
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie 

 
23 juni 2015  

Beter verantwoorden en verbinden  

 

Verantwoording afleggen is een belangrijke voorwaarde voor 

betere onderwijshuisvesting, zeggen scholen actief binnen 

Bouwstenen. Wat kunnen scholen daarvoor doen? We hielden 

onze oren gespitst tijdens het PO-Raadcongres op 12 juni 2015 

en vroegen het Hans Pirovano van het ministerie van OCW. Lees 

meer...  
 

Bottum-up aanpak nog zoeken  

 

Een bottum-up benadering voor voorzieningen en vastgoed is 

lastig, maar niet onmogelijk, blijkt uit een gesprek met 

verschillende gemeenten. Zij formuleerden zeven voorwaarden 

voor succes. Deze blijken nog lang niet altijd aanwezig te zijn. 

Lees meer...   
 

Mooi overzicht Scholenbouwatlas  

 

De in juni 2015 uitgebrachte Scholenbouwatlas geeft een mooi 

en uitbundig beeld van gerenoveerde schoolgebouwen. De 

beelden laten zien dat er veel kan. Tussen de regels door geeft 

het boek een aantal boodschappen mee. Een kennismaking met 

de nieuwe werkelijkheid; niet bouwen maar verbouwen. Lees 

meer...  
 

3 december in de Basiliek  

 

De locatie van de Najaarsbijeenkomst is bekend. Op donderdag 

3 december 2015 zijn we welkom in de Basiliek in Veenendaal, 

een nieuwe multifunctionele accommodatie die ook als kerk 

wordt gebruikt. Een spannende locatie en daarbij goed 

bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Lees meer...  
 

En verder...  

 Maastrichtse TEDx Talks rond de thema’s stad en stedelijke ontwikkeling. 

 Heeft ook de gemeente Woudenberg haar vastgoed tegen het licht gehouden. 

 Blijkt dat 87% van de lokale bibliotheken zich bezighoudt met cultureel 

ondernemerschap. 

 Volop reuring rond ROC Leiden: € 18 miljoen nodig om faillissement te 

voorkomen, Kamerbrief met scenario’s en besprekingen, een NOS-item 

hierover, Bussemaker wil een laatste kans en vandaag komt er duidelijkheid. 

 Hield gemeente Haarlemmermeer de reddingsoperatie van Hoofddorpse 

school stil. 

 Waarom renovatie een goede optie is voor een beter schoolgebouw, en 

nieuwbouw niet altijd de beste oplossing is. 

 Een mooi voorbeeld van hoe gedeeld ruimtegebruik het onderwijs kan 
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verrijken en een artikel over hoe school en buurt van elkaar kunnen leren. 

 Blijkt het staartje van deze column over verantwoording onderwijshuisvesting 

pas het begin. 

 Is onderwijshuisvesting hot: onderzoek naar kansen en belemmeringen in 

wet- en regelgeving en ook banken zijn er druk mee. 

 Is deze initiatiefnota rond krimp en VO, van krimp naar kans, ingediend bij de 

Tweede Kamer. 

 Komt er na de zomer duidelijkheid over scholen in Hoogeveen (wijk Wolfbos) 

en ontwikkelt Goeree-Overflakkee een visie op onderwijs en krimp. 

 Slaan een corporatie en zorgorganisatie in Baarlo de handen ineen om 

bewoners langer thuis te laten wonen. 

 Kiest Arnhem voor duurzame elektriciteit en stimuleert de provincie Noord-

Holland zonnestroom op maatschappelijk vastgoed. 

 Een overzicht van provinciale en gemeentelijke energiefondsen. 

 De Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs van RVO. 

 Belgische ervaringen met ESCO’s. 

 Nieuwe centrale bibliotheek met overdekte binnentuin in de historische 

Korenbeurs in Schiedam. 

 De leegstandspercentages van kantoren per gemeente; volop kansen voor 

herbestemming. 

 De actuele stand van rijksmonumenten per provincie, met daarbij de vraag of 

(niet) ieder monument het behouden waard is. 

 Is herbestemming van karakteristieke panden een vak apart, maar loont de 

inzet, aldus de Provincie Drenthe. 

 Een tentoonstelling die pleit voor vernieuwing van scholen via hergebruik in 

plaats van sloop. 

 Herbestemming gezocht voor Schoolgebouw Van Heutszkazerne in Kampen 

en Gebouw027E op Marineterrein in Amsterdam. 

 Clasht vastgoedlogica met ideeën van de nieuwe generatie tijdens Week van 

het Lege Gebouw. 

 Is in Groningen een educatief spel rondom het in stand houden van een kerk 

gelanceerd. 

 Een essay van Steven de Waal over de disruptie van publieke diensten. 

 Voorbeelden van pionierende wijkhuizen in zelfbeheer. 

 Kritische vragen over MFA in Dongen. 

 De exploitatie-fundamenten waarop een zwembad drijft. 

 Een whitepaper van Bouwstenen-partner Planon over de volgende generatie 

Facility Management-software. 

 Zijn de eerste aanmeldingen voor de Najaarsbijeenkomst al binnen; u komt 

toch ook? 

 Oproep aan gemeenten, scholen, corporaties, zorg- en private partijen: wat 
verwacht u van een bouw-, vastgoed- en/of facility-managementsysteem? 

In de agenda (wellicht iets voor u?)  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen 

Bouwstenen gaan we aan de slag met:  

 25 juni; Elke dag vooruit met onderwijshuisvesting (Onderwijs - nieuw 

netwerk!) 

 8 juli; Vervolg verkenning kostprijsdekkende huur (Financiële experts) 

 21 augustus; Verder met zelf spelregels vastgoedmanagement ontwikkelen 

(Spelregels) 
 3 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen  
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Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde 

partnerbijdrage voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke 

organisaties. 

 

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, bbn, Bergen op Zoom, BMC, 
Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, CBO Zeist, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, 
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, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, 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, Venlo, VGPO Accretio, 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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