
 

  

Gaten in de exploitatie  

Jan Willem van Kasteel pleit voor een betere fasering van investeringen in 

het maatschappelijk vastgoed; vooral in verband met de grote 

vervangingsopgave bij scholen en op het gebied van energie en locatie. 

Deze stijgende energiekosten slaan een groot gat in de exploitatie van 

maatschappelijke activiteiten, waardoor er minder geld is voor deze 

activiteiten zelf. Lees verder 

Praktijkervaring buurtkamers  

Buurtkamers helpen tegen vereenzaming en isolement. Buurtbewoners 

kunnen zulke kamers grotendeels zelf runnen. Dat is de conclusie van 

Maria Beumer. Van juli 2007 tot december 2010 heeft ze vanuit 

Humanitas twee buurtkamers opgezet in de Haagse Schilderswijk. Ze 

zette haar ervaring en tips op een rijtje. Lees verder 

Leefstijlgevoelige functies in woonservicecentra  

In een studie van de SEV wordt ingegaan op de benadering van het 

gevarieerde publiek in woonservicecentra. Daarin wordt onderscheid 

gemaakt in leefstijlgevoelige en minder leefstijlgevoelige functies. Een 

coreferent pleit voor een "multi community" benadering in MFA's. Lees 

verder 

Investeringsplannen woningcorporaties  

Corporaties zijn van plan in de periode 2011-2015 € 2,2 miljard te 

investeren in scholen en andere maatschappelijk vastgoed, blijkt uit 

onderzoek van het Centraal Fonds. De investeringen in onderwijs en 

opvoeding blijven stabiel. In de 40 aandachtswijken zal naar verwachting 

van corporaties minder worden geïnvesteerd dan in de afgelopen jaren het 

geval was. Lees verder 

Liever ruime dan brede school  

Amsterdamse gebruikers van een basisschool vinden frisse lucht, ruimte 

en sfeer belangrijker dan veel faciliteiten in hetzelfde gebouw. Ze geven 

de huidige gebouwen een 6,3, zo blijkt uit een brede enquête gehouden 

door de gemeente en het Parool. Professionals zijn positiever over het 

gebouw dan ouders. Lees verder 

 

 

 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=gaten%20in%20de%20exploitatie%20van%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=gaten%20in%20de%20exploitatie%20van%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=praktijkervaring%20buurtkamers
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=praktijkervaring%20buurtkamers
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=leefstijlen%20publieke%20gebouwen%20mfc%20mfa
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=leefstijlen%20publieke%20gebouwen%20mfc%20mfa
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=leefstijlen%20publieke%20gebouwen%20mfc%20mfa
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=node/1855
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=node/1855
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Onderzoek%20Amsterdam%20naar%20gebruikers%20scholen
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Onderzoek%20Amsterdam%20naar%20gebruikers%20scholen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/public/news/Bouwstenenvoorsociaal.nl


 

En verder... 

 was er 25 mei 2011 een onderwijscafé over de gezondheid van het schoolgebouw 

die weer eindigde in een pleidooi voor een ander financieringssysteem voor de 

huisvesting; 

 spraken Chefs Vastgoed op 27 mei met elkaar over de verkoop van gemeentelijk 

vastgoed en het bouwen van scholen in uitleggebieden; 

 was er een brainstorm in Amsterdam over de vraag wat een verpleeghuis voor de 

buurt kan betekenen en andersom; 

 is er onenigheid tussen scholen en gemeenten over (de besteding van) 

onderwijsgeld; scholen willen versnelde renovatie;  

 hebben we al een tijdje niets gehoord van recensent Bas van Sloten; 

 geeft artikel over wethoudersdebat inzicht in waar zij laaghangend fruit zien en hoe 

ze denken over (accommodatieloos) welzijnswerk, scholen en kinderopvang; 

 meer landelijk en lokaal nieuws van het web op de site van Bouwstenen voor 
Sociaal. 

In de agenda  

 7, 8 en 9 juni staan negen partners van Bouwstenen voor Sociaal op de Provada  en 

zullen wij hier verslag van doen; 

 9 juni, startbijeenkomst Bouwstenen voor Kinderopvang; 

 17 juni, partnerbijeenkomst toekomstbestendig vastgoed en Architecten voor 

Sociaal; 

 24 juni; vastgoedprofessionals over de Toolbox 

 1 juli, ondernemen met MFA's (inclusief boek); 
 en meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen. 

 

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, 
Hilversum, Houten, kbng, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta 
Rho, Portaal, RO groep, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Studio MFA, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, 
Weller, Westland, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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