
 

 
  
 

Partnernieuws: 1 juli update 
 
 
Als partner van Bouwstenen geven we je graag een update van de ontwikkelingen in ons netwerk. 
 
Sinds 1 januari 2020 is Bouwstenen een zelfstandige organisatie. Inmiddels zijn alle formaliteiten 
verricht (KvK, personeel, verzekeringen, administratie, enz.) en hebben we versterking in huis 
gehaald. Alles met als doel ook in de toekomst vanuit een autonome positie elkaar vooruit te helpen 
en zo mogelijk met een betere verbinding met lokale bestuurders en meer impact in Den Haag. 
 
Ook in tijden van corona hebben we vrijwel alles kunnen doen wat op ons lijstje stond: 

• Nieuws: alle nieuwsbrieven en extra info. De mate waarin die wordt gelezen is inmiddels 
weer op het niveau van voor corona en er zijn lezers bijgekomen. 

• Netwerkbijeenkomsten: vrijwel allemaal (online) doorgegaan, wel met minder deelnemers 
dan gebruikelijk, maar met goede gesprekken. 

• Ontwikkelwerk: alle programma’s voor 2020 zijn in gang gezet. 
 
Daarbij hebben we gezamenlijk (in Bouwstenen-verband) meegetekend met de verklaring 
doorbouwen in Nederland in tijden van corona, een plekje aan de klimaattafel gekregen, de 
verbinding met de waterwereld verbreed en meer structuur gegeven aan ons overleg met VNG en 
onderwijsraden. Daarbij hebben we steeds onze punten ingebracht, via diverse kanalen gelobbyd 
voor meer geld en aangeboden vanuit onze kennis van de praktijk mee te denken met de vormgeving 
en haalbaarheid van landelijk beleid. 
 
Anders dan we in het begin van het jaar hoopten, is het aantal partners (in tijden van corona) niet 
gegroeid. We hopen dat dat komend half jaar nog aantrekt, zodat we de vaart er in kunnen houden. 
 
Ondertussen zijn we ook bezig met het programma voor het najaar en de Jaarbijeenkomst, die we 
hebben omgedoopt tot Maatschappelijk Vastgoeddag. We hopen dat je daarbij bent, zodat we er 
echt een (inhoudelijk en sector-verbindend) netwerk-feestje van kunnen maken; fysiek en/of online. 
Aanmelden kan al en fijn als je ook je bestuurder wilt uitnodigen/meebrengen. 
 

https://bouwstenen.nl/nieuwsbrieven-maatschappelijk-vastgoed-2020
https://bouwstenen.nl/netwerken%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
https://bouwstenen.nl/Bouwstenen%20werkgroepen
https://bouwstenen.nl/samen_bouwen_aan_Nederland_met_maatschappelijk_vastgoed
https://bouwstenen.nl/maatschappelijk_vastgoed_bouwstenen_klimaattafel_gebouwde_omgeving
https://maatschappelijkvastgoeddag.nl/

