
23 september 2014 

Stevige transformatie buurthuiswerk  

 

In hoog tempo ontwikkelen wijkcentra en welzijnsorganisaties zich tot 

nieuwe spelers op de markt van opleidingen, participatie en re-integratie. 

De Bouwstenen-werkgroep "Van wijkcentrum tot Wmo-onderneming" 

onderzoekt en bezoekt samen met belangstellenden de voorbeelden in 

het land.  Lees meer .. 
 

Een IKC in een oude school kan prima  

 

Bestaande schoolgebouwen kunnen prima worden omgebouwd tot 

moderne en pedagogisch verantwoorde gebouwen voor kinderen van 0 tot 

12 jaar, aldus Gerike Ritsema na uitgebreid onderzoek. Ze bestudeerde 

verschillende type gebouwen. Lees meer .. 
 

Verrassing in miljoenennota  

 

De Miljoenennota biedt over het algemeen geen verrassingen als het om 

maatschappelijk vastgoed gaat. Op een klein puntje na; de bibliotheken. 

En een vraag. Waar is het geld voor onderwijshuisvesting 

geblevenis? Lees meer .. 
 

En verder...  

 Heeft Laride (huisvesting en vastgoed) zich bij ons aangesloten als partner. Welkom! 

 Heeft het Planbureau voor de Leefomgeving  de bevolkingsontwikkeling in kaart 

gebracht. 

 Doet de Algemene Rekenkamer een gebruikersonderzoek schoolgebouwen 

 Zijn er cijfers over kinderopvang in  het tweede kwartaal 2014. 

 Is er onderzoek gedaan naar aard en omvang gelijkwaardige alternatieven in de 

kinderopvang. 

 Is er in Groningen minder leegstand  en koppelt de stad  ruimte, mensen en ideeën aan 

elkaar. 

 Wordt een lege marktkantine in Amsterdam West een creatief podium , het 

oudegemeentehuis van Bathmen, een woning en het stadhuis in Borsele 

een  meer eigentijdse werkplek voor ambtenaren en bestuurders. 

 Ligt er volgens Minister Blok een mooie taak voor architecten bij transformatie  van 

leegstaand vastgoed. 

 Is er een grote aanbesteding met voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed in de 

regio Amsterdam. 

 Blijft samenwerken belangrijk voor MFA’s. 
 Wordt de Novelle Herziening Woningwet een half jaar uitgesteld. 

 
 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/9657334/refNibriEdID/196/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Transformatie%20buurthuiswerk
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/9657333/refNibriEdID/196/
http://www.bouwstenen.nl/?q=van%20oud%20schoolgebouw%20tot%20IKC
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/9632512/refNibriEdID/196/
http://www.bouwstenen.nl/?q=miljoenennota%20en%20maatschappelijk%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/1817350/refNibriEdID/196/
http://www.laride.nl/
http://www.bouwwereld.nl/project/stadhuis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stadhuis
http://checkjeschoolgebouw.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2014/09/22/cijfers-kinderopvang-tweede-kwartaal-2014.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/22/rapport-aard-en-omvang-van-gelijkwaardige-alternatieven-in-de-kinderopvang.html
http://www.nu.nl/groningen/3880536/minder-leegstand-in-groningen-.html
http://www.ruimteinstad.nl/spelregels/#vastgoed
http://www.dezwijger.nl/122019/nl/stadbericht-363-lege-marktkantine-wordt-creatief
http://www.deventercentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=22225
http://www.bouwwereld.nl/project/stadhuis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stadhuis
http://www.bna.nl/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetail/2657/Blok-ziet-kansen-voor-architecten-bij-transformatie-Architecten-kunnen-partijen-bij-elkaar-brengen#.VCBNGBSp4B0.twitter
http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2014/9/Grote-aanbesteding-zonnepanelen-op-gemeentegebouwen-1601088W/?cmpid=NLC%7Cgemeente.nu%7C2014-09-17%7C%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://www.bouwstenen.nl/?q=1410+MFA+Ondernemers+in+maatschappelijk+vastgoed
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woningmarkt/nieuws/novelle-herziening-woningwet-half-jaar-uitgesteld
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=196


 

 
In de agenda 

In de agenda veel bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. De Bouwstenen-highlights: 

 26 september; Professioneel leegstandsbeheer (Vastgoedprofessionals) 

 2 oktober; Samenwerking binnen MFA's (MFA-ondernemers) 

 3 oktober; Spelregels vastgoedmanagement (Chefs Vastgoed) 

 8 oktober; Overheveling buitenonderhoud; strategie en uitvoering (open voor scholen 

en gemeenten, toegang slechts € 32,50) 

 10 oktober; Leren en werken (de WMO-onderneming) 

 29 oktober; Duurzaam doen (Werkgroep verduurzamen) 

 30 oktober; Bouwen en wonen in eigen hand (open) 
 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities (open) 

Het loopt al lekker met de aanmeldingen voor de Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014. 

Mooi moment om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Wilt u er ook bij zijn? 

De vroegboekkortinggeldt nog! 

 

Partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage voor kleinere 

gemeenten, scholen en corporaties. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En maak gebruik van elkaars kennis via 

onzeLinkedIn-groep! 
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