
 
 

 

Gemeenten doen het steeds beter 

 

Gemeenten pakken het vastgoedmanagement steeds professioneler op, 

blijkt uit de VNG/Bouwstenen-enquête. Maar er zijn ook nog wat slagen 
te maken. Bijgevoegde infographic geeft een beeld en wat 

suggesties. Lees meer .....  
 

Naar buiten en ontscholen 

 

In de film ‘Gebouwd voor de toekomst’ vertellen kinderen hoe en waar 

ze willen leren. 'Meer naar buiten en school is er ook om vrienden te 
ontmoeten.' De film is gebaseerd op een tour door Nederland langs 

scholen voor het basis en voortgezet onderwijs. Bekijk de film....   
 

Glasheldere informatie 

 

Een burgerbegroting biedt inwoners van een dorp of stad de 
mogelijkheid mee te bepalen aan welke maatschappelijke voorzieningen 

het gemeenschapsgeld wordt besteed. De sturings-informatie van de 
gemeente moet dan wel glashelder zijn, stelt Joop Hofman. Lees meer 

..... 
 

Bijeenkomsten 

 

Op onze website treft u een overzicht van alle cursussen en bijeenkomsten 

op het gebied van maatschappelijk vastgoed.   

• In januari 2019 start een opleiding Asset Management 
Maatschappelijk Vastgoed van de ASRE. 

• Op 17 januari 2019 gaan we met mensen uit het onderwijs de kunst 

van het verduurzamen afkijken bij Avans Hogeschool in Breda.  
• In februari is er een bijeenkomst met het netwerk verduurzamen en 

Rijksvastgoedbedrijf over routekaarten.   

 Lees meer .. 
 

En verder... 

• Welkom nieuwe partner: Cleverstone (slimmer met stenen)  

• Eindhoven (NB) start met verduurzamen 125 eigen gebouwen 
• Nieuw schoolgebouw in Venlo (LB) op basis van cradle to cradle 

• Hoogeveen (DR) wil schoolgebouw kopen voor € 2 miljoen 
• Gemeente Amsterdam (NH) investeert in leerpaleizen 

• Kindpark in Boekel (NB) legt lat hoog met duurzame school 
• Nieuw zwembad en sportcomplex voor Capelle aan den IJssel (ZH) 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/31602760/refNibriEdID/423/
https://bouwstenen.nl/resultaten-gemeentelijk-vastgoed-2018
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/31589382/refNibriEdID/423/
https://bouwstenen.nl/film-scholen-van-de-toekomst-nieuw-onderwijs-huisvesting
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/31606020/refNibriEdID/423/
https://bouwstenen.nl/burgerbegroting-en-informatiemanagement-middel-voor-besluiten-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/burgerbegroting-en-informatiemanagement-middel-voor-besluiten-maatschappelijk-vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/27075883/refNibriEdID/423/
https://www.asre.nl/asre-opleidingen/executive-education/essentials/asset-management-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/?q=verduurzamen%20vastgoed&_ga=2.186573805.516204238.1543995998-1891100044.1489050286
http://www.bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/423/
https://cleverstone.nl/
https://www.eindhoven.nl/persberichten/eindhoven-maakt-125-eigen-gebouwen-duurzaam
https://c2cvenlo.nl/de-zuidstroom-c2c-naadloos-inpasbaar-op-basisschool/
https://www.dvhn.nl/drenthe/Hoogeveen-wil-schoolgebouw-voor-2-miljoen-euro-kopen-maar-heeft-dat-geld-niet-liggen-23910496.html
https://www.parool.nl/amsterdam/scholen-willen-state-of-the-art-leerpaleizen-worden~a4611231/
https://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzame-scholen/20181210-het-kan-nog-duurzamer-kindpark-boekel-in-brabant-legt-de-lat-hoog
https://www.bouwenwonen.net/artikel/Nieuw-zwembad-en-sportcomplex-voor-Capelle-aan-den-IJssel/43810
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=423


• Zoektocht naar locatie voor zwembad Heerlen (LB) 
• Slimmer omgaan met rijksvastgoed 

• Nogmaals de impressie van de jaarbijeenkomst, met foto’s en de presentaties tijdens 

de sessies. 

Nieuwe of eerste baan? 

 

Ook in 2019 zijn er diverse interessante en maatschappelijk relevante 
vacatures bij onze partners. De Young Professionals bij deze organisaties 

kunnen zich ook bij ons aanmelden. Lees meer... 
 

Meedoen? 

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed kunnen 
bereiken! 

 
Wilt u de laatste inzichten en ontwikkelingen volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, volg ons 

op Twitter en Facebook en maak gebruik van de kennis van andere professionals in 

maatschappelijk vastgoed via de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 
 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail 
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Mensen die deze nieuwsbrief 

eenmalig hebben ontvangen, omdat ze bij de jaarbijeenkomst waren, hoeven zich niet af te 
melden.   

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 

Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, Axxerion, BAM facilitymanagment, bbn 

adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel, 

Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, 

Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Gelderland, 
Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, 

Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Houten, Installect, 

Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, 

Lingewaard, LVO, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, 

Noordenveld, NPQ Housing & Facilities, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann 

van den Broek advocaten, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare, Republiq, Rheden, Rienks 

Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, Scobe Academy, SKPOEL, 

SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Stichting Swalm en Roer, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra 

Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, 

Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, 

Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181205_00083169/heerlen-start-zoektocht-naar-locatie-voor-centrumbad
https://platformoverheid.nl/artikel/slimmer-omgaan-rijksvastgoed/
https://agendamaatschappelijkvastgoed.nl/1812-impressie-Jaarbijeenkomst-2018
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/423/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/423/
http://www.bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/Partnernotitie%202017%20DEF.pdf
https://bouwstenen.nl/node/13140
https://twitter.com/BouwstenenvS
https://www.facebook.com/Bouwstenen/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/groups/2623719/
mailto:portal@bouwstenen.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20meld%20mij%20bij%20dezen%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20van%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal.
http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

