemeenten graag weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen en of de
adviezen ook voor de eigen (beleids)praktijk
relevantzijn. In het kennisdossier Arbeidsmarkt
en Onderwijs duidt Platform31 wetenschappelijke onderzoeksrapporten of beleidsadviezen
van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER en
koppelt de beschikbare relevante kennis aan
praktische stedelijke uitdagingen.

Alle projecten komen mede tot stand in nauwe samenwerking met ons partnernetwerk.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van onze projecten of wenst u uitgebreidere of juist
meer specifieke informatie over de projecten of het partnerschap?
Informatie vindt u via www.platform31.nl
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Raadpleeg de kennisdossiers via: www.platform31.nl/kennisdossiers

Regionale economie & arbeidsmarkt
Economische groei, welvaart en werkgelegenheid hebben prioriteit in stad
en regio. In plaats van concurrentie tussen gemeenten, blijken regionale
samenwerking, het stimuleren van ondernemerschap en innovaties en regionale
investeringen in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, lucratiever. Vanuit de
opgave om de regionale economie en arbeidsmarkt te versterken, brengt
Platform31 diverse activiteiten samen en ondersteunen we netwerkpartners bij
de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen. Deze
brochure presenteert een overzicht van onze belangrijkste projecten in 2017
op het thema regionale economie en arbeidsmarkt.
Koningin Julianaplein 10,
2595AA Den Haag

Postbus 30833,
2500GV Den Haag

www.platform31.nl
twitter: @platform31

Meebewegen op verandering
Trend
Globalisering en technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering vragen steeds
meer van het kennisniveau en aanpassingsvermogen van werknemers, werkzoekenden en ZZP’ers.
Voor laag opgeleiden is het moeilijk om aan het werk te blijven of werk te vinden. Ook middenberoepen
en hoger opgeleiden zoeken perspectief op werk. Economische en demografische verschillen tussen
regio’s groeien. De kans is klein dat het groeiend aantal oudere bijstandsgerechtigden nog aan het werk
komt. Dat geldt ook voor mensen in krimpgebieden. De regionale economie heeft een nieuwe impuls
nodig. Hoe kunnen we daarop inspelen?

Projecten
Toekomstverkenning Arbeidsmarkt
Economie en arbeidsmarkt zijn in transitie.
Sectoren, bedrijven én individuele werknemers die concurrerend willen blijven,
investeren in de ontwikkeling van hun eigen
kennis en vaardigheden. Alleen zo blijven ze fit
voor de toekomst. Platform31 verkent hoe de
sectoren chemische industrie en logistiek in
de provincie Zeeland kunnen meebewegen
met de veranderingen in economie en
arbeidsmarkt. Platform31 gaat dit jaar in meer
regio’s met dit thema aan de slag. Aan de hand
van toekomstverkenningen en praktijkonderzoek ontwikkelen we samen met partners de
ingrediënten voor vernieuwend en toekomstgericht arbeidsmarktbeleid.
Projecttype: verkenning
Partners: Ministerie van BZK, G32-stedennetwerk,
de Zeeuwse Werkkamer

Sociaal ondernemerschap
Het aantal ondernemers met een maatschappelijke doelstelling én een verdienmodel blijft
groeien. Deze ondernemers adresseren
maatschappelijke vraagstukken door
innovatieve producten en diensten op de
markt te brengen. Zoals het betrekken van
medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt of het stimuleren van de
circulaire economie. Ook overheden willen
sociaal ondernemerschap maximaal bevorderen. Het doel: met de juiste instrumenten een

concurrentieslag met andere bedrijven in
Nederland, Europa en de wereld. Het regionale
netwerk – en daarbinnen de werkmilieus waar
toevallige ontmoeting plaatsvindt – is van
groot belang voor innovatie en vernieuwing.
Hoe kunnen we de noodzakelijke circulatie van
kennis tussen onderwijs- en kennisinstellingen
(van mbo tot universiteit) en bedrijfsleven het
best bevorderen, zodat bedrijven fit blijven voor
de toekomst? Met deze vraag start Platform31
een nieuw kennistraject. Doet u mee?
Projecttype: kennistraject

publicatie: overzicht bieden in de trends en
ontwikkelingen, de uitdagingen voor beleid en
de mogelijke beleidsalternatieven (analyses,
tools, arrangementen) voor regionale actoren
die werken aan een krachtig regionaal
ecosysteem voor ondernemerschap,
werkgelegenheid en innovatie. De publicatie
bestaat uit essays, portretten, interviews en
best practices. Om de publicatie goed aan te
laten sluiten op de praktijk, denkt een speciaal
samengestelde klankbordgroep mee over de
vorm en inhoud.

