
 
 
 

A very good year  

 

Even terug kijken en dan weer vooruit. 2017 was een zeer productief 

Bouwstenen-jaar. In netwerkverband hebben we veel uitgewisseld, 

geleerd en ontwikkeld. En we kregen lekker veel steun, waarmee we goed 

vooruit konden. Lees hier ons jaarverslag. 
 

Agenda voor 2018  

 

Allereerst de beste wensen voor 2018. We gaan het jaar in met een 

nieuwe Agenda Maatschappelijk Vastgoed. Het belooft een mooi 

vastgoedjaar te worden. Op safari voor een duurzame samenleving en 

verder veel punten waar we samen concreet mee aan de slag gaan. En u 

kunt meedoen. Lees meer ....  
 

How to create third places  

 

'Third places' zijn het cement van de samenleving. Ontmoeten, leren, 

werken en consumeren gaan vaak hand in hand. Aat Vos schreef er een 

boek over; een inspirerende en kleurrijke ervaring met tips voor succes. 

Beslist het lezen waard. Lees meer .....  
 

En verder ....  

• Deed ECN onderzoek naar de investeringen en terugverdientijden van 

het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen. 

• Is er € 6 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor energiemaatregelen bij sportclubs. 

• Worden de zonnepanelen op het zwembad in de gemeente Katwijk verdubbeld. 

• Wordt de Utrechtse sporthal Loevenhoutsedijk energieneutraal en aardgasvrij. 

• Wil ook de gemeente Wageningen haar eigen gebouwen duurzaam maken. 

• Vertelt Gianni Pollarini hoe corporaties kunnen leren van onderwijs- en 

welzijnsvastgoed. 

• Gaat het eerste IKC in Bergen op Zoom (NB) van start. 

• Opent Brede School in Hoeven (NB) na tweeëneenhalve maand vertraging alsnog de 

deuren. 

• Is de renovatie van het Elzendaalcollege Boxmeer (NB) geslaagd. 

• Mogen de kinderen in Rijsbergen (NB) eindelijk in hun nieuwe IKC.  

• Moet het eerste wijkcentrum van Ermelo (GL) plaatsmaken voor woningen. 

• Doen Aaltense (GL) buurthuizen het goed volgens de plaatselijke 

Rekenkamercommissie. 

• Is Vortum-Mullem (NB) een kerk armer, maar een dorpshuis rijker. 

• Laat MFA de Dussenaar in Dussen (NB) zien hoe alle eindgebruikers profiteren van het 

gebouw. 
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• Wil Tijnje (FR) doorpakken met MFA en hoopt dat het gebouw er volgend jaar kan 

staan. 

• Mag bibliotheek MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen (GL) weer haar deuren 

openen.  

• Zijn er flink wat nieuwe maatschappelijke voorzieningen nodig in Amsterdam.  

• Is subsidie voor ontmoetingsruimten in zorgcentra gestopt, waardoor zorginstellingen in 

de problemen kunnen komen.  

• Geeft wijkadviseur Baudouin Knaapen tips over het financieel beheer van 

buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed. 

• Was er brand bij verschillende kinderopvanglocaties en Dordts wijkcentrum rond de 

jaarwisseling. 

• Is nog de helft van de Nederlandse zwembaden ‘onveilig’ door roestvrijstaal blijkt uit 

kamerbrief.  

Vacatures  

Er zijn flink wat vacatures, waaronder bij Bouwstenen (vastgoed, communicatie en 

businessontwikkeling), Haarlemmermeer (strategisch adviseur vastgoed), Zeist (adviseur 

vastgoed), Metafoor (adviseur vastgoed) en Amsterdam (assistent projectmanager, 

buurthuizen en scholen). 

Zie hier alle vacatures op onze website. 

Actief meedoen  

Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe 

meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.     

 

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 AAFM Facility Management, Ad Hoc, 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, Florion, Gelderland, Gouda, Greenspread, 
Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollandse Kroon, Horst aan de 
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, 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, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, 
Poelmann van den Broek advocaten, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, 
Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tilburg, Twynstra Gudde, 
Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, 
Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden 
kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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