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Slim aan de slag met zorg  

 

Flexibiliteit en draagvlak zijn de fundamenten onder het 

zorgbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Bouwstenen sprak 

met twee betrokken wethouders over de ruimtelijke aspecten 

daarvan. Wat opvalt is hun slimme en doortastende aanpak. 

Anticiperend op de toekomst, met veel aandacht voor zowel de 

menselijke kant als de gebouwde omgeving. Lees meer...   
 

6,5 voor schoolgebouwen  

 

Gebruikers (leraren, scholieren en ouders) waarderen 

schoolgebouwen in het primair en het voortgezet onderwijs 

gemiddeld met een 6,5. Ruim 8500 mensen deden mee aan de 

enquête van de Algemene Rekenkamer. De tussentijdse 

resultaten zijn direct openbaar gemaakt, maar worden de 

komende maanden ook door de Rekenkamer zelf gebruikt voor 

nadere analyses. Lees meer...  
 

Commercieel beheer zeker een optie  

 

Het vastgoedmanagement uitbesteden aan een commercieel 

bedrijf; is dat een optie? We vroegen het Coen Peeren van 

Meerkring Openbaar Onderwijs. Hij vindt van wel. Termen als 

daadkracht door expertise, meer inzicht in waardeontwikkeling 

en één belang voor ogen komen voorbij, maar ook enkele 

nadelen. De keuze en het maken van goede afspraken is geen 

eitje. Lees meer...  
 

Najaarsbijeenkomst 4 december  

 

Er staat een stevig programma voor de Najaarsbijeenkomst met 

mensen uit de wetenschap, bestuur en de praktijk. Het 

ochtendprogramma biedt professor Hans de Jonge als 

dagvoorzitter, professor Hans Boutellier over de 

netwerksamenleving en rechtstreeks in gesprek met 

branchevoorzitters. 's Middags zijn er inspirerende sessies over 

uiteenlopende onderwerpen. De publicaties liggen (bijna) bij de 

drukker, die krijgt u mee. Lees meer...  
 

En verder...  

 Blijft de structurele leegstand van winkels ook in 2014 groeien. 

 Stelt het Rijksvastgoedbedrijf biedboeken online beschikbaar voor de verkoop 

van onroerend goed. 

 Vindt u alles over een Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente. 

 Wil de gemeente Haarlem de prestaties van haar maatschappelijk vastgoed 

verbeteren. 

 Was er in Elsendorp een goed symposium over het Dorp van de Toekomst 
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met veel aandacht voor eigen kracht en de nabijheid van voorzieningen. 

In de agenda  

In de agenda cursussen en bijeenkomsten van diverse organisaties, al wordt het 

rustiger nu. De highlights:  

 27 november; Start cursus Onderwijshuisvesting (VNG, PO-Raad) 

 27 november; Gezond leven in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving, 

openbaar) 
 4 december; Najaarsbijeenkomst (Bouwstenen, Schoolfacilities) 

 

Ook 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 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, 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, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, 
SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, 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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