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Architecten voor Sociaal 
Voor aansluiting bij een groot netwerk in maatschapelijk vastgoed 

 

Door nieuwe arrangementen, toenemende samenwerking en multifunctioneel gebruik van 

gebouwen is de scheiding in vastgoed voor onderwijs, opvang,  sport, cultuur, welzijn en zorg 

langzaam aan het verdwijnen. Een nieuw werkveld tekent zich af; dat van maatschappelijk 

vastgoed.  

 

In Nederland worden jaarlijks miljarden euro’s besteed aan nieuwbouw en renovatie van 

maatschappelijk vastgoed. Ontwikkeling, exploitatie en (multifunctioneel) gebruik van dit 

vastgoed stelt nieuwe eisen aan alle betrokken partijen. Wie deze nieuwe eisen het best 

begrijpt, staat voor aan in de rij bij nieuwe projecten. Dat geldt ook voor architecten. 

 

Platform voor vinden, verbinden en verbeteren 

 

“Bouwstenen voor Sociaal” is een platform voor bestuurders, managers en professionals in 

maatschappelijke vastgoed bij gemeenten, corporaties, scholen, maatschappelijke 

dienstverleners en bedrijven.  Het heeft tot doel  informatie toegankelijk te maken voor 

mensen in het veld (wegwijs) en nieuwe kansen te benutten door sectoroverstijgende 

uitwisseling en ontwikkeling.  

 

Bouwstenen voor Sociaal heeft een informatieve en interactieve website,  een maandelijkse  

nieuwsbrief (3.500 abonnementen) en een LinkedIn groep (650 deelnemers).  Daarnaast 

stimuleert Bouwstenen activiteiten en bijeenkomsten rond specifieke groepen en actuele 

onderwerpen en organiseert zij de jaarlijkse sectoroverstijgende Agenda Maatschappelijk 

Vastgoed.  

 

Wat biedt Architecten voor Sociaal? 

 

“Architecten voor Sociaal” is een netwerk binnen “Bouwstenen voor Sociaal”. Het biedt 

architecten(bureau’s) de mogelijkheid goed aangehaakt te blijven bij relevante informatie en 

ontwikkelingen in het veld en in contact te komen met opdrachtgevers en andere relevante 

partijën.  

 

Hoe werkt het? 

 

Deelnemers aan “Architecten voor Sociaal” bepalen voor een groot deel zelf de agenda en 

kunnen daarbij gebruik maken van hetgeen Bouwstenen biedt, waaronder: 

• de maandelijkse nieuwsbrief; 

• toegang tot de LinkedIn groep “Architecten voor Sociaal”; 

• informatie op de website (inclusief naamsvermelding); 

• de mogelijkheid projecten op de MFA-kaart te zetten ; 

• de mogelijkheid input te leveren voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. 

 

Daarnaast worden minimaal twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd; 

• één speciaal voor architecten (voor signaleren gezamenlijke punten); 

• één rond een specifiek onderwerp (voor verbinding met andere partijen). 

En kan worden aangesloten bij bijeenkomsten die anderen organiseren.  
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Wat wordt gevraagd? 

 

Deelnemers wordt gevraagd actief mee te doen en te denken. Daarnaast wordt een financiële 

bijdrage gevraagd om het geheel mogelijk te maken  van: 

• € 300,- voor eenpitters en duo’s; 

• € 600,- voor bureau’s tussen de 2 en 30 medewerkers; 

• € 900,- voor bureau’s van meer dan  30  medewerkers. 

Prijzen zijn exclusief 19%  BTW en gelden voor deelname vanaf aanmelding tot 31 december 

2011. 

 

Organisatie en informatie  

 

“Architecten voor Sociaal” wordt georganiseerd door “Bouwstenen voor Sociaal”, hierbij actief 

ondersteund door: 

• Marjon Mors, SVP architectuur en stedenbouw; 

• Marc van Leent, de Wijkplaats, innovator in maatschappelijk vastgoed 

 

Zie www.bouwstenenvoorsociaal.nl voor een beeld van de activiteiten van Bouwstenen en om 

u op te geven voor de nieuwsbrief.   

 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Ingrid de Moel (06-52310845) of mailen met 

portal@bouwstenenvoorsociaal.nl. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Ja, wij nemen deel aan “Architecten voor Sociaal”. 

 

Naam bureau: 

Naam contactpersoon: 

E-mail adres: 

Postadres: 

Postcode en plaats: 

 

Wij zijn een bureau van: 

o 1 of 2 medewerkers en betalen € 300,-; 

o 3 tot 30 medewerkers en betalen € 600,- 

o meer dan 30 medewerkers en betalen € 900,- 

exclusief BTW, voor deelname vanaf heden tot 31 december 2011. 

 

Handtekening: 

 

Stuur uw aanmelding naar Bouwstenen voor Sociaal, Hooglandseweg 28, 3813 TC, Amersfoort.   


