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Eerste spelregels openbaar  

 

Met een druk op de knop zette VNG-voorzitter Annemarie 

Jorritsma begin maart 2015 de eerste gezamenlijk ontwikkelde 

referentie-spelregels voor vastgoedmanagement openbaar op de 

website van Bouwstenen. Ze gaf hiermee de aftrap voor een 

intensieve samenwerking tussen partijen uit het werkveld om 

het vastgoedmanagement verder te professionaliseren. Het 

initiatief wordt mede gedragen door de VNG. Lees meer...  
 

Voorzieningenplanning in co-creatie  

 

De samenleving verandert. Hoog tijd om vanuit die nieuwe 

context na te denken over leefbaarheid, voorzieningen en 

vastgoed, vonden ze in Oss. Samen met bewoners en 

maatschappelijke organisaties gingen ze om tafel. Het resultaat 

van hun open planproces: meer initiatieven, minder meters. 

Lees meer...  
 

Rendabel scholen en ander vastgoed tot woningen transformeren  

 

Met de korting op de verhuurdersheffing wordt het voor 

corporaties steeds aantrekkelijker om sociale woningen te 

realiseren in leegstaande scholen, politiebureaus en ander 

leegstaand (maatschappelijk) vastgoed. Dat is de belangrijkste 

conclusie uit de bijeenkomst die het Ministerie van BZK op 12 

maart 2015 in Nieuwegein organiseerde, samen met Aedes en 

de VNG. Lees meer...  
 

En verder...  

 Is leegstand een item bij de provinciale verkiezingen. 

 Gaat Amsterdam misschien haar aandelen in markante gebouwen als de 

Beurs van Berlage afstoten en zet ook Arnhem haar vastgoed in de etalage. 

 Kan men in Breda bedrijfsruimte huren in een brede school. 

 Schreef Wicher Schönau van Twynstra Gudde een blog over het 

‘rendementsdenken’ bij gemeentelijk vastgoed. 

 Blijkt uit een rapport van het SCP dat gemeenten zich minimaal inspannen 

voor onderwijshuisvesting en blijft het onderhoud van schoolgebouwen een 

punt van zorg. 

 Storten diverse organisaties zich op 'de scholenmarkt'. 

 Laat het Ministerie van OCW onderzoek doen naar onderwijs op een andere 

locatie dan de school. 

 Kan gestart worden met het ontwerp voor de campus van de NHTV in Breda 

en is men in Brielle op zoek naar een architect voor de herontwikkeling van 

een monumentaal schoolgebouw. 

 Krijgen veel verkochte kerken een nieuwe bestemming, mét subsidie. 
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 Een overzicht van de rol van gemeenten bij leegstand; de gemeente 

transformeert zelf ook. 

 Beschrijft Joost van der Werf van de Brink Groep over de ondoorzichtigheid 

van onderhoudscontracten. 

 Een voorbeeld van ActiZ over gericht gebouwd zorgvastgoed; in dit geval voor 

dementie. 

 Heeft zorgorganisatie Driegasthuizen ambitieuze toekomstplannen voor 

nieuwbouw en renovatie. 

 Veranderen diverse verzorgingshuizen in een ‘all inclusive’. 

 Blijken verpleeghuizen per jaar een miljard te verspillen; o.a. aan 

energiekosten. 

 Buigt de Aalsmeerse gemeenteraad zich over haar vastgoed; 55 objecten bij 

30.000 inwoners. 

 Is zelfstandig worden de uitdaging van buurthuis ONS in Breda en zit in Sint 

Oedenrode een nieuwe MFA in de pijplijn. 

 Gaan sportclubs niet bepaald zuinig om met energie. 

 Start Barneveld met de aanbesteding voor zonnepanelen op vijf gemeentelijke 
objecten. 

In de agenda  

In de agenda weer veel mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. Naast de 

reguliere netwerkbijeenkomsten (Makelpunten, Verduurzamen, Vastgoedprofs) 

organiseren we in Bouwstenenverband:  

 23 maart; Wethoudersbijeenkomst in Eindhoven (Tip je bestuurder!) 

 26 maart; Themacafé: Verwarming uit biomassa  

 31 maart; Ondernemingsplan buurtvoorzieningen  

 15 april; Bijeenkomst voor schoolbesturen  

 29 mei; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen  
 27 mei; Leren van vastgoeddrama's  

Nieuw 

Daarnaast zijn we afgelopen week gestart met twee nieuwe netwerken; Vaklui in 

vastgoed en Financiële experts. Als u wilt meedoen horen we het graag. 

  

Goed om te weten: meedoen is extra aantrekkelijk als partner van Bouwstenen. Hier 

leest u meer over partner worden. Nu met verlaagde partnerbijdrage voor kleinere 

gemeenten, scholen en corporaties. 

 

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, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom, 
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen 
Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's 
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, 
Pameijer, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, RO 
groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua 
Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, 
Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. 
Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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