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Onderwerp 

Publicaties 'Bouwstenen voor Sociaal' 

Geacht college en gemeenteraad, 

De VNG participeert in "Bouwstenen voor Sociaal", platform voor bestuurders, managers en 
professionals rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed, waaronder scholen, buurt- en 
cultuurhuizen. 
Net als voorgaande jaren willen we graag een aantal publicaties van dit platform onder uw aandacht 
brengen. Ze zijn in co-creatie met gemeenten tot stand gekomen. 

Het gaat om de publicaties 'In control! 2017', 'Rollen in het vastgoedmanagement', een exemplaar 
van het tijdschrift School facilities en een Antwoordkaart waarmee u uw gemeente als partner kan 
aanmelden. 

In control! 2017 

Deze jaarlijkse uitgave gaat over informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers; ofwel 
het hart van de vastgoedorganisatie. Wat is het, welke gegevens heb je voor welke taakvelden 
nodig, wie is verantwoordelijk en wat vereist het gebruiken van een informatiemanagementsysteem 
aan kennis en vaardigheden? Deze uitgave bevat een overzicht van systemen die in de markt te 
koop zijn, inclusief de ervaringen van gebruikers. 

Rollen in het vastgoedmanagement 

Maatschappelijk vastgoed is een relatief jong vak en veel gemeenten worstelen met vragen over de 
organisatie van het vastgoedmanagement. 
In deze publicatie wordt in beeld gebracht welke taken en rollen er zijn te onderscheiden, hoeveel 
formatie je nodig hebt om het werk goed te kunnen doen (al dan niet uitbesteed) en wie de toppers 
in het vak zijn. 
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Wij bevelen de publicaties van harte bij u aan. Voor meer informatie -en extra exemplaren-
verwijzen wij u naar de website van Bouwstenen voor Sociaal: www.bouwstenenvoorsociaal.nl 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

3 
E. Stigter 
Directeur Beleid Leefomgeving 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 



Ja, wi j worden graag partner van 
Bouwstenen voor Sociaal 

Gemeente: 

Naam contactpersoon: 

Functie : 

Straat en nr. 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

Bouwstenen voor Sociaal 
HooglandsewegZuid 34 
3813 TC Amersfoort 

E-mailadres: 

Of mail uw aanmelding naar post@bouwstenen.nl 



STENEN 
VOOR SOCIAAL 

WORDEN? 
Dat kan. U kunt dan: 

invloed uitoefenen op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; 
meedoen met onderzoek en vergelijkingen (benchmarks); 
meedraaien in een netwerk met vergelijkbare gemeenten; 
van elkaar leren en elkaarvooruithelpen (benchlearning); 
aangehaakt zijn en blijven bij landelijkeontwikkelingen; 
gebruik maken van onze kennisbank en ontwikkelde kennis; 
een vrijkaart ontvangen voor de Najaarsbijeenkomst. 

Kosten (ex. btw): 
» C 1.500,- voor gemeenten tot 50.000 inwoners 
« C 2.500,- voor grotere gemeenten 


