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Zomer top vijf
Net terug van vakantie? Met deze top vijf meest gelezen
berichten bent u direct weer op de hoogte. Ruimschoots
bovenaan staan de 10 tips voor een IKC. Ook veel bekeken zijn
de berichten over (3D) vastgoedinformatie en de verduurzaming
in Breda en Friesland. Lees meer...
Extra aandacht eigen vastgoed
Via een motie heeft de gemeenteraad van Dordrecht extra
aandacht gevraagd voor het verduurzamen van het gemeentelijk
vastgoed. Daarmee geeft de raad een duidelijk signaal en ligt er
een forse opgave voor het team vastgoed. Lees meer...
Brons, zilver of goud voor toegankelijkheid
Sinds juli 2016 is het VN-verdrag voor mensen met een
beperking van kracht; aanleiding om te kijken of scholen,
buurthuizen, sportaccommodaties, enz. voldoende toegankelijk
zijn. Verdienen zij net zoveel medailles als onze paralympische
sporters of krijgen ze, zoals ROC Nijmegen, een rode kaart van
het College voor de Rechten van de Mens? Lees meer...
Bijzondere vakkennis vereist
Vastgoed wordt steeds professioneler opgepakt. Erwin van
Proosdij, hoofd Vastgoedbedrijf Enschede, vertelt wat dat vraagt
van professionals in de publieke sector. Een eenvoudige cursus
van een paar dagen volstaat vaak niet meer. Lees meer...
Dubbel ruimtegebruik: deel uw ervaring
Deel net als anderen uw ervaring met meervoudig gebruik van
uw gebouwen. Na alle kritiek op MFA’s en dubbel ruimtegebruik
doet Bouwstenen onderzoek naar de mogelijkheden deze te
verbeteren. U kunt bijdragen. Tijdens de Najaarsbijeenkomst op
1 december 2016 presenteren we de resultaten. Lees meer...
En verder ...



Een warm welkom aan LVO, Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs,
als kersverse Bouwstenen-partner!
Concludeert de rekenkamercommissie in haar onderzoek dat Amstelveen
















meer transparantie en samenhang nodig heeft in het beleid rond
maatschappelijk vastgoed.
Zet Veenendaal veel gemeentelijk vastgoed in de verkoop, staat in
Appingedam een bibliotheek te koop en komt in Amersfoort het voormalig
Militair Hospitaal op de markt.
Verkoopt Rotterdam een deel van haar vastgoed via een online veiling, net als
de politie.
Presenteert Aedes een nieuwe handreiking over maatschappelijk en
bedrijfsmatig vastgoed.
Stapt een scholenorganisatie in Geldrop weer naar de rechter i.v.m. het
verplicht afstaan van een lokaal.
Geven bewoners uit Enschede hun gymzaal terug aan de gemeente omdat er
bouwkundig een en ander mis is.
Kun je mensen met dementie het best ontvangen in een buurthuis, stelt
hoogleraar psychosociale hulpverlening Rose-Marie Dröes.
Eisen jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg 'hun' buurthuis terug die ‘ze’
hebben gesloten.
Staat het meest energiezuinige gemeentehuis van het land in de Limburgse
gemeente Peel en Maas.
Wil Almere meer studentenkamers en zien studenten mogelijkheden in lege
panden.
Vindt 90% van de Nederlanders dat monumenten een positieve invloed
hebben op de aantrekkingskracht van een stad of dorp, blijkt uit
marktonderzoek.
Is een nieuwe MFA is geopend in Tjalleberd (FR).
Mooi artikel over IKC Ulft in Duurzaam Gebouwd.
Een interview met Gerben van Dijk in een zorgtijdschrift.
Een column van Ingrid de Moel over Pokémon GO in Binnenlands Bestuur.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten
(voorzien van *):
September
15 Afwegingen rond leegstand - Makelpunten
16 Decentralisaties in het sociale domein - Vastgoedprofs
22 De volgorde der dingen - Vastgoedmanagement in ontwikkeling
26 BIM in de praktijk van 's-Hertogenbosch *
28 Tijdelijkheid - Vaklui
29 Onderhoud in de praktijk *
Oktober
3
Meervoudig gebruik scholen
6
KPI's voor portefeuillemanagement - Financiële Experts
7
Ontwikkelingen en ontwikkelwerk - Chefs Vastgoed
11 Nieuwe kijk op samen leven - Zorgvastgoed
12 Bruikbaarheid ROZ-contracten - Juridische zaken NIEUW
13 Maatschappelijk rendement - Gemeenten en voorzieningen
13 Duurzaam aanbesteden en locatiebezoek Almere - Verduurzamen
14 IKC’s en MFA’s in organisatorisch perspectief *
December
1 Najaarsbijeenkomst, alle ontwikkelingen op een rij *

Ook meedoen?
Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
De Bouwstenen-publicaties - digitaal beschikbaar

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom,
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht,
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de
Maas, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard,
Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Movisie, My Public Roof,
Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq,
Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS,
Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg
Nederland, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden
of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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