Als school partner worden van Bouwstenen
Bouwstenen is een kennis (ontwikkelend) platform voor bestuurders, managers en professionals
rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed, waaronder scholen. Het wordt inhoudelijk en
financieel gedragen door gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) organisaties. Meer
dan 300 mensen uit het werkveld wisselen actief hun kennis uit, helpen elkaar vooruit en delen
hun kennis, o.a. via onderling contact, netwerkbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven en
publicaties.

Voordelen van een partnership

Resultaten ontwikkelwerk

Partners geven aan dat alles binnen hun
organisatie beter gaat doordat ze bij
Bouwstenen zijn aangesloten. Ze weten wat er
elders speelt, waar ze zich aan kunnen
spiegelen en waar de risico's liggen. Ze hoeven
ook het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.
Het houdt bestuurders en professional scherp,
bij de tijd, gemotiveerd en trots op wat we
samen maken.

De resultaten van al het ontwikkelwerk is niet
alleen handig voor de eigen organisatie, maar
ook voor anderen. We verspreiden het breed
via de website, digitale nieuwsbrieven,
publicaties en andere kanalen. Hiermee
zetten we de toon en bieden we houvast. De
publicaties worden veelvuldig als naslagwerk
en cursusmateriaal gebruikt en, betrokkenen
bij de totstandkoming worden regelmatig
uitgenodigd als spreker of docent. Zo bouwen
we samen met de mensen die het doen en er
verstand van hebben een nieuwe
vastgoedsector op.

Door het onderlinge contact en de
netwerkstructuur fungeren partners ook als
klankbord voor brancheorganisaties en
ministeries (actueel in verband met het
klimaatbeleid). Zij zorgen ervoor dat de stem
van het lokale werkveld ook in Den Haag
wordt gehoord.

Publicaties Bouwstenen voor Sociaal
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Wat hebben/krijgen partners

Maatschappelijk vastgoed

●

In Nederland staat circa 83,5 miljoen m2
vastgoed dat direct of indirect door de
belastingbetaler wordt betaald. We hebben
dit vastgoed om maatschappelijke doelen mee
te realiseren, waaronder onderwijs, opvang,
sport, cultuur, zorg en ontmoetingen. Er is
meer van dan winkels en kantoren bij elkaar
en het grootste deel betreft onderwijsvastgoed. De opgave voor dit vastgoed is
groot, niet alleen gezien de ontwikkelingen in
het onderwijs, maar ook gezien de leeftijd van
de gebouwen, de veelheid aan
maatschappelijke doelen en de afspraken in
het kader van het Energie- en Klimaatakkoord.
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Partners hebben invloed op de Agenda
Maatschappelijk vastgoed; de
samenwerkingsagenda en het werkbriefje
van het Bouwstenen-netwerk
draaien mee met een netwerk van
gelijkgestemde bestuurders, managers
en/of professionals
staan vooraan in de ontwikkelingen door
samen kennis, tools en houvast te
ontwikkelen, die vervolgens breed wordt
gedeeld via de website, digitale
nieuwsbrieven, publicaties en andere
kanalen (enorm groot bereik)
kunnen gratis meedoen met actualiteitencolleges (snel bijgepraat)
ontvangen twee vrijkaarten voor de
jaarbijeenkomst
fungeren als klankbord voor landelijke
ontwikkelingen
helpen we actief met de verspreiding van
vacatures
ontvangen het vakblad Schoolfacilities
gratis en krijgen 20% korting op
publicaties in dit blad
staan met hun logo met doorlink op de
website bouwstenen.nl
en hebben verder met alles een streepje
voor.

Kijk op bouwstenen.nl voor alle activiteiten en
meer informatie. Heeft u vragen over het
partnership of wat het platform u kan bieden,
stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl
of bel naar 033 – 2584337.

Aanmelden en opzeggen
Via deze link kunt u uw school als partner aanmelden. Daarna nemen we contact met u op over de
precieze invulling (agendapunten, netwerken, specifieke wensen). Het partnership kan op elke dag
van het jaar ingaan en wordt elk jaar automatisch verlengd. Opzeggen kan altijd, maar we bieden geen
restitutie (vaak is het geld al uitgegeven aan lopend onderzoek). We hanteren een opzegtermijn van
twee maanden voor het einde van het
partnership.
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