Voorbereiding Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011
Welke onderwerpen behoeven in 2011 meer aandacht? Waar liggen de beste kansen voor de toekomst? Hoe kunnen
scholen, maatschappelijke dienstverleners, gemeenten, corporaties en bedrijven elkaar vooruit helpen in het realiseren en
exploiteren van maatschappelijk vastgoed?
In deze speciale nieuwsbrief van Bouwstenen voor Sociaal vindt u zes "kansen", die zijn voorbereid door managers en
professionals uit het veld. Praat mee over de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 en doe mee met
de peiling.
1. Structuurschets voorzieningen
Kans: Zorg voor meer samenhang en synergie tussen de voorzieningen. Met een nieuwe werkwijze
kan ingespeeld worden op een kleine(re) overheid, ondernemerschap en "horizontale sturing".
Lees hier meer.

2. Maatschappelijk rendement
Kans: Organiseer een gesprek over maatschappelijke effecten in de dagelijkse praktijk. Het erkennen
en respecteren van verschillende gezichtspunten en belangen is de eerste stap naar een beter
maatschappelijk en economisch rendement. Lees hier meer.

3. Scholen op de schop
Kans: Focus op de (exploitatie) technische problemen in de bestaande voorraad. Zoek binnen
bestaande kaders naar baanbrekende oplossingen. Lees hier meer.

4. Vastgoed- en beheerconcepten
Kans: Ontwikkel toekomstbestendige vastgoedconcepten die het veranderend ritme van wijken en
buurten kunnen volgen; met aandacht voor locatie, gebouw, installaties én beheer. Lees hier meer.

5. Zelfbeheer door bewoners
Kans: Geef vorm aan de zelfredzame samenleving. Ontwikkel eigentijdse concepten en
hulpstructuren voor het beheer van maatschappelijk vastgoed door bewoners en anderen.
Lees hier meer.

6. Spelregels zakelijk verkeer
Kans: Ga op zoek naar goede en praktisch bruikbare "spelregels", die partijen helpen om zakelijker
met elkaar samen te werken en werk aan gemeenschappelijke begripsvorming. Lees hier meer.

Peiling
Op de website van Bouwstenen voor Sociaal kunt u uw stem uitbrengen. Welk van de thema's moet volgens u boven aan
op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011. Click hier voor uw mening en een eventuele toelichting.

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, bbn, Laagland, Kids OG, Kopgroep, Matrix Onderwijshuisvesting,
Nijmegen, de Maasdelta Groep, het Ministerie van VROM, OZplus, Penta Rho, SCS, Stichting Brede School Nederland, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid,
Studio MFA, de Wijkplaats en Yalp.
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl
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