
Titeldia 

 
Gebruik deze dia (of één van de 
andere kleuren) als titeldia voor de 
presentatie. 

Klik op het tekstvak om een titel te 
maken. Onderaan de dia kun je 
eventueel een voettekst en datum 
plaatsen. Zie je deze invulvelden 
niet, klik dan in het lint op het 
tabblad Invoegen en vervolgens op 
Koptekst en voettekst.  

 
 
 
 
 
Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en vul 
de velden in. Je kunt er ook voor 
kiezen om al in het dialoogvenster 
de informatie in te vullen. Klik 
vervolgens op Toepassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijk vastgoed op de (burger)begroting 

Netwerk Vastgoed en Beleid, Bouwstenen voor Sociaal 

Joop Hofman, Rode Wouw 

Patrick Gering, BMC Advies 

Amersfoort, 4 oktober 2018 



Tekst 

 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 

 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Programma 

 

1. Introductie en kennismaking (Patrick) 

 

2. De burgerbegroting (Joop) 

 

3. Burgerbegroting als instrument voor accommodatiebeleid? (Patrick) 

 

4. Praktijkoefening aan de hand van een casus (in 2 of 3 groepjes) en terugkoppeling 

 

5. Verkennen kansen burgerbegroting voor maatschappelijk vastgoed (beleid) 

 

6. Plenaire terugkoppeling en discussie 

 

7. Netwerk lunch 
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Voorstellen 

 

Joop Hofman en Patrick Gering 
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Twee korte filmpjes: 

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/298710/Aantal-inwoners-Heeten-wil-aan-

de-slag-met-burgerbegroting-hoe-werkt-dat-eigenlijk 

 

 

 

 

Opwarmers 
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Tekst 

 
Standaard komt er een 
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Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
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Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

• Wisselen naar presentatie Joop 

 

 

 

Presentatie Joop 



Tekst 

 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 

 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

• Maatschappelijk vastgoed is steeds vaker bron van 

maatschappelijke en politieke discussie: is dat nieuwe theater wel 

nodig? Kunnen we niet wat beters met dat geld doen? Etc. 

 

• Er lijkt een gebrek aan inzicht te zijn in welk deel van de 

gemeentebegroting besteed wordt aan maatschappelijk vastgoed. 

 

• Bij besluitvorming over investeringen in accommodaties of 

accommodatiebeleid speelt geld (indirect) altijd een grote rol. 

 

• Kan de burgerbegroting als instrument ingezet worden om met 

inwoners keuzes te maken in het accommodatiebeleid? 

 

 

 

Burgerbegroting als instrument voor 
accommodatiebeleid? 



Grafiek 

 
De grafiek op deze dia is een 
voorbeeldgrafiek. Deze kun je 
hergebruiken. Klik met de 
rechtermuistoets op de grafiek 
en kies voor Gegevens 
bewerken om de gegevens aan 
te passen. Kies voor Ander 
grafiektype om een ander 
soort grafiek te maken. De 
grafiek wordt automatisch 
opgemaakt in de 
huisstijlkleuren van BMC. 
 
Wil je nog een dia met een 
grafiek maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. 
Herhaal bovenstaande stappen 
om de grafiek aan te passen. 

Praktijkoefening burgerbegroting 
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Praktijkoefening accommodatiebeleid 

 

 

 



Grafiek 

 
De grafiek op deze dia is een 
voorbeeldgrafiek. Deze kun je 
hergebruiken. Klik met de 
rechtermuistoets op de grafiek 
en kies voor Gegevens 
bewerken om de gegevens aan 
te passen. Kies voor Ander 
grafiektype om een ander 
soort grafiek te maken. De 
grafiek wordt automatisch 
opgemaakt in de 
huisstijlkleuren van BMC. 
 
Wil je nog een dia met een 
grafiek maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. 
Herhaal bovenstaande stappen 
om de grafiek aan te passen. 

Wat hebben we vandaag geleerd? 

Welke conclusies en aanbevelingen kunnen we formuleren? 

Heb je nog een concrete vraag waarmee we elkaar verder kunnen helpen? 

 

Conclusies en aanbevelingen 


