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Almeers perspectief op vastgoed vastgesteld
Het gemeentebestuur van Almere heeft onlangs een Meerjaren
Perspectief Vastgoed vastgesteld waarin vastgoed wordt gezien
als belangrijke waardemaker voor het functioneren van de stad
en waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Een
strategische visie op gebouwen, gebruikers, geld en nieuwe
ontwikkelingen. Lees meer...
Online: Maatschappelijk vastgoed van waarde
De Bouwstenen-publicatie 'Maatschappelijk vastgoed van waarde' is
nu online beschikbaar. Het bevat een veelkleurige verkenning van
waardebegrippen rond vastgoed, voorbeelden en tools om appels
met peren te vergelijken. Waarom hebben we het eigenlijk en wat
onderscheidt ons van de commerciële vastgoedsector? Lees meer...
Exploitatie beter organiseren
Samen onder één dak kent vele voordelen, mits goed
georganiseerd. En daar gaat het nogal eens mis. Marc van Leent
ontwikkelde vier archetypische modellen als basis voor een
gesprek over de organisatie van de gebruikersexploitatie. Lees
meer...
Laatste nieuws
Op 1 december 2016 deelt het Bouwstenen-netwerk haar kennis,
het ontwikkelwerk van afgelopen jaar en de laatste nieuwtjes
met een breder publiek. Vastgoedinformatie, transformeren,
verduurzamen en professioneel beheer zijn belangrijke thema’s.
Lees meer...
En verder ...








Welkom aan Capelle aan den IJssel en KIEN Facility Management als nieuwe
partners van Bouwstenen! En ja… hiermee zijn we de magische grens van 100
partners gepasseerd!!
Onderzoekt de Rekenkamer het gemeentelijk vastgoed in Hilversum.
Krijgen gemeenten steeds meer grip op het beheer van gemeentelijke
gebouwen, volgens de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 van Jan
Veuger.
Moet de reservepot onderwijshuisvesting in Den Bosch worden gevuld,
volgens wethouder Logister.
Krimp op basisscholen, zie hier de prognose tot 2033 voor VO-onderwijs.
Grijpt de Kamer in op bezuinigingen in het onderwijs.
Een primeur in Den Bosch: ondernemersechtpaar huurt 20 appartementen
voor dementerenden.











Zijn kleine gemeenten duurzamer geworden, lopen grote gemeenten daarin
terug en is Midden-Delfland de duurzaamste; blijkt uit de Nationale monitor
duurzame gemeenten 2016.
Wordt bestaand vastgoed sneller verduurzaamd met vernieuwde Breeam-NLrichtlijnen.
Terug naar school? Van leegstaande scholen en speelplekken naar
ontmoetingsplekken voor ouderen.
Wil Haarlemmermeer een voormalige pand van GGZ Hoofddorp aankopen om
er ‘spoedzoekers’ te huisvesten.
Is een nieuw multifunctioneel wijkcentrum geopend in Groningen.
Hoe zorg je er slim voor dat je nooit meer hoeft te koukleumen in de kerk?
Schreef Gerben van Dijk een column over ‘doorstromers’.
Een (gratis) abonnement op Schoolfacilities; ook iets voor u?
Wij stellen graag aan u voor: onze nieuwe communicatie-collega Hanne!

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten
(voorzien van *):
Oktober
6
KPI's voor portefeuillemanagement - Financiële Experts
7
Ontwikkelingen en ontwikkelwerk - Chefs Vastgoed
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, Cappelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den
Haag, Den Helder, 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, KIEN Facility Management, 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, 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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