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20 % Goedkoper uit met MFA's  

 

Ondanks de veelvuldige kritiek op Multi Functionele Accommodaties zien 

velen nog steeds de voordelen van ruimtedeling in bijvoorbeeld Integrale 

Kindcentra. En het kan ook geld opleveren blijkt uit de preview van de 

publicatie die op 5 december door het Bouwstenen-platform wordt 

uitgebracht. Daarin is ook een rekenvoorbeeld opgenomen. Lees meer...  
 

Weinig wettelijke huisvestingstaken  

 

Gemeenten hebben diverse taken rond maatschappelijke voorzieningen, 

maar weinig wettelijke huisvestingstaken; alleen op het gebied van 

onderwijs en jeugd. Maartje van Dalen en Eva van Bunningen zetten de 

gemeentelijke taken rond voorzieningen op een rijtje, inclusief de 

huisvestingstaak en de betrokken maatschappelijke partners. Lees 

meer...   
 

Ruimte voor zelfsturende samenleving  

 

De samenleving komt steeds meer onder tijds-, geld- en regeldruk te 

staan. Leren en zorgen zijn  werk geworden en ook in onze vrije tijd 

moeten we steeds meer (vrijwilligerswerk). Jan Brouwer, geassocieerd lid 

Raad voor de Leefomgeving, laat zien hoe we onze tijd besteden en pleit 

ervoor de creatieve sector letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven. 

Lees meer...  
 

En verder...  

 Zijn per 1 oktober 2013 de leerlingtelgegevens per buurt, gekoppeld aan BAG, 

beschikbaar 

 Helpt Sunny Schools scholen via fondsenwerving aan zonnepanelen 

 Geeft de gemeente Hulst een innovatieve invulling aan de WMO 

 Heeft Amsterdam Nieuw-West een kaart met vrije gebouwen en locaties 

 Is leegstand in krimpgebieden aantrekkelijk voor creatievelingen en nichebedrijven 

 Hadden MFA ondernemers een inspirerende bijeenkomst over brandstof, zuurstof en de 

vonk om een MFA goed te laten draaien 

 Blijkt het bouwen van een MFA nog altijd populair 

 Bieden voetbalstadions perspectieven als MFA’s 

 Besteedt het Nationaal Programma Herbestemming in haar derde online 

magazine aandacht aan maatschappelijk vastgoed 

 Biedt HabiTask een overzichtskaart met fusies en reorganisaties bij corporaties 

 Gaan Ellen Olde Bijvank en Jan Veuger in op zelf(zorg)organisatie in een coöperatie 
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In de agenda  

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten. 

Onderstaand een selectie:  

 29 oktober; Beheer en exploitatie multifunctionele gebouwen (Onderwijs & Opvang) 

 5 november; Oriëntatiebijeenkomst Lokale Makelpunten (Makelpunten) 

 7 november; Arrangementen & concepten (Zorgvastgoed) 

 7 november; Pluk Innovatie Festival  

 8 november; Forumdiscussie: Stelselwijziging onderhoud scholen primair onderwijs  
 12 november; Hoe nu verder met Maatschappelijk Vastgoed? (Corporaties) 

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 5 december kunt u in gesprek met elkaar 

en met:  

 Gert Boeve (oud-wethouder Amersfoort) en Pierre Mehlkopf (de Meevaart) over 

Bewonersbeheer  
 de makers van het boek Multifunctionaliteit loont (wel)  

Bekijk het volledige programma en meld u aan indien u dat nog niet gedaan heeft. U en uw 

maatschappelijke partners zijn van harte welkom.  

  

 

Volg ons ook op Twitter! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Denion, Deventer, Eigen Haard, 
Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, 
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, 
Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, 
Woonwaard, Ymere. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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