
 
  
 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 uitgebracht  

 

Op 19 november 2011 is de sectoroverstijgende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 

uitgebracht. Deze agenda geeft richting aan en is een stimulans voor het werkveld van 

maatschappelijk vastgoed; een werkveld waarin jaarlijks miljarden euro's omgaan en 

samenwerking steeds belangrijker wordt.  

De agenda is opgesteld samen met mensen uit het werkveld. Op 4 november 2010 

hebben meer dan 40 bestuurders en managers de concept-agenda verder aangescherpt 

en aangevuld.   

 

 

Tien agendapunten  

 

De agenda telt vijf inhoudelijke punten. Partijen willen werken aan een meer eigentijdse 

voorzieningenstructuur, meer zelfsturing door bewoners, meer toekomstbestendig 

vastgoed en nieuwe exploitatieformules. Daarbij worden met name scholen op de schop 

genomen. 

Vijf andere agendapunten hebben betrekking op de samenwerking. Betrokkenen willen 

samen meer doelgericht aan de slag, los van de knellende kokers. Ook willen ze meer 

inhoud geven aan horizontaal partnership, goede verhalen met elkaar delen en elkaar als 

kritische vrienden vooruit helpen, met geld als gemeenschappelijke taal.  

 

 

Volgende stap 

 

Bouwstenen voor Sociaal roept personen en organisaties op pilotprojecten in te 

brengen, agendapunten te adopteren, goede verhalen uit te werken, zich op te stellen als 

"critical friend" en de eigen kennis en ervaring te delen met anderen via het netwerk van 

Bouwstenen voor Sociaal.  

Bouwstenen stimuleert de voortgang van de uitvoering via de website 

(wegwijsfunctie), de nieuwsbrief (meer dan 3.500 abonnementen), discussies op 

LinkedIn (650 deelnemers) en diverse bijeenkomsten. 

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 
De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, bbn,Laagland advies, KBnG 

Architecten, 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, Verlaat Uden, de Wijkplaats en Yalp.  

 

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