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Benchmark met impact
Aedes laat zien hoe je anno 2016 kunt benchmarken. Hun
aanpak is ook voor gemeenten, onderwijs en zorg een mooi
voorbeeld. Een kwestie van afspraken maken en allemaal
meedoen. Lees meer...
Aan de slag met spelregels
De Spelregels voor vastgoedmanagement, zoals door de VNG en
tijdens onze Najaarsbijeenkomst verspreid, zijn nu ook digitaal
beschikbaar. Ze staan in diverse vormen op de site; klaar om
mee aan de slag te gaan. Lees meer...
Een MFA is net een camper
Klaas Mulder van Hogeschool Utrecht vergelijkt in zijn column
een MFA met een camper. Op papier multifunctioneel, maar in
de praktijk slechts voor beperkte doeleinden bruikbaar. Doel is
te leren van tien jaar MFA's, vooral met het oog op de vele
plannen voor nieuwe multifunctionele accommodaties. Lees
meer...
Beoordeling wijkvoorzieningen
Wijkvoorzieningen zijn vaak onderwerp van gesprek, maar wat
de eindgebruikers er echt van vinden weten we nauwelijks.
Daarom neemt Bouwstenen het initiatief voor de
reviewsystematiek RodeKersen. Lees meer...
In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bouwstenen gaat in het
nieuwe jaar enthousiast van start met netwerkbijeenkomsten (ook voor
kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien van *):









13 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Zwolle *
18 januari: Het managen van integrale contracten in bouw en onderhoud *
26 januari: Huur en medegebruik van onderwijsgebouwen (Juridische zaken)
27 januari: Startbijeenkomst Reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen *
27 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Eindhoven *
2 februari: Startbijeenkomst Makelpunten *
3 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Haarlem *
9 februari: Lokale samenwerking Wonen & Zorg (Zorgvastgoed)



10 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Bergen op Zoom *

En verder ...












De toekomst van vijf domeinen van het dagelijks leven: leren, werken,
zorgen, samenleven en consumeren, door het Sociaal Cultureel Planbureau.
Vier misverstanden over gymzalen in de wijk volgens Berry ten Pas, cofounder Beweegbox.
Moet het makkelijker worden om een samenwerkingsschool te starten door
het voorstel van staatssecretaris Dekker.
Is het digimagazine Zorg en Vastgoed gelanceerd over kansen met
zorgvastgoed.
Wordt circulair bouwen de nieuwe norm in Utrecht.
Is in Utrecht een oud schoolcomplex omgetoverd tot bruisend wijkcentrum
‘Krachtstation Kanaleneiland’ en transformeren kleinzoons in Goirle het
ontwerp van hun opa: van schoolgebouw tot appartementen.
Voeren Bergenaren strijd rondom de herontwikkeling van Harmonielocatie in
dorpscentrum.
Heeft MFA Dongen nog geen nieuwe naam voor het einde van het jaar.
Hechten Groningers aan behoud van en aandacht voor erfgoed in hun stad en
zal de gemeente hier in hun erfgoednota rekening mee houden.
Lees hier de eindrapportage ‘Pionieren met de Omgevingswet’ (i.o.v.
ministerie Infrastructuur en Milieu) en welke kansen deze wet biedt volgens
Ruimtevolk.
Komen er in april 2017 strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in
bestaande gebouwen.

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!
Tot slot; fijne dagen en graag tot ziens in 2017!

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom,

BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag,
Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat,
Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helix, 's
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO
Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep,
LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen,
Overbetuwe, Oss, Penta Rho, 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, Wijkplaats,
Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 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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