
 
26 februari 2013  

Ik kwam om wat te doen  

Het nieuwe boek van Joke van de Zwaard en Corrie Kreuk schetst een goed beeld 

van hoe het werkt in een wijkcentrum in zelfbeheer. Het laat ook zien dat het 

gebouw en de inrichting er toe doen. Het boek bevat minitieuze observaties van de 

sociale processen van vadercentrum Adam in het Haagse Laakkwartier. 

Onderhoud vastgoed kan duurzamer  

Agentschap NL publiceerde in februari 2013 de ‘Leidraad Verduurzamen meerjaren 

onderhoud van gemeentelijk vastgoed’. Deze bevat een stappenplan, voorbeelden, 

adviezen en omschrijft de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak. Op 7 

maart 2013 start een werkgroep over de verduurzaming van het gemeentelijk 

vastgoed. 

Plan als basis voor gesprek  

Het allereerste voorzieningenplan in Nederland fungeerde vooral als richtijn en als 

basis voor gesprek. Dat blijkt uit de evaluatie van dit plan. Ook uit ander 

onderzoeken en bijeenkomsten blijkt dat er meer behoeft is aan een lokaal of 

regionaal gesprek en richtinggevende visie dan aan een plan. 

Bouwstenen en Ruimte OK  

Bouwstenen en Ruimte OK zijn beide actief op het gebied van de huisvesting van 

onderwijs en opvang, maar elk vanuit een eigen invalshoek. Ruimte OK heeft een 

kennisbank, helpdeks en verzorgd cursussen. Bouwstenen is meer een wegwijzer, 

netwerkorganisatie en ontwikkelplatform. En de scoop van Bouwstenen is breder dan 

de huisvesting van onderwijs en opvang.  

 

En verder...  

 Heeft Woningcorporatie Eigen Haard zich als partner bij Bouwstenen aangesloten.  

 Heeft Almere een nieuwe vastgoednota.  

 Dreigt er sluiting voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties.  

 Publiceert de Vereniging van Gemeentesecretarissen: ‘Gemeente zonder huis’ over de 

gemeentelijke dienstverlening van de toekomst en de toekomst van het gemeentehuis.  

 Heeft Amsterdam een nieuw concept voor scholenbouw; Pilot op Zeeburgereiland, flexibel 

bouwen in de vorm van systeembouw en DBMO (financiering en risico gemeente).  

 organiseert de VKO met PO-Raad bijeenkomsten over krimp om meningen te peilen over de 

gespreksnotitie 'toetsingskader krimp'.  

 Is de nieuwe kwaliteitskaart ‘brede scholen en kindcentra’ beschikbaar waarin ook wordt 

gekeken naar gebouw.  

 Worden basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.  
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 Staat er een nieuwe scriptie in de scriptiebank over de exploitatiekosten van MFA’s en de 

mogelijke beparing op drie grote kostensoorten.  

 Heeft MFC Bisonspoor in Maarsen al voor het geopend wordt problemen met de exploitatie 

en verhuur.  

In de agenda  

Op de website van Bouwstenen staan diverse cursussen en bijeenkomsten over maatschappelijk 
vastgoed, waaronder: 

 27 februari; scholen slim en gezond (ver)bouwen met lagere exploitatiekosten (open 

bijeenkomst).  

 7 maart; Eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep "Verduurzaming gemeentelijk 

vastgoed".  

 8 maart; De klantgerichte vastgoedorganisatie (voor netwerk vastgoedprofessionals).  

 8 maart; De sleutel tot meervoudig gebruik (aftrap ontwikkeling referentiemodellen 

exploitatie; open voor iedereen die mee wil ontwikkelen).  

 14 maart; Regionalisering accommodatiebeleid, voor netwerk kleine gemeenten.  

 19 maart; Netwerk lokale makelpunten over het makelvak.  
 25 mei; Inspiratietour "Gastvrijheid loont".  

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Acres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, 
Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 
's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Leiden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, 
Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting 
Woningbeheer Betuwe, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, 
Woon Friesland, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl  
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