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10 januari 2017  

Nieuwe agenda, verder vooruit  

 

Nu het nieuwe jaar is begonnen brengen we alles in gereedheid om 

er weer een mooi jaar van te maken. De samenwerkingsagenda 

2017 bevat vier thema’s om op vooruit te komen. Rode draad is de 

dingen goed doen en de goede dingen doen. Lees meer...  

 

Vier bijeenkomsten in het land  

 

Gemeenten en scholen gaan elkaar vooruit helpen bij het 

vastgoedmanagement; om te beginnen tijdens vier gratis 

bijeenkomsten verspreid door het land. Ook de VNG, PO-Raad en 

VO-Raad doen mee. Lees meer...  

 

Brand op school  

 

Elk jaar is het raak. Rond de jaarwisseling branden één of 

meerdere scholen af. Dit jaar ‘viel het mee’ en lijkt het onderwerp 

van de radar verdwenen. Maar brand op school heeft grote impact 

op leerlingen, leerkrachten en ouders. Hoe kunnen we hier iets 

mee? Lees meer...  

 

Terugblik 2016; steeds professioneler  

 

Het werkveld ontwikkelt in Bouwstenenverband steeds meer 

spelregels en instrumenten rond maatschappelijk vastgoed, is op te 

maken uit het jaarverslag van Bouwstenen voor Sociaal over 2016. 

Een greep uit de activiteiten die afgelopen jaar in co-creatie zijn 

opgepakt. Lees meer...  

 

In de agenda  

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bouwstenen gaat het 

nieuwe jaar enthousiast van start met netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) 
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en open bijeenkomsten (voorzien van *):  

 13 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Zwolle * 

 18 januari: Het managen van integrale contracten in bouw en onderhoud * 

 26 januari: Huur en medegebruik van onderwijsgebouwen (Juridische zaken) 

 27 januari: Startbijeenkomst Reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen * 

 27 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Eindhoven * 

 2 februari: Startbijeenkomst Makelpunten * 

 3 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Haarlem * 

 9 februari: Lokale samenwerking Wonen & Zorg (Zorgvastgoed) 

 10 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Bergen op Zoom * 
 16 februari: Financiën bij verduurzaming (Financiële experts) 

En verder ...  

 Een warm welkom aan Instituut VGM als nieuwe partner van Bouwstenen! 

 Zou Rotterdam van 24 naar 6 bibliotheken gaan, maar liep het toch anders. 

 Standpunten over de rol van corporaties in de verkiezingsprogramma’s van 

2017, overzichtelijk op een rijtje gezet door Amayanda. 

 Blijft goede (toekomstige) ouderenhuisvesting faciliteren een grote 

maatschappelijke uitdaging, aldus adviseur Eric Scheijgrond. 

 Meer dan tienduizend zonnepanelen op Bredase daken is mooi maar niet genoeg, 

aldus wethouder duurzaamheid Paul de Beer (D66). 

 Komt er een fonds om problemen met leegstaand (maatschappelijk) vastgoed in 

De Achterhoek op te lossen. 

 Krijgt Oud-Alblas (ZH) een nieuwe MFA bestaande uit dorpshuis, 

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. 

 Wordt de mening van gemeenten gevraagd over de invoering van de 

Omgevingswet. 

 Is er een vacature voor accounthouder onderwijshuisvesting bij onze partner 
gemeente Westland. 

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 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, Capelle 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, Helix, 's Hertogenbosch, 

HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Instituut VMG, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO 

Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, 

M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, 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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