
 

Investeren in kindgebouwen  

Corporaties kunnen en willen veel meer betekenen in gebouwen 

voor kinderen, maar de wijk staat voor hen centraal. Dat is de 

conclusie uit een geprek tussen directeuren van woningcorporaties, 

kinderopvang en primair onderwijs, welke werd gehouden op 

initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang in samenwerking 

met Bouwstenen voor Sociaal. lees verder 

Gemeenten kunnen huurder aanwijzen  

Als gebouwen langer leeg staan kunnen gemeenten een huurder 

aanwijzen. Dat kan ook een huurder met een maatschappelijke 

functie zijn zoals een buurtorganisatie, bibliotheek of 

onderwijsinstelling. De handreiking "Leegstand te lijf" die op 30 

maart 2011 door de VNG is uitgebracht geeft uitleg. lees verder 

Bas van Sloten bezocht De Machinist  

Recent was Bas van Sloten op een zaterdagavond met zijn 

kleinkind bij De Machinist in Rotterdam. Zij naar de kinderopvang 

en hij naar de bar. De Machinist krijgt van Bas een 9+. Geen MFA 

maar multifunctioneel tot in de nok.lees verder 

Door met doordecentralisatie?  

Doordecentralisatie in het primair onderwijs is tot dusver niet van 

de grond gekomen. Andere opties zijn aantrekkelijker gebleken. 

Het Service Centrum Scholenbouw denkt dat de bezuiniging daar 

verandering in zal brengen. Nijmegen heeft goede ervaring met 

doordecentralisatie. In dit artikel een overzicht van de stand van 

zaken en tips vanuit de praktijk. lees verder 

Start Toolbox Maatschappelijk Vastgoed  

Veel organisaties managen hun vastgoed met zelf ontwikkelde 

tools. De Toolbox Maatschappelijk Vastgoed stelt professionals in 

staat deze te delen met derden; een nieuw initiatief. lees verder 
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En verder........ 

 wil Rotterdam meer dan een miljoen euro besparen op zwembaden door het 

onderhoud uit te besteden en de gebouwen energiezuiniger te maken; 

 leunen steeds meer zwembaden op vrijwilligers; 

 schreef Klaas Mulder een essay over de zelfredzame samenleving; 

 treft u hier het verslag van een bijeenkomst over wijkrestaurants in 

Amsterdam; 

 ziet De Graafschap het voetbalstadion als buurthuis functioneren; 

 trekken PO-Raad, VNG en het Rijk gezamenlijk op bij inventarisatie van 

asbest op scholen; 

 wordt krimp in de dagopvang van kinderen verwacht in 2012 en een lichte 

groei in BSO; 

 zal een kinderopvangorganisatie niet deelnemen in een kindcentrum als 

gevolg van krimp, bezuiniging en peuteronderwijs; 

 is gebouw X van Hogeschool Windesheim volgens de Bond Nederlandse 

Architecten hetmooiste nieuwe gebouw van Oost-Nederland; 

 heeft op 28 maart 2011 in Nijmegen de eerste bijeenkomst plaats gevonden 

in het kader van de Structuurschets voorzieningen; 

 hebben we veel nieuwe partners bij Bouwstenen voor Sociaal waardoor we 

met elkaar nog meer kunnen doen in het vinden, verbinden en vooruit 
komen in het maatschappelijk vastgoed. 

In de agenda  

 14 april, slimmer met vastgoed; 

 15 april, bijeenkomst voor MFA managers; 

 19 en 21 april, conferenties onderwijs en kinderopvang; 

 20 april en 18 mei, bewoners en maatschappelijke voorzieningen (inclusief 

leefstijlenkaart); 

 27 mei, chefs vastgoed en jonge koplopers; 

 9 juni, startbijeenkomst Bouwstenen voor Kinderopvang; 

 17 juni, partnerbijeenkomst toekomstbestendig vastgoed; 

 en heel veel andere bijeenkomsten op de website van Bouwstenen voor 
Sociaal. 

 

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door Almere, Amsterdam, Arnhem, 
ASRE, Asset, bbn, BMC, BOA, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hilversum, 
Kerkrade, Laagland, Leiden, KBnG, Nijmegen, Maasdelta, Maastricht, Ministerie van BZK, Oss, OZ+, Penta Rho, 
Portaal, Qua Wonen, Rotterdam, SBO, Stadslander, Studio MFA, Verlaat Uden, Utrecht, Wagenbouw, Westland, 
Weller, Wijkplaats, Woonfriesland, Woonwaard en Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 

naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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