
 

 

Bouwstenen en Ruimte OK 
Mogelijkheden voor samenwerking 

 

Achtergrond 

Tussen Bouwstenen en diverse andere kennisorganisaties zoals Aedes/Acitz Kenniscentrum Wonen-

Zorg, , Platform 31 (voorheen KEI), Steunpunt Brede School, universiteiten en bureau’s) is een soort 

natuurlijke taakverdeling en samenwerking ontstaan. Ruimte OK is een nieuwe speler in het veld en 

wordt deels door dezelfde  branches als Bouwstenen gedragen.  

 

In de aanloop van Ruimte OK is aan Bouwstenen te kennen gegeven dat de nieuw op te richten 

organisatie geen dingen zou gaan doen die Bouwstenen al doet en de financiering voor de nieuwe 

organisatie, anders dan bij Bouwstenen,  vooral uit Den Haag zou moeten komen. Dat laatste is niet 

gelukt. Daarom is Ruimte OK op zoek naar andere vormen van financiering en ontstaat het risico van 

twee concurrerende organisaties op een krimpende markt, met deels dezelfde afzenders.  Reden om 

de taken en positionering van beide organisaties en mogelijkheden voor samenwerking  expliciet te 

maken, met als doel: 

 het veld duidelijkheid te verschaffen over wie wat doet (wie waarvoor staat)  

 waar mogelijk krachten te bundelen 

 

Verschil in focus 

 

Om duidelijkheid te kunnen verschaffen over wie wat doet en goed samen te kunnen werken is het 

belangrijk dat ieder zijn eigen focus heeft. Tijdens een gesprek tussen VNG, POraad, Waarborgfonds 

en Bouwstenen  op 26 juni 2012 is hierover gesproken en het volgende beeld neergezet.  

 

 Ruimte OK Bouwstenen 

In wezen Kenniscentrum Platform en netwerk 

Inhoud gebouwen voor onderwijs en opvang Al het maatschappelijk vastgoed 
(inclusief onderwijs en opvang) 

Activiteiten  Wegwijzer o.a. naar 
kennisbanken, nieuws en 
bijeenkomsten 

 Kennisbank*  Info op de website voor zover 
niet elders beschikbaar en indien 
nodig om vooruit te komen  

 Helpdesk*  

 Cursussen (kennisoverdracht)*  

 Dienstverlening (maatwerkadvies)*  

  Bijeenkomsten en 
netwerkactiviteiten * 

 Kennisontwikkeling (incl tools) door 
onderzoek* 

Kennisontwikkeling (incl tools) 
met het veld* 

Aansturing door betrokken branches  door het veld (jaarlijkse agenda)  

Betrokken branches VNG, POraad, VOraad  VNG, POraad, Aedes, Branche-
organisatie kinderopvang, MO 
groep 

Investerende en Waarborgfonds Wijkplaats  



risicodragende partij 

Financiering Uit het veld? zie * Uit het veld; zie * 

 

Beeld van mogelijke samenwerking  

 

Voorgaande biedt een basis voor samenwerking. In een nader gesprek tussen Jan Schraven en Marco 

van Zandwijk van Ruimte OK en Ingrid de Moel van Bouwstenen, is e.e.a. vertaald naar concrete 

activiteiten: 

 Bouwstenen maakt samen met het veld jaarlijks en Agenda Maatschappelijk Vastgoed en 

vraagt partijen in het veld (waaronder Ruimte OK) wat zij willen bijdragen om deze agenda 

verder te brengen. 

 Op basis van deze agenda en eigen punten bepalen VNG,  PO raad en VOraad welke zaken ze 

hieruit willen oppakken;  wat gaan ze zelf doen, wat wordt bij Ruimte OK neergelegd en wat 

wordt samen met Bouwstenen opgepakt. Daarbij wordt de eerder gepresenteerde focus 

gerespecteerd (zodat partijen i.p.v. concurrerend juist sterker in hun kracht komen en het 

voor het veld ook helder is wat ieders rol is).        

o Ruimte OK verzamelt gevalideerde kennis op de website, vervult en helpdesk functie, 

doet onderzoek, ontwikkelt tools en diensten en organiseert cursussen op het gebied 

van gebouwen voor onderwijs en opvang  

o Bouwstenen jaagt de Agenda aan en pakt zaken op die goed in netwerkverband 

kunnen worden uitgevoerd (wegwijzer, bijeenkomsten, professionele netwerken, 

onderzoek en  ontwikkeltrajecten samen met het veld, op het brede terrein van 

maatschappelijk vastgoed ). 

o Waar zinvol en mogelijk betrekken partijen elkaar daarbij (met respect voor ieders 

rol) en worden jaarprogramma’s op elkaar afgestemd.    

 In de nieuwsbrief van Bouwstenen kan een nieuw onderdeel worden opgenomen “nieuw op 

de site” met verwijzingen naar nieuwe kennis op de kennisbank. Andere relevante 

mededelingen rond Ruimte OK kunnen in de rubriek “ en verder” of “actueel”. Ruimte OK 

kan ook gebruik maken van de linkedin groep van Bouwstenen. Er is dan geen extra 

nieuwsbrief en netwerk nodig. 

 Via Bouwstenen kunnen gemeenten, scholen en kinderopvang een abonnement op de 

kennisbank nemen (€ 60,- per jaar?), al of niet in combinatie met een partnership en 

deelname aan professionele netwerken en ontwikkeltrajecten bij Bouwstenen en andere 

structurele activiteiten (partijen in het veld krijgen 1 menu en 1 rekening).   

 Incidentele zaken (onderzoek, diensten en cursussen)  worden rechtstreeks door Ruimte OK 

bij afnemers in rekening gebracht.   

 

Voor afstemming van de activiteiten is er nauw contact tussen Jan Schraven van Ruimte OK en Ingrid 

de Moel van Bouwstenen. Ze stemmen de meer structurele activiteiten op elkaar af (zie 

bovenstaand) en informeren elkaar over lopende en nieuwe activiteiten; indien nodig minimaal 

maandelijks.  

 

Betrokken branches zijn verantwoordelijk dat taakafbakening en focus wordt gerespecteerd.    

 

 

 



Commitment  

 

De inhoud van deze notitie is tot stand gekomen in overleg met Ruimte OK  wordt door hen ook 

onderschreven (bevestigd door Jan Schraven begin september 2012). 

 

Ook de contactpersonen van de afzenders van Bouwstenen onderschrijven de inhoud van deze 

notitie en zijn zich bewust dat het welslagen van de samenwerking in belangrijke mate wordt 

bepaald door de wijze waarop: 

 beide organisaties met elkaar om gaan (invulling geven aan eigen focus, samenwerken waar 

zinvol en mogelijk, elkaar niet van de leg afhouden) 

 de branches met beide organisaties omgaan (respecteren focus, voorkomen dat er een sfeer 

van wantrouwen ontstaat).  

Dat partijen niet overlappend/concurrerend maar aanvullend zijn, moet ook duidelijk in de 

communicatie naar buiten worden gebracht.   

 

 

 

 

 

 


