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Meer financiering vanuit private partijen 

 

Fondsen en andere private partijen bieden via giften en leningen een 
substantiële financiële bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke 
doelen, blijkt uit jaarcijfers over 2016 en andere bronnen. Hun aandeel 
groeit. Een deel van de bijdragen komt direct ten goede aan 
maatschappelijke accommodaties als buurt- en cultuurhuizen. Lees 
meer... 

 

Drie (gratis) introducties gemeentelijk vastgoedmanagement  

 

Bouwstenen organiseert drie introductiebijeenkomsten rond gemeentelijk 
vastgoed, namelijk over wet- en regelgeving, de financiën/BBV en de 
vastgoedadministratie. De bijeenkomsten zijn gratis voor gemeenten die 
zich bij Bouwstenen aansluiten en worden verzorgd door mensen uit de 
praktijk en partners van Bouwstenen. Lees meer... 

 

Bijzondere buitenzwembaden  

 

Het is zomer! In Nederland zijn tal van bijzondere buitenzwembaden te 
vinden, waar het met goed weer heerlijk vertoeven is. Van een zwembad 
achter het Paleis op de Dam tot het oudste natuurbad van Nederland, 
waar koningin Wilhelmina zelfs nog op de duikplank heeft gestaan. Een 
fijne zomer gewenst. Lees meer... 

 

En verder... 

• Een warm welkom aan Raderadvies en de Rijksoverheid als nieuwe partners van 
Bouwstenen. 

• Is de laatste hand gelegd aan toekomstbestendig gemeentehuis in Capelle a/d IJssel (ZH) 
• Krijgt het Amsterdams stadsarchief een nieuw depot in Amsterdam-Noord. 
• Verkoopt gemeente Renkum (GLD) voormalige schoolgebouwen en een oud klooster. 
• Gaat gemeente Huizen (NH) de wensen van scholen onderzoeken, maar dreigt leegstand. 
• Worden middelbare scholen in Roosendaal (NB) zelf verantwoordelijk 

voor onderwijshuisvesting. 
• Gaat Raad Loppersum (GR) akkoord met € 16 miljoen om scholen 

aardbevingsbestendig te maken. 
• Stapt de oprichtster van Klein Amsterdam naar de rechter omdat ze zich door grote 

schoolkoepels belemmerd voelt bij het oprichten van een nieuwe school. 
• Sluit basisschool Onderdendam (GR) definitief haar deuren vanwege leerlingenkrimp. 
• Biedt ‘mantelzorg’ nieuwe kansen voor zorgvastgoed. 
• Wordt uiterlijk 1 januari 2018 bekend of er een zorghuis in Heusden (NB) komt. 
• Stelt de provincie Noord-Holland € 150.000 beschikbaar voor zonnestroominstallaties. 
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• Is onderzocht hoe gebouwen de fysieke gezondheid van mensen kunnen verbeteren. 
• Kan de bouw van een duurzame sporthal van start in Wageningen. 
• Werkt het opdrachtgeverschap bij de verduurzaming van vastgoed net even anders. 
• Wordt het Poortgebouw van Rotterdams Zuiderziekenhuis getransformeerd tot 

gymnasium. 
• Wordt Greswarenfabriek in Beesel (LI) herbestemd tot gebouw met educatieve functie. 
• Wordt nieuw gebouw MFC Doelum in Renkum (GLD) begin oktober in gebruik genomen. 
• Doet Opsterland (FR) nog een keer haar uiterste best om MFC Gorredijk te realiseren. 
• Zoekt MFA Het Spoor in Tilburg een centrumcoördinator die bijdraagt aan een bruisend 

wijkcentrum. 
• Komt de bouw van MFA Lith (NB) weer een stap dichterbij. 
• Is de groenvoorziening rondom MFA De Schans (LI) na lange tijd weer op orde. 
• Willen buurtbewoners onderzoek naar sporthal De Wijert (GR) dat moet plaatsmaken 

voor MFA. 
• Passen de nieuwe bluswagens van de Brabantse brandweer niet in de kazernes. 
• Is de moderne bibliotheekfunctie boek-overstijgend in Gemeente Tubbergen (OV). 
• Komt er een nieuwe leer- en werkbibliotheek in De Bijlmer. 

In de agenda 

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben 
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder: 

• 6 september: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Haarlem)  
• 7 september: Evaluatie pilot RodeKersen (in Olst)  
• 7 september: Renovatie versus nieuwbouw (voor medewerkers huisvesting PO) 
• 7 september: Introductie: vastgoedadministratie op orde (in Amersfoort) 
• 8 september: Leidraad portefeuilleplan (in Utrecht) 
• 12 september: Strategische keuzes: sturen in tijden van transitie (voor PO-bestuurders) 
• 13 september: Sturen op waarde (voor gemeentelijke beleidsmedewerkers) 
• 13 september: Vastgoed met een bedoeling (voor vaklui) 
• 25 september: Vraag & aanbod woonzorggroepen (in Amersfoort) 
• 28 september: Introductie: wetten en regels (in Amersfoort) 
• 29 september: De vastgoedorganisatie (voor chefs vastgoed) 

Vacatures 

Onderstaand treft u enkele vacatures van partners van Bouwstenen. Een complete lijst 
met vacatures staat op onze website. 

• Accountmanager Gronden bij gemeente Haarlem 
• Ondernemende adviseurs bij M3V 
• Adviseur Gemeentelijk Vastgoed bij diverse Friese gemeenten 
• Bouwkundig adviseur bij Raderadvies Vught  
• Projectmanager Huisvesting bij HEVO  
• Bedrijfskundig adviseur vastgoedbedrijf bij gemeente Arnhem 

 
Ook meedoen? 
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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 Facebook en gebruik elkaars kennis via 
de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 

 

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, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, 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, Haarlemmermeer, 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, Plandatis, 
Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rienks Bouwmanagement, 
Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Tekenplus, 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 
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