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17 december 2015  

Terugblik op de Najaarsbijeenkomst  

 

Op 3 december 2015 was de jaarlijkse bijeenkomst van het 

Bouwstenen-platform; een dag vol bekenden, informatie en 

inspiratie. Bijgaand de hoofdpunten, met een uitgebreider 

verslag van het plenaire deel en impressies van alle sessies. 

Lees meer...  
 

Onderwijs voor vluchtelingen  

 

Met de vluchtelingenopvang in Heumensoord kregen de 

Nijmeegse schoolbesturen er ineens honderden leerlingen bij. 

Toine Janssen, bestuurder van Conexus, vertelt hoe hij dat 

aanpakt. In korte tijd, met maatwerkafspraken en veel 

administratief gedoe. Lees meer...  
 

Open data niet te stuiten  

 

Welke vastgoedgegevens zijn openbaar op het web te vinden? 

Bouwstenen zette er een aantal op een rij en Arjan Loo van 

Poelmann van den Broek Advocaten licht de regels toe. Er is van 

alles te zeggen voor transparantie in de vastgoedgegevens van 

publieke organisaties en er zijn ook nadelen. Maar de opmars 

lijkt onontkomelijk. Lees meer...  
 

En verder...  

 Gaat de verkoop van vastgoed Eindhoven dit jaar 3,6 miljoen minder 

opleveren dan verwacht. 

 Maakt Enschede afspraken met scholen om leegstand tegen te gaan en heeft 

Apeldoorn een nieuwe kadernota onderwijshuisvesting opgesteld. 

 Uitspraak van de voorzieningenrechter: te lage normbedragen voor 

onderwijshuisvesting, had de gemeente moeten weten. 

 Plannen voor vijf scholen samen in één kindercampus in Friesland en drie 

scholen voor speciaal onderwijs onder één dak in Gorinchem. 

 Dringt crowdfunding steeds meer door in het onderwijs. 

 Harde conclusies door onderzoekscommissie naar beleid ROC Leiden. 

 Woede bij mbo's om het plan voor kleinere scholen van minister Bussemaker. 

 Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld gebracht door Aedes-Actiz. 

 Legt het college van Westerveld een 'Stimuleringslening zon voor 

maatschappelijk vastgoed' voor aan de raad en wil ook Wassenaar flinke 

stappen maken met verduurzamen. 

 De kosten van zes (bijna) energieneutrale scholen vergeleken met de 

normkosten. 

 Nieuwe eisen aan de energieprestaties van schoolgebouwen in 2020. 

 Stemt Nederland in met historisch Klimaatakkoord. 
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 Hoe werkt fiscaal voordeel met EIA? Bekijk de EIA-infographic van RVO. 

 Is een kerk in Hengelo omgebouwd tot school, worden kerken in Oost-

Vlaanderen en Amsterdam herbestemd tot binnenspeeltuin en alles over het 

hergebruik van Friese kerken. 

 Gezocht: pioniers die waarde toevoegen aan braakliggend gebied en 

(leegstaande) gebouwen. 

 Kun je meerwaarde creëren door de gebruiker mee te laten denken bij 

transformatie, aldus Marco van Dijk, hoofd vastgoed bij Jutphaas Wonen. 

 Een scriptie over leegstand van maatschappelijk vastgoed in Emmen. 

 Elf aandachtspunten voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid. 

 Ziet stedenbouwkundige Erwin Stoffer herbestemming als motor voor een 

vitale leefomgeving. 

 Kent u het begrip Pleegstand? 

 Dat is pas herbestemming in Amsterdam-Zuid: van gevangenis naar 

asielopvang tot school. 

 Een burgerinitiatief voor het ombouwen van een school naar woningen in 

Almere. 

 Mogen woningcorporaties het beheer van gemeentelijke panden doen als het 

gaat om huisvesting van vergunninghouders. 

 Een nieuwe bekostigingssystematiek voor scholen die onderwijs bieden aan 

asielzoekerkinderen. 

 Sturen op prestaties? Weg met de gemiddelden, stelt Brink Management / 

Advies. 

 Zitten Europese overheden volgens Capgemini op een berg met goud: open 

data. 

 Kunnen open data beter worden benut als er een goede infrastructuur wordt 

gerealiseerd, pleit onderzoeker Anneke Zuiderwijk. 

 Grijze jas zoekt (mannelijke) eigenaar! Iemand heeft tijdens de 

Najaarsbijeenkomst de verkeerde jas meegenomen. Bent u dat? Neem even 

contact op. 

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!  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Alkmaar, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen, 
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, 
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek 
advocaten, Portaal, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, Westland, WOM 
Kerckebosch, 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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