
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie 

 

 
15 oktober 2015  

Verkoop wil niet vlotten  

 

Veel gemeenten willen van hun vastgoed af, maar met de 

verkoop wil het nog niet zo vlotten. Dat is één van de vele 

conclusies uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015. 

Ook doen gemeenten veel zelf, maar weinig aan 

risicomanagement en wordt het ontbreken van een 

kostprijsdekkende huur het vaakst genoemd als knelpunt. De 

highlights op een rijtje. Lees meer...  
 

Taxeren is terugkijken én vooruitzien  

 

Op 5 oktober 2015 presenteerde Tom Berkhout de nieuwste 

editie van 'Taxatieleer vastgoed 2'. Dit handboek is voor 

makelaars en taxateurs een onmisbaar onderdeel van de 

gereedschapskist en bevat nu ook handvatten voor de 

waardering van publiek vastgoed. Joël Scherrenberg schreef een 

recensie voor ons. Taxeren is terugkijken én vooruitzien. Lees 

meer...  
 

BIM, Bam, Boom  

 

Vastgoed- en facilitymanagers lijken terughoudend in het 

toepassen van BIM; Bouw Informatie Model(lering). Is dat 

onbekendheid? BIM zou veelbelovend zijn en de betekenis ervan 

houdt niet op bij de oplevering van een gebouw. Sterker nog, 

dan begint het pas. De Bouw Informatie Raad heeft recent een 

kennisposter gepubliceerd met een veelheid aan mogelijkheden. 

Lees meer...  
 

Najaarsbijeenkomst ook een duurzaamheidsfeestje  

 

Hoe verduurzaam je een gebouw als je de beste oplossing nog 

niet kent? Hoe kun je bestaande gebouwen hergebruiken? In 

twee verschillende sessies gaan St. Essentius (10 scholen in de 

Achterhoek), Ronduit Alkmaar (o.a. 10 basisscholen en 10 

locaties speciaal onderwijs) en het Expertteam Transformatie op 

dit onderwerp in. Lees meer...  
 

En verder...  

 Concludeert de rekenkamercommissie dat in Hoogeveen een integraal 

vastgoedbeleid ontbreekt. 

 Een filmpje: Kan een jaren zestig schoolgebouw functioneren voor nieuw 

onderwijs? Jazeker! 

 Kunnen (groot)ouders in zorghuis De Benring in Voorst nu letterlijk een 

zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. 
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 Is buitenschool Appelbergen in het Groningse Haren op zoek naar een 

herbestemmer met lef en mag u meedenken hoe de Bijlmerbajes weer 

verbonden kan worden met de stad. 

 Een model om groenten te kweken in leegstaande kerken. 

 Is Makelpunt Oss op zoek naar geschikte gebouwen voor op hun site. 

 Heeft de gemeente Westerbork er een nieuwe multifunctionele accommodatie 

bij. 

 Krijgen gemeenten van het kabinet een lijst met leegstaande rijksgebouwen 

om te verbouwen tot woonruimte voor vergunninghouders. 

 Is het Ondersteuningsteam Asiel en Vergunninghouders (OTAV) opgericht om 

gemeenten te helpen bij opvang asielzoekers en huisvesten 

vergunninghouders. 

 Doet G32-voorzitter Ferd Crone een oproep voor huisvesting vluchtelingen: 

“Ondernemers, aan de slag!” 

 Stelt Rotterdam sportcentrum Schuttersveld beschikbaar voor opvang van 

vluchtelingen, Zeist het voormalig Militaire Luchtvaartmuseum en plaatst Den 

Haag vluchtelingen in een leeg ministerie en twee zorggebouwen beschikbaar. 

 Een webinar over ‘Andere tijden voor maatschappelijk vastgoed’. 

 Staan de nieuwe spelregels voor facilitair beheer online, én een verbeterde 

kapstok voor spelregels vastgoedmanagement. 

 Nodigen we u graag uit uw gebruikerservaring met verschillende 
managementsystemen te delen. 

In de agenda  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen 

Bouwstenen staat het volgende op de planning:  

 29 oktober; De vluchtroute #2: Op zoek naar een (t)huis (Bouwstenen i.s.m. 

Pakhuis de Zwijger) 

 12 november; Presenteer jezelf (MFA Ondernemers) 

 3 december; Najaarsbijeenkomst (Bouwstenen) 

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale 

website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden; tot 1 

november met vroegboekkorting!  

 

 

 

Ook meedoen?  

Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage 

voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties. 

Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En 

natuurlijk veel leuker. 

 

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

LinkedIn-groep!  
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