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3 november 2015  

Goed om in te wonen  

 

Op een gloednieuwe website verzamelde Bouwstenen samen 

met Aedes zo’n vijftien voorbeelden waarbij maatschappelijk 

vastgoed is omgebouwd naar woningen met lage huren. 

Gemeenten zijn gevraagd hun beschikbare panden erbij te 

zetten. Doel? Het wegwerken van de overmaat en bijdragen aan 

de toenemende behoefte aan huisvesting voor bijzondere 

doelgroepen. Lees meer...  
 

Nieuwe spelregels online  

 

Op de website van Bouwstenen staat een nieuwe kapstok voor 

vastgoedmanagement. Ook de spelregels voor facilitair beheer, 

accountbeheer en organisatie staan nu online. Als leidraad en 

referentie bij de uitvoering van het vastgoedmanagement. We 

zijn benieuwd naar uw reactie. Lees meer...  
 

Webinar rond voorzieningen  

 

Welke ontwikkelingen zien we rond maatschappelijke 

voorzieningen en vastgoed vanuit het perspectief van de 

zelfredzame samenleving? Dat was de inhoud van het webinar 

dat Bouwstenen verzorgde voor TIAS, bedoeld ter introductie 

van ons vak aan een breed maatschappelijk werkveld. Lees 

meer...  
 

Heel veel nieuws op de Najaarsbijeekomst  

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 3 december 2015 wordt veel 

nieuw werk gepresenteerd dat afgelopen jaar in 

Bouwstenenverband is ontwikkeld. Een vol en interessant 

programma voor gemeenten, onderwijs, zorg en andere 

maatschappelijke (vastgoed)organisaties. Hier treft u de sessies 

op een rijtje. Lees meer...  
 

En verder...  

 Concludeert de Rekenkamercommissie in Haarlem dat meer focus en 

samenwerking nodig is in de aanpak van leegstand. 

 Forse kritiek van hoogleraar Hennes de Ridder op het DBFMO-gemeentehuis 

van Westland. 

 Bezuinigen gemeenten op sportaccommodaties (afstoten, overdragen aan 

huurders, herbezien of uitstellen?), terwijl Hoogeveen en Assen strijden om 

het mogen realiseren van een nieuwe ijsbaan. 

 Een artikel over een (beter) passende vastgoedportefeuille, uit een reeks over 

‘meer doen met minder’ in de vastgoedsector. 
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 Trekt de gemeente Amsterdam 111 miljoen euro uit voor uitbreiding scholen 

en besluit de Raad van State dat Amsterdam een islamitische school moet 

huisvesten. 

 Is het buitenonderhoud bij schoolbesturen in goede handen, zo blijkt uit een 

Bouwstenen-enquête. 

 Ontwikkelt OCW een afwegingskader voor een samenwerkingsvorm 

onderwijshuisvesting, ter ondersteuning van gemeenten, PO/VO en (V)SO. 

 Zetten Veenendaalse ouders zich in voor peuterspeelzalen in lege 

schoollokalen. 

 Een samenwerkingsovereenkomst voor behoud van voorzieningen en zorg in 

Drentse en Friese dorpen. 

 Biedt deze crowdfunding voor een Zeeuws ziekenhuis ook perspectief voor 

ander maatschappelijk vastgoed? 

 Behaalt Wellantcollege Rijswijk Mbo een zilveren certificaat Eco-Schools; goed 

gedaan! 

 Een interview met Eveline Botter van de gemeente Leiden: 'Duurzaamheid is 

ook kleine dingen belangrijk maken'. 

 Inspiratie voor herbestemming: van klooster naar 28 appartementen in 

Rotterdam, zwembad wordt culturele broedplaats in Oosterhout en 250 

voorbeelden van herbestemming in Belgische kerken. 

 Een overzicht van leegstaande kantoren in Amsterdam: wie biedt ruimte om 

te wonen? 

 Kan erfgoed een vliegwiel zijn voor dorpsontwikkeling, mits die waarde ook 

wordt gezien door overheden en de erfgoedsector. 

 Is een nieuwe generatie ontmoetingsplekken aan het ontstaan; ze zijn van 

gemeenten en niet van de burger. 

 Wordt in Siddeburen hard gewerkt om een kerkgebouw te transformeren tot 

een MFC, bottom-up. 

 Gaan Covalent en Hobéon met het Rijksvastgoedbedrijf werken aan de 

certificering van vastgoedinspecteurs. 

 Stelt de Amersfoortse wethouder Fleur Imming dat je met transformatie in 

één klap veel woningen kunt realiseren en wil een Amersfoortse initiatiefgroep 

de gemeente en corporaties helpen om de bestaande stad beter te benutten 

voor extra woningen. 

 Gaat het Rijksvastgoedbedrijf leegstaande gebouwen die voor de verkoop 

bedoeld zijn ter verhuur aanbieden aan gemeenten, voor huisvesting van 

vergunninghouders. 

 Meldt Aedes-Actiz dat zorgorganisaties en woningcorporaties mogelijkheden 

zien voor kleinschalige huisvesting van vergunninghouders. 

 Onderzoekt de gemeente Strijen of een schoolgebouw als woonruimte kan 

dienen en juicht de Gemeente Horst aan de Maas opvang in leegstaand 

gemeentelijk vastgoed toe. 

 Zakt Nederland op ranglijst waarde bebouwde omgeving. 

 Aandacht voor Bouwstenen in Steden in Transitie. 

 Leuk als u ook uw gebruikerservaring met uw managementsysteem met ons 
deelt. 

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale 

website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden.  
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Ook meedoen?  

Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage 

voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties. 

Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En 

natuurlijk veel leuker. 

 

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, Alkmaar, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen, 
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, 
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek 
advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, 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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