
 

1 november 2011 

Agenda in wording met 10 voorstellen  

De door het werkveld ingebrachte punten voor de Agenda Maatschappelijk 

Vastgoed 2012 zijn vertaald naar een concept-agenda met 10 punten en 

actievoorstellen. Op 8 november a.s. wordt de agenda vastgesteld. lees verder 

Hoe meet je succesvol gebruik  

Het succes van een wijkcentrum is lastig te meten, maar met een intelligente 

meting kom je een heel eind. Dat is de conclusie van een seminar op 14 

oktober 2011 rond de Toeloop in Eindhoven. Voor deze meting is handig 

gebruik gemaakt van gegevens die de corporatie heeft. lees verder 

Naar een exploitatie-benchmark  

Wat weten we van bezetting, opbrengsten en kosten van multifunctionele 

centra en brede scholen? Heel weinig! Vandaar dit initiatief voor een 

exploitatie-benchmark. Binnenkort is de oriëntatiebijeenkomst. lees verder 

Doordachte inrichting  

De twee nieuwe boeken van Ine van Liempd en Ed Hoekstra over het inrichten 

van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, gaan uit 

van verschillende pedagogische visies. De boeken zijn praktisch en ook goed 

bruikbaar voor scholen en MFA’s. lees verder 

Ruimte voor onderwijs en opvang  

Onderwijs en opvang ruimtelijk bij elkaar brengen in bestaande gebouwen is 

een grote en lastige opgave. Voorbeelden komen vooral uit het buitenland, 

maar er is ook binnenlands onderzoek. lees verder 
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En verder... 

 start in 2012 een proef met dagarrangementen; voor een betere aansluiting tussen 

onderwijs en opvang; 

 heeft een kopgroep van wethouders die integrale kindcentra willen stimuleren een 

werkbezoek gebracht aan Nijmegen; 

 is een cultuurhuis in Zwolle omgevallen en meteen herrezen; 

 heeft de SEV een boekje uitgebracht met sterke verhalen over bewonersbeheer, met als 

voorbeeld een buurthuiskamer met cafe in Esbeek en een multifunctioneel centrum in 

Heeze Leende; 

 meer landelijk en lokaal nieuws op de site van Bouwstenen. 

In de agenda  

 4 november, accommodatiebeleid kleine gemeenten; 

 8 november, netwerk- en agendabijeenkomst Bouwstenen 

 8 november, drie bijzondere excursies in Den Haag, naar een buurtkamer, VO-school 

voor sociale stijging van de buurt en een gloednieuw VO-school voor buurt en 

onderwijs; 

 8 november, bestuursbijeenkomst Bouwstenen met Minister Donner; 

 10 november, rekenen aan vastgoed voor overheden en instellingen; 

 17 november, de kosten van duurzaamheid; 

 8 december, 1e bijeenkomst doorstart lokale makelpunten; 

 8 december, oriëntatiebijeenkomst landelijke benchmark exploitatiegegevens; 

 20 januari 2012; samenhang in voorzieningen; plannen of loslaten; 
 en nog veel meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen. 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, 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, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, 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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