Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

21 september 2017
1.000 beoordelingen wijkcentra
Gastvrijheid en de activiteiten die er plaatsvinden worden hoger
gewaardeerd dan het gebouw. Dat blijkt uit zo'n 1.000 reviews
over 25 wijkvoorzieningen, MFA's en brede scholen verspreid
door het land. Het zijn de eerste resultaten van de pilot
'RodeKersen', een reviewsystematiek die is ontwikkeld door
Bouwstenen-partners in samenwerking met Wijkconnect.
Systeem op versleten leest
Marieke Prins, sectorhoofd Maatschappelijk vastgoed en Sport bij
de gemeente Eindhoven, verbaast zich over het systeem van
onderwijshuisvesting. Het archaïsch taalgebruik, zoals 'bevoegd
gezag', 'zorgplicht' en 'bekostigingsplafond', illustreert dat de
verhoudingen op een versleten leest zijn gestoeld. Is een nieuw
systeem mogelijk?
Den Besten over vastgoed
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad en Marc van Leent,
de grondlegger van Bouwstenen, komen tijdens de
Najaarsbijeenkomst met een kritische column over de bijdrage
van vastgoed aan maatschappelijke doelen. Doen we de goede
dingen en kan het beter? Op 30 november gaan we daarover in
gesprek met gemeenten, scholen en andere partijen.
Wat doet de informatiemanager
André van Delft van DEMO Consultants legt uit wat een
vastgoedinformatiemanager doet en hoe deze nieuwe rol goed in
te vullen. Het gaat om meer dan data inkloppen. André: "Het
kunnen beschikken over goede informatie is van strategisch
belang voor elke vastgoedeigenaar. Het is belangrijk dat hij
opereert vanuit de vastgoedorganisatie."
En verder...
•
•
•
•
•
•
•

Welkom nieuwe partners; de gemeenten Rheden, Hollandse Kroon en
Zutphen.
Hier en daar nieuwbouw, maar toch vooral renovatie en transformatie. Zo ..
Heeft de gemeente Westland (ZH) een nieuw kantoor (te bezichtigen).
Is in Bleiswijk (ZH) theater ’t Web geopend.
Is er een intentieovereenkomst voor MFA Gorredijk in gemeente Opsterland
(FR).
Krijgt de nieuwbouwwijk van Weesp (NH) een dorpshuis en een brede school.
Is in Rotterdam het Integraal Kindcentrum ‘De Nieuwe Haven’ geopend.
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Wordt de voormalige Adelaarkerk in Leeuwarden verbouwd tot zorgcentrum.
Opent Oostelbeers (NB) een dorpshuis in een verbouwde kerk.
Neemt de gemeente Wijchen (GLD) haar intrek in een voormalig
bankgebouw.
Maakt voormalig ziekenhuis in Veghel (NB) plaats voor een woonwijk.
Wordt het gemeentehuis in Losser (OV) omgebouwd tot kulturhus.
Wordt het terrein van de Bijlmerbajes een nieuwe Amsterdamse stadswijk.
Wordt voormalige locatie Catamaran in Capelle aan den IJssel
(ZH) omgebouwd tot Kinderlab.
Gaat de gemeente Sluis (ZE) het dorpshuis van Waterlandkerkje opknappen.
Zien ouders in Den Haag kansen om de Annie M.G. Schmidtschool te
renoveren.
Verder is op de site van GreenDeal Scholen een Leeswijzer voor duurzame
kwaliteitseisen scholen te vinden.
Stuurt Zutphen (GE) al haar 350 ambtenaren een dag naar buiten in het kader
van een ‘nieuwe manier van werken’.
Noemt ook de Onderwijsraad de bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk,
gemeenten en schoolbesturen achterhaald.
Hebben we het er met elkaar over tijdens de Najaarsbijeenkomst van
Bouwstenen voor Sociaal.

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

25 september: Vraag & aanbod woonzorggroepen
28 september: Introductie: wetten en regels
29 september: De vastgoedorganisatie (alleen Chefs Vastgoed)
6 oktober; Horeca in wijkvoorzieningen
10 oktober; Ervaring met duurzame MJOP's
11 oktober; Onderhoudscontracten op tafel
2 november; Introductie financieën en BBV.

Vacatures
Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze
website.
Kennis delen
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, HollandseKroon, 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, Rheden, 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, Zutphen, Zwolle. Aanmelden
kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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