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Oud-studenten transformeren HTS  

 

Wat eerder niet lukte, lijkt met stevige betrokkenheid toch 

mogelijk. Mede door de inzet en creativiteit van oud-studenten 

zijn de deuren van de voormalige HTS in Amsterdam weer 

geopend. Niet meer als school, maar als creatieve hotspot; 

goedkoop en met naar verwachting maatschappelijke 

meerwaarde voor de buurt. Lees meer...  
 

Vastgoedbeleid scholen belangrijker  

 

Scholen zullen steeds meer op portefeuilleniveau naar hun 

gebouwen moeten kijken om financiering van het onderhoud 

rond te krijgen en te kunnen verantwoorden. Tot nog toe was 

het vooral een zaak voor gemeenten, maar met de overheveling 

van het buitenonderhoud verschuift deze naar scholen. Lees 

meer...  
 

Prof. de Jonge dagvoorzitter op 4 december  

 

Hans de Jonge, professor Vastgoedbeheer en Ontwikkeling aan 

de TU Delft en betrokken bij de (ver)Bouwcampus, wordt 

dagvoorzitter tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 

4 december 2014. Na zijn opwarmer voor de Agenda 

Maatschappelijk Vastgoed 2015 kunt u in gesprek met 

voorzitters en bestuurders uit verschillende maatschappelijke 

sectoren. Lees meer...  
 

En verder...  

 Verwelkomen wij de gemeenten Amstelveen èn De Ronde Venen als partner 

van Bouwstenen! 

 Kunnen gemeenten meedingen naar de titel ‘Meest innovatieve gemeente’. 

 Vraagt de VNG aandacht van de premier voor de financiële positie van 

gemeenten. 

 Mogen scholen de opbrengst van verhuur van leegstaande lokalen grotendeels 

zelf houden. 

 Publiceert de PO-Raad de visuele notulen van hun besturencongres in juni. 

 Moet, aldus WSW, de rechter zich uitspreken over de claims voor sluiting 

verzorgingshuizen. 

 Zijn in Nederland al meer dan 100 zorgcoöperaties actief. 

 Is er een nieuw portal voor buurtwerk; Digitale Informele Zorg. 

 Maakt Utrecht de volgende stap in het zelfbeheer van welzijnsaccommodaties. 

 Rekent men in Lochem de marktprijs voor huur van zwembad en zalen. 

 Wordt de huurprijs in Nijkerk kostendekkend. 

 Past Enschede haar vastgoedbeleid aan n.a.v.  rekenkameronderzoek  

 Lijkt de orderportefeuille voor architecten weer te groeien. 

 Is brede school/wijkhuis de Westwijzer het duurzaamste gebouw van 

Helmond. 
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 Is ook Nijmegen een bijzonder en duurzaam onderwijsgebouw rijker. 

 Zegt de Triodos bank dat vastgoed het energiebedrijf kan worden. 

 Hebben nu alle scholen vakantie. 

 Wensen we iedereen (ook wie niet op vakantie is) een fijne zomer!! 

In de agenda  

Op de agenda heel veel bijeenkomsten. Zo hebben we:  

 4 september; de zelfvoorzienende samenleving (openbaar). 

 11 september; Geldstromen en fysieke modellen IKC (werkgroep Onderwijs & 

Opvang en kennismakers). 

 18 september; De fysieke agenda rond zorg (nieuw netwerk rond 

Zorgvastgoed en -voorzieningen). 

 24 september; De basisgegevens voor een DMJOP - Scholen (nieuwe 

werkgroep interessant met het oog op de overheveling). 

 25 september; Vastgoed en de 3D's in het sociale domein (netwerk 

Gemeenten en kennismakers). 

 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities 
(openbaar). 

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u 

partner kunt worden. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. 

En stel elkaar vragen via onze LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, 
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, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, 
Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, 
Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua 
Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, 
Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief 
meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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