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Beoordeling managementinformatiesystemen heeft zin
De beoordelingen van informatiesystemen voor vastgoed- en
facility management helpen zowel de gebruikers als de
leveranciers van de systemen vooruit. VBSonline en Planon
scoren goed, blijkt uit de eerste reviews. Fijn als u ook uw
ervaring deelt. Lees meer...
Financiering verduurzaming vastgoed in Breda geregeld
De gemeenteraad van Breda heeft groen licht gegeven voor de
eerste fase van het verduurzamen van haar vastgoed met een
(voor)investering van € 14,8 miljoen. Daarmee kan de
uitvoering beginnen. Voor de verduurzaming van haar
kernportefeuille gebruikt Breda een kosteneffectieve aanpak.
Lees meer...
Aan de slag tegen leegstand
Genoeg gepraat over leegstand. Er is veel ruimte nodig, dus nu
vooral aan de slag. Dat is de teneur tijdens diverse
(Bouwstenen-)bijeenkomsten. Ruimte om te Wonen speelt
daarop in en biedt de mogelijkheid initiatieven in kaart te
brengen en samen projecten op te pakken. Iedereen kan
meedoen. In Hoorn, Amersfoort en diverse andere gemeenten
zijn (bottom-up)projecten opgepakt. Lees meer...
En verder...














Een warm welkom voor de gemeente Horst aan de Maas als nieuwe partner
van Bouwstenen!
Zijn alle verkooptransacties van Rijksvastgoed in 2015 nu openbaar.
Start Amsterdam met de aanbesteding van makelaars voor gemeentelijk
vastgoed.
Is Ommen zelf aansprakelijk voor een verrot zwembad-dak.
Het schoolplein: ook buiten schooltijd speelplek of verboden toegang?
Wil Schouwen-Duiveland stoppen met energiesubsidie voor scholen.
Omdenken: brugfietspad op dak splinternieuwe Montessori Openbare
Basisschool te Utrecht.
Zijn de E-labels voor scholen aangepast; nu met uitvoeringsverplichting.
Zijn investeringen in zorgvastgoed in korte tijd verdriedubbeld, schrijft het
Financieel Dagblad.
Steeds meer leegstaand zorgvastgoed, door veranderingen in het zorgstelsel.
Een verplichte energie-audit voor grote zorginstellingen, sinds juli 2016.
Top 10 gemeenten met meeste SDE+-aanvragen voor zonnestroom in ronde
1 van 2016.
Mooie groene muren op deze school in Frankrijk.
















GEZOCHT: cases met overtollig maatschappelijk vastgoed als (creatieve)
ontwerp- en ontwikkelopgave.
Worden in de voormalige school bij de Van Heutszkazerne in Kampen nu
loftwoningen gerealiseerd en is in 1,5 maand tijd een Utrechts kantoor
getransformeerd tot onderwijsgebouw. Nieuw record?
Helpt een goede relatie tussen ontwikkelaar en buurt herbestemming
versoepelen; een mooi voorbeeld.
Bestrijdt Maastricht leegstand stadsbreed met het Maastricht-LAB.
Participatieparel: in Utrechtse buurt de Kersentuin ontwikkelden en beheren
bewoners zelf hun duurzame buurt.
Energie (en daarmee kosten) besparen in je buurthuis doe je zo.
Stabiliseert het aantal bibliotheekleden en zijn steeds meer jongeren lid
volgens het CBS.
Toch nog een multifunctioneel centrum voor Passewaaij bij Tiel (GE).
Winnen Zenzo, Lithos & DP6 de opdracht voor het Huis van Leusden, met een
combi van maatschappelijke functies.
Dagen steeds meer bewoners de gemeente uit met ‘Right to Challenge’;
enkele voorbeelden.
Is het college van Castricum akkoord met het inzetten van voormalig
Kindertehuis Antonius voor vluchtelingenopvang en mag Nieuwkoop
asielzoekers vestigen in een leegstaand bejaardenthuis.
De stad is Pokémon, schrijft Jan-Willem Wesselink in een column.
Internet of Things; wat is het precies en wat kunnen we ermee rond
gebouwbeheer?
Zoekt Bouwstenen volop versterking: een nieuwe collega 'Communicator en
Content Curator' èn stagiairs en afstudeerders op verschillende
thema's/vraagstukken. Delen mag!

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en zijn er bijeenkomsten waarbij
iedereen kan aansluiten. Na de zomer starten we weer met:












14 september; Spelregels vanuit facilitair en gebruikersperspectief (open)
15 september; Afwegingen rond leegstaand vastgoed (Makelpunten)
16 september; Vastgoed en de 3D's (Vastgoedprofs)
26 september; In Control met BIM (In Control)
27 september; Hoe verder met (onderwijs in) multifunctionele
accommodaties? (Onderwijshuisvesting)
28 september; De tijdelijkheid van maatschappelijk vastgoed (Vaklui)
29 september; (Vast)goed onderhoud in de praktijk (open)
6 oktober; KPI's voor financieel-strategisch portefeuillemanagement
(Financiële Experts)
7 oktober; Spelregels, ontwikkelingen en Agenda 2017 (Chefs Vastgoed)
11 oktober; Nieuw samenlevingsperspectief (Zorgvastgoed)
13 oktober; Duurzaam (ver)bouwen en aanbesteden (Verduurzamen)

Ook meedoen?
Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!

Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de
Maas, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard,
Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nieuwkoop,
Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks
Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg,
Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam,
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl
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