
13 mei 2014  

Meer aandacht voor huisvesting  

 

Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, pleit in gesprek met Bouwstenen 

voor meer aandacht voor de fysieke kant van de transities in het sociale 

domein. Vos: "We zijn niet van het vastgoed maar de transformatie 

vraagt wel degelijk om nieuwe concepten voor het wonen en de 

woonomgeving." Lees meer...  
 

Vrije val onderwijshuisvesting  

 

Gezien de demografische ontwikkeling staan we aan het begin van een 

vrije val in de behoefte aan onderwijshuisvesting. In bijgaand artikel 

wordt dit in beeld gebracht. Met uitzondering van een enkele regio ligt er 

een forse transformatie-opgave. Lees meer...  
 

Informatie over transformatie  

 

Het expertteam Kantorentransformatie richt zich sinds kort ook op 

maatschappelijk vastgoed. Dat is te lezen in de informatieve krant van 

het expertteam. Organisaties met leegstaande gebouwen kunnen 

projecten aanmelden. Lees meer...  
 

En verder...  

 Hebben FRIS Vastgoed Management en Laanbroek Schoeman Adviseurs zich als partner 

bij Bouwstenen aangesloten. 

 Is Bouwstenen verhuisd naar een kantoor/sociaal/cultureel café. 

 Blazen gemeenten na de verkiezingen ambitieuze maatschappelijk vastgoedprojecten 

af. 

 Staat de nota Vastgoedbeleid (2012) van Ede online tussen de andere vastgoednota's. 

 Staat het voormalig Paleis van Justitie in Amsterdam te koop. 

 Is de watertoren in Sint Jansklooster nu een onder architectuur verbouwde uitkijktoren. 

 Is in Arnhem de kerk omgetoverd tot skatepark en wordt in Assen de bibliotheek een 

kerk. 

 Loont het om monumentale panden duurzaam te renoveren voor onderwijsdoelen, 

zoals in Rotterdam. 

 Vertelt Zeist hoe ze het gemeentelijk vastgoed wil verduurzamen, samen met 

gebruikers. 

 Brengt bbn de duurzaamheid van maatschappelijk vastgoed in beeld met een 

benchmark. 

 Heeft BMC een benchmark gemeentelijk vastgoedbeleid ontwikkeld. 

 Heeft de VNG een Wegwijzer Integrale Kindcentra uitgebracht. 

 Houden zorginstellingen zich niet zo bezig met de duurzaamheid van hun vastgoed. 

 Is er, door onduidelijkheid over de toekomst, weinig nieuwbouw in de zorg. 

 Willen senioren wel zelfstandige woonruimte in voormalige verzorgingshuizen. 

 Mag u (na positieve ervaring) weer een case aandragen voor onderzoek door 

masterstudenten interieurarchitectuur. 
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 Staat in het huisvestingsblad van de PO-Raad een artikel over de sociaal ondernemer in 

een MFA of brede school. 
 Zijn banken optimistisch over de bouwsector. 

In de agenda  

Op de agenda staan Bouwstenen-bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten over de 

wetswijziging  buitenonderhoud scholen en andere bijeenkomsten. Speciale aandacht voor:  

 19 jun; bijeenkomst over de beschikbare tools voor vastgoedmanagement. 

Gemeenten, scholen en andere vastgoedpartijen kunnen hier in één middag een 

overzicht krijgen van alle vastgoedmanagementsystemen die op de markt zijn, plus 

gebruikservaringen.   

 26 juni; over het vastgoedmanagement bij private partijen en wat we hiervan 
kunnen leren. Een bijeenkomst speciaal voor kleine (kernen) gemeenten. 

Partners hebben bij Bouwstenen altijd een streepje voor. En omdat we hopen dat ook de wat 

kleinere organisaties zich bij Bouwstenen aansluiten om samen verder te kunnen 

professionaliseren, krijgen zij korting op de partnerbijdrage. 

 

Ook tussendoor op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter en word lid van onze LinkedIn-

groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, 
Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, 
Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, 
Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, 
Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, 
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl 
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