4 september 2013
Beter en veel slimmer
Op 5 december 2013 is de Bouwstenen-najaarsbijeenkomst. Daar worden
veel nieuwe dingen gepresenteerd die samen met gemeenten, scholen,
kinderopvang, corporaties en maatschappelijke organisaties zijn
ontwikkeld. Minister Blok, Paul Schnabel, Maurice de Hond en vele
anderen komen ook. De blik is gericht op de toekomst. Het moet beter en
vooral slimmer.
Zalen niet in de etalage
Vergaderzalen in wijkcentra en multifunctionele accommodaties zijn veel
goedkoper dan in de private sector en worden niet erg actief verhuurd,
blijkt uit Bouwstenen-onderzoek. De private sector maakt meer gebruik
van internet, biedt meer zaalinformatie en de mogelijkheid tot online
reserveren. Daarnaast bieden ze vaker arrangementen aan en worden er
standaard meer faciliteiten geboden.
Minder werk, minder voorzieningen
Door de crisis en terugtredende overheid zal de werkloosheid in de
publieke sector toenemen. Zo'n 15 tot 30% van de werkgelegenheid in de
publieke sector zal niet in de private sector terugkomen.
Het werk vindt steeds meer bij de mensen thuis plaats. Er blijft voorlopig
een overaanbod aan publieke voorzieningen. Dat verwacht Tom de Haas,
expert op het gebied van zorg en voorzieningen.
Zorgen voor zorgeloos wonen
De scheiding van wonen en zorg is een zoektocht naar de échte vraag en
een financiële puzzel, zegt Guus Verduijn, directeur Woonzorg Nederland.
Corporaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties
zullen samen een woonomgeving moeten creëren waar de groeiende
groep kwetsbare ouderen met een smalle beurs goed wordt opgevangen.
En verder...










Ging er iets mis met de verzending van de nieuwsbrief; Sorry.
Heeft de gemeente Tilburg zich als partner bij Bouwstenen aangesloten.
Kan iedereen uit het werkveld elkaar bevragen via de LinkedIn groep van Bouwstenen
(meer dan 1200 experts uit de praktijk)
Hebben 18 woningcorporaties in Twente zich verenigd in WOON Twente, o.a. om van
daaruit de verkoop van hun maatschappelijk vastgoed te regelen.
Introduceert staatssecretaris Dekker ‘richtingvrije planning’ van scholen.
Vindt de onderwijsinspectie dat onderwijs voor peuters met achterstand tekort schiet.
Legt Amsterdam de voorschoolse begeleiding van peuters bij de scholen neer. Bij de
kinderopvang valt dat niet in goede aarde.
Vindt directeur Corstanje (Archipel) dat gemeenten op Walcheren samenwerking van
scholen moeten stimuleren.
Pleit Bouwend Nederland voor investeringen in energiezuinige scholen





Staat de scriptie van Anton van Assen over de huisvesting van
jongerenwelzijnsorganisaties op de site.
Net zoals die van Eva van Bunningen (nu aan het werk voor het Bouwstenen-platform)
over de concentratie van maatschappelijke diensten.
Heeft de Vereniging Kleine Kernen een handreiking over dorpshuizen uitgebracht.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten.
Onderstaand een selectie:









6 september; Wijkcentrum als WMO-onderneming
10 en 17 september; Makelpunten, nu gesplitst in operationele makelpunten en
makelpunten in wording (ondersteud door Marissa van Rossum resp. richard Koekoek)
17 september; Vastgoedstrategie en projectfinanciering
19 september; Netwerk kleine gemeenten
25 september; Start nieuwe werkgroep over zorgarrangementen
1, 3, 8 en 10 oktober; regiobijeenkomsten over vastgoedplanning in de zorg
3 oktober; Workshop integratie peuterspeelzaakwerk en regierol Kindcentra
15 oktober; Training: Rekenen aan zorgvastgoed

En op 5 december; Sinterklaasfeest met kadootjes
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Acres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam,
Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Denion, Deventer, Eigen Haard, Enschede, Futura,
Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Leiden, Leusden,
Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, RO groep,
Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht,
VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaardrd,
Ymere. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

