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Bouwstenen voor Kinderopvang 
Voor  aansluiting bij een breed netwerk in maatschappelijk vastgoed 

   
Door nieuwe arrangementen in onderwijs en opvang ontstaan nieuwe vormen van 

samenwerking die ook van belang zijn voor ondernemers in de kinderopvang en de wijze van 

huisvesting. Waar liggen de kansen en hoe kunnen die worden benut? 

 

“Bouwstenen voor Kinderopvang” biedt ondernemers in de kinderopvang de mogelijkheid: 

• beter in beeld te komen bij gemeenten en andere vastgoed-partijën; 

• actiever betrokken te raken bij vraagstukken rond huisvesting en vastgoed; 

• eenvoudig toegang te krijgen tot kennis en informatie op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed (ook verbouw, huur en gebruik).   

Het is een netwerk binnen “Bouwstenen voor Sociaal”.  

 

Platform voor vinden, verbinden en verbeteren 

 

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

maatschappelijk vastgoed bij gemeenten, corporaties, scholen en maatschappelijk 

dienstverleners. 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,  interactieve en druk bezochte website, een 

digitale nieuwsbrief (3.500 abonnementen) en een LinkedIn groep.  Daarnaast stimuleert 

Bouwstenen activiteten en bijeenkomsten rond specifieke groepen en actuele onderwerpen 

en organiseert zij de jaarlijks Agenda Maatschappelijk Vastgoed. 

 

Mensen doen mee vanuit het besef dat de oplossing  niet uit Den Haag komt, om zelf 

verantwoording te nemen en om (straks) een toonaangevende rol te kunnen spelen in dit veld 

vol veranderingen en nieuwe kansen.  

 

Hoe werkt het? 

 

Deelnemers aan “Bouwstenen voor Kinderopvang” bepalen voor een groot deel zelf de agenda 

van hun netwerk en kunnen daarbij gebruik maken van hetgeen Bouwstenen biedt,  zoals: 

• de nieuwsbrief; 

• toegang tot de LinkedIn groep van Bouwstenen voor Sociaal; 

• informatie op de website (inclusief naamsvermelding); 

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

• de mogelijkheid input te leveren voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, zodat de 

belangen van de Kinderopvang daarin zijn gewaarborgd. 

 

Daarnaast worden in ieder geval twee netwerkbijeenkomsten per jaar georganiseerd voor de 

deelnemers aan “Bouwstenen voor Kinderovang”: 

• één speciaal voor ondernemers in de kinderopvang, voor signaleren gezamenlijke 

punten; 
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• één rond een specifiek onderwerp voor alle deelnemers van “Bouwstenen voor 

Sociaal”, voor verbinding met andere partijen (najaar 2011)). 

 

Wat wordt gevraagd? 

 

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

bijdrage gevraagd voor de organisatie van het geheel: 

• € 300,- voor bedrijven met 1 of 2 vestigingen; 

• € 600,- voor bedrijven tot 20 vestigingen; 

• € 1.000,- voor bedrijven met meer dan 20 vestigingen. 

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

2011. 

 

Wat levert het op: 

• Informatie over maatschappelijk vastgoed en kennis over huisvesting voor 

kinderopvang; 

• Contacten met kinderopvangondernemers over huisvesting en vastgoed; 

• De kinderopvang en uw eigen organisatie op de kaart zetten als serieuze partner bij 

maatschappelijk vastgoed. Bekendheid bij gemeenten, scholen en corporaties; 

• Via dit netwerk sturing geven aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. Zorgen dat de 

kinderopvang daarop niet ontbreekt. 

 

Organisatie 

 

“Bouwstenen voor Kinderopvang” wordt georganiseerd door “Bouwstenen voor Sociaal” en 

begeleid door: 

• Ed Hoekstra; 

• Ine van Liempd. 

 

 

Meer informatie 

 

Voor een beeld van de activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal;  zie 

www.bouwstenenvoorsociaal.nl 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Ed Hoekstra (030-2710558) of Ingrid de Moel ( 06-

52310845) of mailen met portal@bouwstenenvoorsociaal.nl. 

 

Aanmelden 

 

 

U kunt zich aanmelden via bijgaand formulier of via de website van Bouwstenen voor Sociaal. 
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Ja, wij nemen deel aan “Bouwstenen voor Kinderopvang”. 

 

Naam organisatie: 

Naam contactpersoon: 

E-mail adres: 

Postadres: 

Postcode en plaats: 

 

Wij zijn een organisatie van: 

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

o Tot 20 vestigingen en betalen € 600,- 

o meer dan 20 vestigingen en betalen € 1.000,- 

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

 

Handtekening: 

 

 

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

Amersfoort of neem de gegevens over in een mail en stuur die naar 

portal@bouwstenenvoorsociaal.nl.   

 


