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14 juli 2016  

Tien tips voor een nieuw IKC  

 

De open dag van het nieuwe integrale kindcentrum (IKC) in Ulft 

op 21 juni 2016 leverde goede gesprekken op en heel veel tips 

voor nieuwe IKC’s. De organisatoren zetten tien tips op een rij: 

hoe krijg je meer waar voor het bedrag dat je te besteden hebt? 

Resultaat: een duurzame school en zekerheid over de 

huisvestingslasten de komende 25 jaar. Lees meer...  
 

Duurzaam op weg naar de begrotingsbehandeling  

 

Veel gemeenten hebben (inmiddels) duurzaamheidsbeleid voor 

hun vastgoed geformuleerd, maar nog onvoldoende financiële en 

personele middelen beschikbaar om de doelstellingen te 

realiseren. Dat blijkt uit een enquête van bbn, waaraan meer 

dan 30 gemeenten meewerkten. Achter de schermen wordt 

gewerkt aan de financiering van de duurzaamheidsplannen. Lees 

meer...  
 

De Nieuwe Ambachtsschool  

 

'Doe meer met je school!’ was de oproep tijdens de presentatie 

van het ontwerpend onderzoek van de TU Delft naar ‘De Nieuwe 

Ambachtsschool’ op 29 juni 2016. Er werden drie cases 

gepresenteerd gericht op beter vakonderwijs en tegelijkertijd 

kwam ook de bezettingsgraad van onderwijsgebouwen en de 

leegstand in vastgoed aan bod. Overmaat als oplossing. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Nieuwe partners; een warm welkom aan de gemeente Overbetuwe, de 

provincie Gelderland en Tekenplus! 

 Risico's van maatschappelijk vastgoed; Tilburg schuldig aan fataal 

zwembadongeval. 

 ´Stimuleer stedelijke investeringen met verkoop gemeentelijk vastgoed´ pleit 

Fakton Consultancy. 

 Knellen de regels bij vernieuwing in het onderwijs; een artikel in Trouw. 

 ‘Renovatie moet een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden’, stelt 

Rinda den Besten van de PO-Raad. 

 Mogen scholen in krimpgebieden straks zowel openbaar als bijzonder 

onderwijs aanbieden als het aan staatssecretaris Dekker ligt. 

 Zijn er steeds minder peuterspeelzalen, vooral door de omvorming naar 

reguliere kinderopvang. 

 Wordt de basisvoorziening voor peuters en IKC’s doorgeschoven naar het 

nieuwe kabinet. 

 Een mooi voorbeeld van een gerenoveerde basisschool met veel daglicht in 

Rotterdam. 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=311
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/18657445/refNibriEdID/311/
http://www.bouwstenen.nl/?q=10%20tips%2C%20IKC%2C%20Ulft%20onderwijshuisvesting
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/18640427/refNibriEdID/311/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Gemeenten%20duurzaam%20op%20weg%20vastgoed%20beleid
http://www.bouwstenen.nl/?q=Gemeenten%20duurzaam%20op%20weg%20vastgoed%20beleid
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/18632359/refNibriEdID/311/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Nieuwe%20Ambachtsschool%20maatschappelijke%20voorzieningen%20onderwijs
http://www.bouwstenen.nl/?q=Nieuwe%20Ambachtsschool%20maatschappelijke%20voorzieningen%20onderwijs
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/1817350/refNibriEdID/311/
https://www.overbetuwe.nl/
http://www.gelderland.nl/
http://tekenplus.nl/
http://www.cobouw.nl/artikel/1636681-tilburg-schuldig-aan-fataal-zwembadongeval
http://romagazine.nl/doorbreek-de-karikaturale-ambtelijke-organisatie/15114?utm_content=buffer78745&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4338728/2016/07/13/Regeltjes-maken-vernieuwende-school-onmogelijk.dhtml
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/1606%20Renovatie%20moet%20gemeenschappelijke%20verantwoordelijkheid%20worden%20Duurzame%20Scholen%20Magazine%203.5-6.pdf
http://nos.nl/artikel/2115372-kleine-scholen-mogen-openbaar-en-christelijk-zijn.html
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/21585/steeds-minder-peuterspeelzalen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/basisvoorziening-peuters-en-ikcs-doorgeschoven-naar-nieuw-kabinet
http://www.dearchitect.nl/projecten/2016/26/uitbreiding-daltonschool-te-rotterdam---groosman/uitbreiding-daltonschool-te-rotterdam---groosman.html
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=311


 Online beschikbaar: de publicatie ‘Hedy d’Ancona-prijs 2016’ over excellente 

zorgarchitectuur. 

 Stelt het nCZB een benchmark zorgvastgoed op voor woongebouwen voor 

gehandicaptenzorg. 

 Twee miljoen euro voor duurzame scholen in Harderwijk en een Limburgse 

subsidieregeling duurzame energie voor scholen, verenigingen en 

gemeenschapshuizen. 

 Zit de grootste groene gevel ter wereld aan het nieuwe stadskantoor in Venlo 

en heeft de gemeente Peel en Maas het meest energieopwekkende 

gemeentehuis van Nederland. 

 Beschrijft Duurzame Scholen het integraal aanbestede traject 

Voorzieningencluster de Veste in Borne én 10 tips om energie te besparen in 

een schoolgebouw. 

 Maken Eindhoven en Amersfoort werk van het klimaat door het opstellen van 

een klimaatbegroting. 

 De conclusies uit de kwalitatieve analyse Leegstand Verzorgingshuizen van 

Actiz en is volgens het Financieel Dagblad een leegstandsgolf op komst in de 

zorgsector. 

 Zit de meeste potentie voor transformatie in on(der)benutte 

bedrijventerreinen, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. 

 Wordt een onderwijsgebouw van de Universiteit Twente getransformeerd naar 

studentenstudio’s en conferentiehotel, en een pand van de Hogeschool 

Amsterdam herontwikkeld naar appartementen. 

 Zijn hoofdstuk over leegstand en transformatie uit het boek 

‘Vastgoedexploitatie‘ samengevat door Gerben van Dijk. 

 Is een nieuwe kerkenvisie gepresenteerd aan de Utrechtste gemeenteraad, 

over de rol van de gemeente bij de herbestemming van kerken. 
 Na lange discussie is het nu zeker: MFA Son komt niet ín maar náást de kerk. 

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) 

 26 september; In Control met BIM (In Control) 

 28 september; De tijdelijkheid van maatschappelijk vastgoed (Vaklui) 

 6 oktober; Financieel strategisch portefeuillemanagement (Financiële Experts) 

 7 oktober; Spelregels, Ontwikkelingen en Agenda 2017 (Chefs Vastgoed) 

 11 oktober; Nieuw samenlevingsperspectief (Zorgvastgoed) 
 13 oktober; Verduurzamen in Almere (Verduurzamen) 

We wensen je een fijne en zonnige zomer!  

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! 
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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, Houten, 
Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lingewaard, Lumens 
Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, 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, Stadslander, 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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