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Partner worden van Bouwstenen 
 
In Nederland is circa 83,5 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed aanwezig; meer dan 
kantoren en winkels bij elkaar. Er gaat veel geld in om; ongeveer € 14,5 miljard per jaar.  
 
De opgave rond maatschappelijk vastgoed is groot; bezuiniging, betere benutting, betere kwaliteit 
gebouwen, hoger maatschappelijk en financieel rendement. Daarbij is de scheiding tussen gebouwen voor 
onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn en zorg langzaam aan het verdwijnen. 
 
Ontwikkelingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan alle betrokkenen. Degene die deze nieuwe 
eisen het beste begrijpt, heeft de meeste kans op succes; zowel maatschappelijk als economisch. 
Bouwstenen is ervoor om hieraan bij te dragen.  
 

Platform voor vinden, verbinden en vooruitkomen 
Bouwstenen is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers, professionals en 
gebruikers in het maatschappelijk vastgoed.   
 
Bouwstenen staat voor: 

 vinden (van kennis en informatie); 

 verbinden (van mensen en inzichten); 

 en vooruitkomen (verbeteren). 
 

 
 
Bouwstenen maakt/heeft/biedt: 

 de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; een samenwerkingsagenda als leidraad voor activiteiten en als 
aanjager van nieuwe ontwikkelingen; 

 professionele netwerken voor uitwisseling binnen en over het eigen vakgebied;  

 werkgroepen gericht op verdieping of vernieuwing (vooruit komen); 

 excursies en bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en ontmoeting rond een bepaald thema; 

 website met overzichten van nieuws, organisaties, documenten en bijeenkomsten als wegwijs in het 
kennisnetwerk; 

 nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws uit diverse bronnen en eigen gemaakt nieuws overzichtelijk 
op een rijtje (naar zo’n 5.000 unieke adressen); 

 een LinkedIn-groep met ruim 1.250 deelnemers uit de primaire doelgroep, te gebruiken als vraagbaak 
en discussieplatform; 
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Onafhankelijk en door het veld 
Bouwstenen is onafhankelijk, ondernemend, ontvangt geen subsidie en fungeert als motor voor het veld.  
 
Mensen en organisaties doen mee met Bouwstenen vanuit het besef dat de oplossing niet uit Den Haag 
komt, om zelf verantwoording te nemen en om (straks) een toonaangevende rol te kunnen spelen (in dit 
veld vol veranderingen en nieuwe kansen). 
 
VNG, Aedes, PO-Raad, MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang steunen het platform en hebben 
hun naam hieraan verbonden. De Wijkplaats organiseert het geheel. 
  

Toonaangevende partners die bijdragen  
Bouwstenen wordt gedragen door partners die het platform inhoudelijk en financieel mogelijk maken en 
verder versterken.  
 
In ruil voor het partnership biedt Bouwstenen informatie, zichtbaarheid, gemak, financieel voordeel, 
contacten en medezeggenschap. Partners kunnen zelf kiezen hoe actief ze in het platform meedoen.  
 
Meer concreet biedt Bouwstenen:  

 meebepalen (en daarmee richting geven aan het werk van Bouwstenen) op de gezamenlijke Agenda 
Maatschappelijk Vastgoed; 

 meedoen aan een bestuurlijk netwerk rond maatschappelijk vastgoed (gratis); 

 bijdragen aan een professioneel netwerk (eerste netwerk gratis, meerdere met reductie); 

 meewerken aan ontwikkelprogramma’s (kosteloos of tegen een gereduceerd tarief); 

 deelnemen aan excursies en bijeenkomsten die samen met het veld/ de partners worden 
georganiseerd (voor partners vaak gratis); 

 een banner op de homepage van de website van Bouwstenen;  

 eigen nieuws bij anderen voor het voetlicht brengen (passend in de Bouwstenen-formule) 

 toegang tot de LinkedIn groep van Bouwstenen (die verder alleen toegankelijk is voor de achterban 
van VNG, Aedes, MOgroep, PO-Raad en Kinderopvangorganisaties); 

 
Oftewel: partners hebben altijd een streepje voor, bij alle activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal. 
 
Om de logistiek van de kennisuitwisseling én het inhoudelijk vooruit komen mogelijk te maken betalen 
partners een financiële bijdrage van € 2.500,- per jaar, plus een eenmalige instappremie van € 1.000,- 
(excl. BTW). Het partnership kan op elke dag van het jaar ingaan en wordt steeds automatisch met een 
jaar verlengd. Eventuele afmelding via voortijdige kennisgeving, twee maanden voor het jaar afloopt. 
 

Korting voor partijen uit de primaire doelgroep 
Gemeenten, scholen, kinderopvang, corporaties en maatschappelijke dienstverleners hoeven geen 

instappremie te betalen. Daarnaast willen we ook graag de wat kleinere, innovatieve organisaties de 

mogelijkheid bieden zich als partner aan te sluiten.  

De partnerbijdrage voor hen is: 

Gemeenten tot 50.000 inwoners:      € 1.500,- 

Schoolbesturen en kinderopvang met 30+ gebouwen in beheer:  € 1.000,- 

Schoolbesturen  en kinderopvang tot 30 gebouwen in beheer:  €    750,- 

Maatschappelijke dienstverleners     € 1.500,- 

(Zorg)corporaties tot 2.500 woningen/verhuurbare eenheden  € 1.500,- 
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Meer informatie 
Kijk op de website voor alle activiteiten en meer informatie. 

Heeft u vragen over het partnership of wat het platform u kan bieden, neem dan contact op met Ingrid de 

Moel, 06 - 5231 0845. 

http://www.bouwstenen.nl/
mailto:portal@bouwstenen.nl
mailto:portal@bouwstenen.nl