Partner: Ministerie van BZK

Projecttype: publicatie
Partners: G32-stedennetwerk en ministerie
van BZK

zo groot mogelijk maatschappelijk rendement
genereren zonder daarmee belemmeringen
voor ondernemers te creëren. Samen met een
netwerk van experts organiseert Platform31
thematische werksessies en destilleren we
best practices.
Projecttype: serie expertsessies
Partners: het G32-stedennetwerk en het
ministerie van BZK

Een leven lang leren, ook voor
bijstandsgerechtigden?!
Sinds het WRR-rapport Naar een lerende
economie in 2013 verscheen, wordt er veel
gesproken over het belang van een ‘leven
lang leren’. Het WRR-rapport zelf, maar ook in
discussies en debatten, gaat het dan vrijwel
uitsluitend om het belang van een ‘leven lang
leren’ voor werkenden, terwijl scholing ook
interessant is voor mensen die aan de kant
staan. Platform31 onderzoekt het belang van
een ‘leven lang leren’ voor laaggekwalificeerde bijstandsgerechtigden en beantwoordt de
vraag hoe zo’n traject er voor deze groep in de
praktijk uit zou kunnen zien.
Projecttype: onderzoek
Partner: gemeente Den Haag

Innovatie en kenniscirculatie in de regio
Bedrijven staan voor de uitdaging om zich
continu te vernieuwen en opnieuw uit te
vinden. Alleen zo kunnen ze bij blijven in de

Regionaal samenwerken
Trend
Regionale samenwerking, stimuleren van starters, bevorderen van innovatie in het mkb en investeren
in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de Nederlandse kennisgerichte economie is vooral het
organiserendvermogen in onze samenleving belangrijk: lokaal, regionaal en bovenregionaal. Dit
vraagt om nieuwe vormen van regionale samenwerking, waarin overheden, kennisinstellingen,
brancheorganisatiesen bedrijfsleven elkaar versterken. De positie van middelgrote steden in het
versterken van economie en arbeidsmarkt heeft onze bijzondere aandacht.

Projecten

Leerkring Clusters en clusterbeleid
Nederland kent een heel eigen clustering van
bedrijven en (kennis)instellingen in de vorm
van een Energy Valley, Health Valley, Food
Valley en Seed Valley. Dit biedt voordelen,
maar roept ook vragen op. Hoe kunnen
overheden de clusters het beste faciliteren en
hierin optrekken met het bedrijfsleven en
kennis- en onderwijsinstellingen? Hoe
kunnen clusters onderdeel gaan uitmaken
van een integraal regionaal economisch
beleid? En groeien ze door van innovatieve
start-ups naar een internationale scale-ups?
Deze vragen staan centraal tijdens de
leerkring Clusters en Clusterbeleid.
Projecttype: leerkring
Partner: Ministerie van BZK

Ecosystemen voor MKB-innovaties
Hoe ziet de ideale omgeving van mkb’ers er uit
waardoor zij zich uitgedaagd voelen om de
producten van de toekomst te bedenken en zij
onderdeel zijn van een netwerk waarin hun
ideeën zich snel ontwikkelen tot successen op
de wereldmarkt? Platform31 is een leer- en
inspiratietraject gestart met als doel leren,
ontdekken en experimenteren: hoe kunnen
regio’s hun netwerk ontwikkelen tot een
ecosysteem waar innovaties sneller tot stand
komen. Praktijksituaties, wetenschappelijke
inzichten en opgedane ervaringen komen in dit
traject bij elkaar. De beoogde opbrengst is dat

ondernemers, kennisinstellingen en overheden hun eigen aanpak kunnen aanscherpen
om meer MKB-innovaties te genereren.
Projecttype: leer- en inspiratietraject
Partners: G32-stedennetwerk, ministeries van EZ
en BZK, Universiteit Utrecht

De Economische Agenda
voor Stad en Regio
Platform31 ontwikkelt een economische
agenda voor wethouders, gedeputeerden,
economic boards en teams Economische
Zaken van steden, provincies en regionale
samenwerkingsverbanden. Het doel van de

De handelingsperspectieven voor
middelgrote steden vergeleken
De middelgrote stad staat voor een aantal
belangrijke uitdagingen en voor sommige
steden is het een dubbeltje op zijn kant.
Platform31 onderzocht de kracht, karakteristieken en handelingsperspectieven van middelgrote gemeenten die lid zijn van het Platform
Middelgrote Gemeenten of het G32-stedennetwerk. Het onderzoek biedt voor alle steden een
interessante benchmark: hoe staan ze ervoor in
vergelijking met de andere middelgrote steden
en met welke steden kunnen zij zich vergelijken?
Voor het handelingsperspectief wordt er

ingezoomd op de positie van de stad in de regio.
Het onderzoek biedt daarmee een handreiking
om verder te werken aan het versterken van de
kracht van de middelgrote stad.
Projecttype: onderzoek
Partners: Platform Middelgrote Gemeenten,
G32-stedennetwerk, ministerie van BZK

Ontwikkelstrategie voor de
middelgrote stad
Het onderzoek naar de kracht, karakteristieken en handelingsperspectieven van
middelgrote steden vormt de opmaat naar
een inhoudelijke en regionale verdieping.
Platform31 start een leer-werktraject voor
middelgrote steden die een strategie willen
ontwikkelen voor de positie van hun stad
binnen de regionale context. De lokale
identiteit staat hierbij centraal: hoe onderscheidt de gemeente zich in de regio en hoe
draagt ze bij aan regionale uitdagingen? Op
basis van een kwantitatieve analyse en
bestuurlijke ambities maken we een vertaling
naar strategie en beleid. Dit helpt middelgrote
gemeenten bij de ontwikkeling van een
investeringsagenda en de koppeling daarvan
aan een nieuwe Omgevingsvisie.
Projecttype: leer-werktraject
Partners: Platform Middelgrote Gemeenten en
het ministerie van BZK

