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MFA Lab samen met Bouwstenen
Het MFA Lab, landelijk ontwikkelplatform voor de exploitatie van
maatschappelijke centra, zet haar activiteiten vanaf 1 juli 2012 voort onder de
vlag van Bouwstenen. Dit vergroot de kritische massa. Ook bij Bouwstenen
staat de exploitatie van maatschappelijk vastgoed hoog op de agenda.
Lees verder
Reader ondernemen met MFA's
Op 22 juni 2012 presenteerde het MFA Lab een reader met resultaten over het
afgelopen jaar. In de reader staan handvatten voor managers: onder meer over
sociale media, horeca en gastvrijheid. Op de bijeenkomst traden vier
inspirerende maatschappelijke ondernemers op als gastspreker. Lees verder
Post hbo maatschappelijk ondernemer
Op initiatief van het MFA Lab is met Hogeschool Arnhem Nijmegen een
opleiding 'maatschappelijk ondernemen' opgezet voor managers van MFA's,
brede scholen, wijkcentra, cultuurcentra, sportcentra en andere
maatschappelijke centra. Martin Peters van de gemeente Nijmegen vertelt
hierover. Lees verder
(Door)start netwerk MFA ondernemers
Bent u manager van een maatschappelijk centrum? Dan is het netwerk 'MFA
ondernemers' wellicht iets voor u. Dit netwerk draaide vorig jaar onder de
vleugels van het MFA Lab maar gaat nu vol nieuwe ambities onder Bouwstenen
verder. Lees verder
En verder...






Bouwstenen is nu ook op twitter te volgen.
Gemeenten in Oost-Groningen overwegen de oprichting van een min of meer zelfstandig
'schoolschap': een soort vastgoedbedrijf dat voor gemeenten de onderwijshuisvesting
uitvoert.
Op 20 juni was er een bijeenkomst over huurtarieven voor onderwijs en opvang.
Op 15 juni was er een kennismakingsbijeenkomst over Buurthuizen in Zefbeheer in de
Nieuwe Jutter in Utrecht.
Bewonersbedrijf de Hambaken in Den Bosch wil binnen twee jaar financieel zefstandig zijn.
Lees hier het bedrijfsplan.

In de agenda
Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten:





Vrijdag 31 augustus 2012 bijeenkomst voor Chefs Vastgoed rond de vraag hoe gemeenten
hun vermogen in maatschappelijk vastgoed het beste kunnen aanwenden (besloten, alleen
voor chefs vastgoed).
Na de zomervakantie zijn er ook weer bijeenkomsten van de verschillende andere
netwerken die binnen Bouwstenen actief zijn.
Woensdag 10 oktober organiseert Bouwstenen samen met POraad, VNG en de gemeente
Nijmegen een bijeenkomst over doordecentralisatie in breder perspectief (noteer de datum
vast in uw agenda)
Woensdag 7 november is de jaarlijkste agendabijeenkomst van Bouwstenen (noteer ook
deze datum vast in uw agenda).

Meer bijeenkomsten (ook van andere organisaties) staan op de site van Bouwstenen.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam,
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, 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, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard,
Ymere. Aanmelden kan

hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl
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