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Stukje geschiedenis 

 

Bouwstenen voor Sociaal bestaat sinds 2005. Het is gestart met de eerste handreiking op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed. Later zijn diverse cursussen ontwikkeld en werd jaarlijks een congres 

georganiseerd. Doel was maatschappelijk vastgoed als werkveld neer te zetten en te professionaliseren.  

De financiering kwam vanuit vier verschillende minsteries. Die hebben zich in 2008 terug getrokken (doel 

bereikt).  

 

VNG en Aedes wilde door gaan. Naar aanleiding van een behoefte-onderzoek onder mensen uit het veld 

is Bouwstenen in 2009 en 2010 omgebouwd van een door de rijksoverheid gesubsidieerde activiteit, naar 

een platform voor en door managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. 

Daarbij: 

• is de basis verbreed (aansluiting PO-raad en MOgroep en meer betrokkenheid van mensen uit 

het werkveld); 

• is een kennismarkt gehouden (eind 2009); 

• is de website vernieuwd en uitgebreid (tot wegwijzer in maatschappelijk vastgoed); 

• is de nieuwsvoorziening verbeterd; 

• zijn informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd; 

• is de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2010 opgesteld. 

 

Activiteiten 2010 

 

In 2010: 

• zijn vrijwilligers en partners geworven;  

• is de website geheel vernieuwd (blijvend under construction); 

• is een LinkedIN groep Bouwstenen voor Sociaal gestart die dient als vraagbaak en voor 

intercollegiaal contact (eind 2010 ruim 700 deelnemers); 

• is een overzicht gemaakt van relevante organisaties, welke op de website is gezet;  

• zijn meer dan 100 MFA’s op de MFA-kaart gezet;  

• is steeds nieuws verzameld en vertaald naar de achterban; 

• zijn over het jaar verspreid 14 nieuwsbrieven gemaakt en verzonden (eind 2010 naar 3.600 

adressen); 

• is samen met professionals uit het veld een WIKI gemaakt; 

• zijn knelpunten in de praktijk geinventariseerd; 

• en ontwikkelingen die in het veld worden waargenomen; 

• hebben partners en afzenders elkaar ontmoet (21 juni); 

• zijn scripties van afgestudeerde masters verzameld en op de site geplaatst; 

• zijn correspondenten geworven; 

• is Bas van Sloten gecontracteerd als recersent; 

• zijn onderwerpen voor de gezamenlijke agenda voor 2011 geïdentificeerd; 

• zijn deze onderwerpen nader verkend met mensen in het veld door middel van bijeenkomsten 

en LinkedIn; 

• is een bestuurlijke agenda-bijeenkomst gehouden (4 november); 

• zijn samen met mensen uit het veld meerdere bijeenkomsten georganiseerd (o.a. over 

verevening in Nijmegen, over MFA kritiekloze hype in de Mediaan, excursie naar de Pelikaan in 

Krommenie en naar een MFC in Friesland); 

• zijn twee subgroepen in de stijgers gezet namelijk "Architecten voor Sociaal" en "Bouwstenen 

voor Kinderopvang"; 

• enz.  

Organisatie en financiering 

 

Al deze activiteiten zijn uitgevoerd met behulp van de inzet van vele betrokkenen. De activiteiten van 

Bouwstenen zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van partners (in 2010 € 43.725,-).  

 


