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Profijt van voorzieningen
Lagere en hogere inkomens profiteren meer van publieke
voorzieningen dan middeninkomens, blijkt uit onderzoek van het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). En de bieb is dé plek waar
allerlei mensen samenkomen. Lees meer...
Tijdig bestuur
Hoe ga je om met de onvoorspelbare toekomst? Martijn van der
Steen, kersvers hoogleraar bestuurskunde, heeft zijn oratie aan dit
vraagstuk gewijd en Joël Scherrenberg las deze voor ons. Lees
meer...
Zelfsmerende informatiesystemen
Systemen voor vastgoed- en facility management die een seintje
geven als er iets in de uitvoering mis gaat, net als bij de moderne
auto. Klinkt als toekomstmuziek, maar er kan steeds meer op dit
gebied. Lees meer...
En verder ...














Een warm welkom aan onze nieuwe partner BNG Bank!
Wil gemeente Almere iconisch gebouw Het Klokhuis kopen om als educatief
centrum te behouden.
Heeft leerlingenkrimp geen invloed op de doelmatigheid van
onderwijshuisvesting door gemeenten, blijkt uit onderzoek van CAOP/TU
Delft.
Is het kwaliteitskader Primair Onderwijs geactualiseerd door o.a. PO-Raad en
VNG.
Moet en kan onderwijshuisvesting beter, aldus kersverse partner BNG Bank.
Is de Nationale Trendradar Zorgvastgoed verschenen, voor inzicht in wat er
op ons afkomt rond zorgvastgoed en keuzes daarin.
“Vergeet de gebouwen, bedenk hoe je goede zorg organiseert,” aldus raadslid
en voormalig huisarts van Nico van de Duin.
Kan actief zorgvastgoedbeleid met een heldere strategie bijdragen aan goede
financiële resultaten, volgens Jeroen Hermus van CBRE Healthcare.
Krijgt hoofdgebouw TU Eindhoven na renovatie hoogste BREEAM-score ooit
voor onderwijsgebouw.
Levert dorpskachel warmte aan verduurzaamd maatschappelijk vastgoed in
Hoonhorst (OV).
Zijn Leendert Odijk èn Ingrid de Moel genomineerd voor de ABN Amro
Duurzame Top 50; het Bouwstenen-netwerk is goed vertegenwoordigd!
Gevangenis in herontwikkeling: Havenstraat Amsterdam wordt school en
Wolvenplein Utrecht staat te koop.
Organiseren zeven Achterhoekse gemeenten op 3 april een kennismarkt








Kansen voor Leegstand met best-practices voor de aanpak; Bouwstenen is
erbij.
Is Buurtcentrum De Bergen in Eindhoven te koop, maken
bewonersorganisaties in Leeuwarden zich zorgen om 25% minder subsidie en
kiest Breda voor een andere aanpak van haar wijkcentra.
De stad bouwen op maatschappelijk waarden, hoe doe je dat? Utrechtse
Ruimtemakers vertellen.
Maakt de wijk kennis met MFA Lemstervaart in Lemmer (FR), krijgt Rutten
(FL) € 3,5 miljoen voor bouw MFA, overwint MFC Valburg (GE) obstakels die
de bouw nog in de weg stonden, trekt Brunssum (LI) € 2 miljoen uit voor
bouw MFA Treebeek en loopt MFA De Weijert (GR) een jaar vertraging op door
miscalculatie.
Is de implementatie van de omgevingswet zonder cultuurverandering
geldverspilling, meent adviseur Arno Kleine Staarman.
Gaat het volgens de Erfgoedbalans 2017 goed met het erfgoed in Nederland.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten
(voorzien van *):












10 maart: Wat moet en wat is goed om te doen? (Chefs Vastgoed)
10 maart: Vastgoed en beleid (Beleid en Vastgoed)
14 maart: Informatiemanagement (Informatiemanagement - leveranciers en
adviseurs)
17 maart: Portefeuillesturing in kaart (Vastgoedsturing)
22 maart: Onderzoek; tussen wetenschap en nepnieuws (Vaklui)
30 maart: Verduurzamen? Laat de markt het (denk)werk doen!
(Verduurzamen)
12 april: Gewenste prestatie en de nieuwe NEN 2767 (Onderhoud)
11 mei: Wet Markt en Overheid (Juridische Zaken)
19 mei: Vastgoedmanagement in ontwikkeling *
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)

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, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft,
Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, 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 VGM, 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, Sweco,
Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert,
Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland,
Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen?
Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl

