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CONCEPT BINNENSTAD
Kern

• Nieuwe concepten voor binnensteden

• Research & development

• Kansgestuurd (i.t.t. probleemgestuurd)

• Apolitiek & locatieonafhankelijk

• Leren om concepten te ontwikkelen

• Publiek-private samenwerking

• Platform31, SITE en 11 projectpartners (gemeenten, provincie, marktpartijen)

• 6 uitgewerkte concepten (tot nu toe)





CONCEPT BINNENSTAD
Hoe

Voorfase

• Plan

• Werving

Fase 1a

• Deskresearch (trends & 
kansen)

• Opstellen ±15 hypothesen

Fase 1b

• Selectie 6 hypothesen

• Verdieping hypothesen 

Fase 2

• Living Lab
(5 dagen ‘snelkookpan’)

Fase 3

• Lokale bespreking 
(road show)

Fase 4

• Conclusies + 
Methodologie publiceren
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6 concepten

De Familiteit

Wij familiteren stedelijk leven

Een fysieke plek, live service en netwerk 

(doorbreken ‘anonieme’ stadsleven) waar 

drukke (binnen)stadsgezinnen 

ondersteuning krijgen bij dagelijkse taken, 

zoals:

- pakjes in ontvangst nemen

- kinderen ophalen/wegbrengen

- regelen van klusjesmannen, kappers, 

dokters, tandartsen et cetera. 
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6 concepten

VRIJSTAD

Change to stay the same

- Nieuw businessmodel voor invullen 

leegstand en aanwakkeren van 

ondernemerschap. 

- Variatie, spanning, experimenteerruimte 

voor ondernemers, nieuwe verhalen

- Gemeente wijst zone aan als 

VRIJSTAD, waar ‘alles mag’

- Rentmeester huurt voor <30% 

huurwaarde, >6 maanden en <3 jaar 

leegstaand binnenstadsvastgoed
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6 concepten

Verrassend Rijk

Vinden wat je niet zoekt

• Binnensteden kunnen zich richten op 

levensbehoeften als variatie, erkenning, 

bijdragen en verbinding

• Verbinden sociale en fysieke 

‘rijkdommen’ van binnensteden

• Propositie met stadslobby, ‘Trotspots’, 

en stadsambassadeurs – verrijken van 

binnenstadservaring met verhalen en 

tips
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6 concepten

Joint Venture

Uw aandeel in de binnenstad

• For-profit binnenstadsorganisatie, 

waarin stakeholders ook écht 

aandeelhouder zijn: BIZ 2.0

• Waardegroei door ontwikkeling nieuwe 

diensten als uitgangspunt 

• Joint Venture werkt goedkoper en béter

dan huidige aanbieders, omdat 

synergie- en schaalvoordelen effectiever 

worden georganiseerd.
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6 concepten

Binnenstad Maxx

De binnenstad heeft weer zin

- Maak binnensteden aantrekkelijk voor 

50+’ers (=50% van NL; 80% €’s)

- Doorbreken van anonimiteit en hectiek

- Aanpak eenzaamheid ouderen

- Faciliteren van netwerk van plekken en 

diensten
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6 concepten

Het Verbond

Hoeksteen van onderwijs en arbeidsmarkten

• (Samen)werkplekken voor lager- en 

middelbaar opgeleide ZZP’ers

(bouwvakkers, zorgverleners, 

secretaresses, ambachtlieden etc.)

• ‘Werk-huiskamer’ in de stad met heuse 

‘kroegbaas’ als gastheer

• Ideeën uitwisselen, klanten ontvangen, 

gedeelde stagiairs. 

• Relatie met ROC’s opbouwen



Verder in 2017

• Filmpje over werkmethodiek komt binnenkort beschikbaar

• Inschrijvingsperiode CONCEPT BINNENSTAD 2017 loopt nu

• Kenmerken editie 2017: 

• uitvoering +- juni 2017 – feb 2018

• nog meer mix publiek-privaat

• nieuwe hypothesen & concepten: o.m. circulaire economie, mobiliteit, 

festivalisering, kracht van cultuur etc.

Meer informatie

www.platform31.nl/conceptbinnenstad

www.platform31.nl/vitalebinnensteden


