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Opschaling; landelijk dekkend netwerk Lokale Makelpunten 

 

De ambitie van het netwerk Lokale Makelpunten is om op termijn een landelijk dekkend netwerk van 

goed functionerende Makelpunten te realiseren. 

Doel 

 Faciliteren participatie-maatschappij, maatschappelijke initiatieven en bottom-up 

ontwikkeling in hun ruimtevraag 

 Groter bereik/vindbaarheid van ruimte 

 Betere positionering Makelpunten  

Wat hebben we hiervoor nodig: 

1. Goed functionerende makelpunten (zijn er voldoende) 

2. Overtuigende verhalen dat het werkt (hebben we) 

3. Lerend en wervend netwerk Makelpunten (hebben we) 

4. Goede vindbaarheid/zichtbaarheid, ook landelijk (werken we aan) 

Ter ondersteuning maken we met de deelnemers van het Bouwstenen-netwerk Lokale makelpunten 

en beperkte middelen een landelijke website en voeren we een gezamenlijke campagne. 

De website 

De website is een soort verlengd uithangbord van de Makelpunten. Via de website makelpunten.nl: 

 zijn lokale makelpunten te vinden (geen koppeling naar locaties maar naar lokale 

makelpunten) 

 die bij Bouwstenen zijn aangesloten  

 die actief bemiddelen (los van welk systeem wordt gebruikt) 

 

De website: 

 is eenvoudig van opzet 

 aantrekkelijk voor ruimtezoekers en beslissers rond makelpunten 

 bevat de meest basale info 

 laat zien dat het werkt/leeft (met cijfers en verhalen) 

 hoe laten we zien dat het werkt/leeft (verhalen, twitter, ??) 

Eventueel achter de schermen kunnen de betrokken Makelpunten inloggen en informatie/ervaringen 

uitwisselen met elkaar. Om van te leren en ‘samen sterk’. Dit is niet zichtbaar voor anderen.  

Koppelingen: 

 met de website van Bouwstenen (kaart ook daar zichtbaar) 

 met de homepage van alle afzonderlijke lokale makelpunten (voorwaarde voor deelname) 
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De campagne 

De campagne: 

 lokaal via lokale makelpunten (huis-aan-huis bladen)  

 regionaal via lokale makelpunten en Bouwstenen (regionale kanalen) 

 landelijk via Bouwstenen (landelijke kanalen) 

Verhalen en cijfers: 

 Beschikbaar: twee interviews met Utrechtse wethouders en verhaal zoals verschenen in 

Schoolfacilities 

 Nog aanleveren; meer verhalen en cijfers 

Nieuwe deelnemers: 

 Via huidige deelnemers lokale makelpunten 

 Via Bouwstenen 

 

 

 

 

http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/1505%20Schoolfacilities%20Gedeeld%20ruimtegebruik%20verrijkt%20het%20onderwijs.pdf
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Makelpunt 

(met link naar website) 

Deelnemer 

Netwerk 

Partner BvS Twitter 

Alkmaar makelpunt; brengt vraag en aanbod in 

Alkmaar en Heerhugowaard bij elkaar 

   

Almere makelpunt; biedt flexibele huurruimte 

aan 

X X @MakelpuntAlmere 

Amersfoort makelpunt; voor vraag en aanbod 

ruimte 

X X @MakelAmersfoort 

Amsterdam stadsloods; verbindt vraag en 

aanbod van ruimtes in de stad 

 X  

Apeldoorn makelpunt; voor vraag en aanbod 

ruimte 

 X  

Baarn vind je ruimte; zoeken en boeken van 

maatschappelijk vastgoed 

   

Breda makelpunt; voor vraag en aanbod ruimte  X  

Den Haag marktplaats accommodaties en 

activiteiten 

 X  

Doetinchem makelpunt; overzicht aanbod 

ruimtes voor (maatschappelijke) activiteiten 

X  @Makelpuntdtc 

Eindhoven makelpunt; heeft verhuursysteem 

voor wijkhuizen/buurtruimtes 

X X  

Geldrop makelpunt; heeft verhuursysteem voor 

wijkhuizen/buurtruimtes 

   

Gouda makelpunt; aanbod van accommodaties 

voor uiteenlopende (maatschappelijke) 

activiteiten  

X X  

Harderwijk vind je ruimte; zoeken en boeken van 

maatschappelijk vastgoed 

   

Middelburg makelpunt; aanbod beschikbare 

ruimtes 

   

Nijmegen makelpunt; voor verhuur 

gemeentelijke panden, sinds 1 oktober 2012 

operationeel 

X X @Makelpunt024 

Oss makelpunt; bemiddelt voor eenmalige 

activiteiten en ook voor langere periode, sinds 1 

oktober 2012 operationeel 

X X @MakelpuntOss 

Uithoorn vind je ruimte; zoeken en boeken van 

maatschappelijk vastgoed 

   

Utrecht makelpunt; koppelt vragers en 

aanbieders van afzonderlijke ruimten in 

maatschappelijk vastgoed in Utrecht 

X X @Makelpunt 

Westland makelpunt; aanbod beschikbare 

ruimtes 

 X  

http://www.hetmakelpunt.nl/
http://www.almere.nl/ondernemen/makelpunt/
https://twitter.com/MakelpuntAlmere
http://www.makelpuntamersfoort.nl/
https://twitter.com/MakelAmersfoort
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/
http://www.hetmakelpunt.nl/
http://www.vindjeruimte.nl/lijstlocatiesingemeente.aspx
http://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/wijken/ruimte-gevraagd-aangeboden
https://buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl/
http://makelpunt-doetinchem.nl/home-makelpunt-doetinchem
https://twitter.com/makelpuntdtc
http://buurtruimte040.fullwebservice.nl/
http://www.buurtruimte040.nl/
https://makelpunt-nederland.nl/home-makelpunt-gouda/
http://www.vindjeruimte.nl/lijstlocatiesingemeente.aspx
https://gemeentekavel.nl/makelpunt-middelburg-aanbod
https://makelpunt-nederland.nl/makelpunt-nijmegen-aanbod
https://twitter.com/Makelpunt024
https://makelpunt-nederland.nl/makelpunt-oss/
https://twitter.com/MakelpuntOss
http://www.vindjeruimte.nl/lijstlocatiesingemeente.aspx
http://www.makelpunt-utrecht.nl/
https://twitter.com/Makelpunt
https://makelpunt-nederland.nl/makelpunt-westland-aanbod
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