Opwarmer voor gesprek
Op 8 november 2011 is een informatie-film uitgebracht over de
relevantie, de omvang, het gebruik en de kwaliteit van vastgoed
voor scholen, kinderopvang, buurthuizen, enzovoort. Het doet een
oproep aan alle betrokken partijen om meer werk te maken van
maatschappelijk vastgoed en hiervover met elkaar in gesprek te
gaan. lees verder
Impressie agendabijeenkomst
Zo alles overziende is "joint venture" het sleutelwoord van de
agendabijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 8 november
2011. Het moet zakelijker, slimmer, minder vrijblijvend en met
meer rendement, zowel maatschappelijk als economisch. Alle
punten uit de concept-agenda zijn aangescherpt. lees verder
Agenda te abstract
"Het mag best wat minder abstract" vindt columnist en cabaretier
Hester Macrander over de concept Agenda Maatschappelijk
Vastgoed. Tijdens haar pep-talk op 8 november 2011 bracht ze 'de
maatschappelijke vraag' tot leven. Feitelijk gaat het over
alledaagse dingen. lees verder
De punten van Donner
Minister Donner heeft op 8 november j.l. de eerste ruwe schets van
de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 in ontvangst genomen.
In zijn speech ging hij in op het belang om mee te bewegen met
maatschappelijke processen, prees hij de positieve en actieve
aanpak van de Bouwstenenpartners en voegde hij nieuwe
aanknopingspunten toe. lees verder
En verder...





is het inititatief genomen voor een netwerk "Accommodatiebeleid kleine
gemeenten";
zijn ter ondersteuning van de zoektocht naar een meer eigentijdse
voorzieningenstructuur,voorbeelden van voorzieningenbeleid op een rijtje
gezet;
gaat Yvette Vervoort, bekend van het Netwerkbureau Kinderopvang,
samen met Ed Hoekstra het netwerk "Bouwstenen voor Kinderopvang"
trekken;
staan er twee nieuwe scripties uit 2011 op de site, over huisvesting
voor passend onderwijs en over de invloed van het besturingsmodel op het






exploitatieresultaat en één nagezonden scriptie uit 2010 over MFA's en
cultuurparticipatie;
heeft Ymere langs de A10 een "verticale stad" ontwikkeld met functies als
wonen, werken, onderwijs, sport en zorg en is er in Amsterdam ook
een megadaklozen verblijf geopend;
is in 2010 door woningcorporaties € 400 miljoen geïnvesteerd in
maatschappelijk vastgoed;
werd op het seminar "In actie met burgers" op 28 oktober 2011 ook
ingezoomd opbewonersbeheer;
meer landelijk en lokaal nieuws op de site van Bouwstenen.

In de agenda











24 november, strategisch huisvestingsplan;
29 november, de aanbevelingen van de commissie Gunning en
verschillende pedagogische concepten vertaalt naar gebouwen voor
kinderen;
29 november, stichtings- en exploitatiekosten;
1 december, efficiënter omgaan met subsidiegeld en vastgoed;
2 december, bibliotheken en vastgoed;
8 december, 1e bijeenkomst doorstart lokale makelpunten;
8 december, oriëntatiebijeenkomst landelijke benchmark
exploitatiegegevens;
20 januari 2012; samenhang in voorzieningen, plannen of loslaten;
2 april 2012, start 12 daagse opleiding bedrijfseconomische vastgoedsturing
in de zorg;
en nog veel meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, ASRE, Almere,
Amsterdam, Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura,
Haarlem, 's Hertogenbosch, Hilversum, Houten, kbng, 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, Woon Friesland, Wijkplaats,
Woonwaard, Ymere.

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

Aanmelden kan
naar
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