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Partner worden van Bouwstenen 
In Nederland staat circa 83,5 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed. Vastgoed dat we hebben om 

maatschappelijke doelen te realiseren via voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur, zorg en 

ontmoetingen. Er is meer van dit vastgoed dan winkels en kantoren bij elkaar. De opgave is groot, niet 

alleen gezien de omvang en leeftijd van dit vastgoed, maar ook gezien de afspraken in het kader van het 

Energie- en Klimaatakkoord.  

 

60 Gemeenten in een onafhankelijk platform 
Bouwstenen is een onafhankelijk platform voor bestuurders, managers en professionals rond 

maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijk vastgoed. Doel is vinden, verbinden en vooruit 

komen (wijzer worden). Het platform wordt inhoudelijk en financieel gedragen door zo’n 115 partners 

waaronder 60 gemeenten. Ook de VNG en diverse beroeps- en brancheverenigingen steunen het 

platform. 

 

De voordelen van het partnership  
Gemeenten die partner van Bouwstenen worden hoeven niet voor alles zelf het wiel uit te vinden en 

kunnen zich eenvoudig (verder) professionaliseren. Binnen Bouwstenen trekken gemeenten zich aan 

elkaar op. Als uw gemeente partner wordt:    

 kunt u meedraaien in minimaal één netwerk waarin deelnemers elkaar vooruit helpen (naar keuze 

en meer netwerken tegen gereduceerd tarief);  

 krijgt u invloed op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; de landelijke ontwikkelagenda en het 

werkbriefje van Bouwstenen; 

 kunt u meedoen met ontwikkelprogramma’s die in het kader van deze Agenda worden 

georganiseerd (zelf mee ontwikkelen) en krijgt u de publicaties die we samen in dit kader maken; 

 kunt u meedoen met een landelijke enquête waarin u zich kunt meten met andere gemeenten en 

waarvan de data anoniem beschikbaar worden gesteld aan andere onderzoekers (1 jaarlijkse 

vragenlijst).    

 krijgt u twee vrijkaarten voor de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst waar de resultaten van het 

ontwikkelwerk worden gepresenteerd en besproken; 

 wordt de stem van uw gemeenten gehoord aan landelijke tafels en leggen we verbindingen die 

nuttig zijn voor de uitvoering van de gezamenlijke Agenda Maatschappelijk Vastgoed; 

 krijgt uw bestuurder een uitnodiging voor bestuurlijke bijeenkomsten die we af en toe op verzoek 

van partnergemeenten organiseren; 

 komen de (lerende en inspirerende) verhalen, de voorbeelden en de kennis en ervaringen van uw 

gemeente beschikbaar voor andere gemeenten en krijgt u die van anderen; 

 komt het logo van uw gemeente op de website en in de publicaties van Bouwstenen en delen we 

ook uw vacatures en ander nieuws actief via onze kanalen; 

 krijgt u net als andere gemeenten gratis de Bouwstenen-nieuwsbrief en desgewenst het vakblad 

Schoolfacilities, zodat we ook als sector vooruit komen. 

 

Kortom: heeft uw gemeente, met alles wat we in Bouwstenen-verband doen (online en offline), een 

streepje voor. 

http://www.bouwstenen.nl/netwerken%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/Agenda%20Maatschappelijk%20Vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/Bouwstenenpublicaties
http://www.bouwstenen.nl/jaarbijeenkomst
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Gezamenlijke pot 
De kosten voor het werk van Bouwstenen (voor en achter de schermen) worden betaald uit een 

gezamenlijke  pot die door partners wordt gevuld. Hoe meer daar in zit (meer partners, grotere 

deelname), hoe sneller we vooruit komen. Gemeenten tot 50.000 inwoners betalen voor een partnership 

€ 1.500,-/jaar en grotere gemeenten € 2.500,-/jaar. Voor elk extra netwerk rekenen we € 500,-. Deze 

kosten zijn ex. BTW en brengen we jaarlijks in rekening (vast bedrag per jaar, geen aparte rekeningen 

meer). Via het jaarverslag kan iedereen zien hoeveel er is binnen gekomen en hoeveel is uitgegeven.   

 

Aanmelden en opzeggen 

Via deze link kunt u uw gemeente 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) en hanteren een opzegtermijn van twee maanden voor het 

einde van het partnership. 

 

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, directeur Bouwstenen, 06 - 5231 

0845. 

 

 

 

http://www.bouwstenen.nl/aanmelden-als-partner-van-bouwstenen?_ga=2.146989559.154757802.1538377317-1891100044.1489050286
http://www.bouwstenen.nl/
mailto:portal@bouwstenen.nl
http://www.bouwstenen.nl/aanmelden-als-partner-van-bouwstenen

