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Haat-liefdeverhouding met MFA’s
Er is veel kritiek op de multifunctionele centra die de afgelopen
15 jaar in Nederland zijn gebouwd. Desondanks willen de
organisaties die in deze IKC's en MFA's huizen niet meer terug
naar de oude situatie. Dat blijkt uit een evaluatie die met het
oog op nieuwe IKC's en MFA's in Bouwstenenverband wordt
uitgevoerd. Lees meer...
Nieuwe methode meet 14% leegstand
Op 1 januari 2014 stond volgens het CBS 14% van het
maatschappelijk vastgoed in Nederland leeg. Ze baseert zich
daarbij op een nieuwe, nog experimentele methode om met big
data leegstand te meten. Niet alle betrokken gemeeenten
herkennen de resultaten, maar de eerste stap naar een
landelijke leegstandskaart is gezet. Lees meer...
Beleidsinfo in de kinderschoenen
Informatiemanagers en beleidsmensen hebben nog niet veel oog
voor elkaar als het om maatschappelijke voorzieningen en
vastgoed gaat, blijkt uit het congres Overheid 360°. Het is
zoeken wat partijen aan elkaar kunnen hebben. Het
Negenvlaksmodel van Maes en de contentcurator kunnen daar
wellicht bij helpen. Lees meer...
En verder...












Maakt Aedes zich grote zorgen: ‘Beoordelingskader Scheiden DAEB/niet-DAEB
moet anders’.
Nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw? Houd rekening met deze
moties.
Nu ook een eigen kwaliteitskader huisvesting voor VO; HEVO paste haar
nieuwbouw kostenconfigurator VO hierop aan.
Praat iedereen volgens RVO over frisse scholen, maar wie doet er wat?
Wordt in Rotterdam een jaren ’60-basisschool opnieuw geopend - nu
ruimtelijk en licht- en is er bonje over de sloop van een nieuw schoolgebouw.
Brochure ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ via het Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
Blijft de kleine Ds. Jonkerschool in Lathum (GE) toch open, dankzij
samenwerking bestuur, dorp en ouders.
Is het programma van het PO-Raad Congres bekend en Bouwstenen is erbij!
Vier trends in zorgvastgoed en de top 10 woonzorgvarianten door KCWZ.
Inspirerende voorbeelden bij de BouwAwards voor zorggebouwen.
Is er een Energiebenchmark voor gemeentelijk vastgoed, opgezet door
Bouwstenenpartner bbn en RVO.












Zo gaat Nijmegen om met leegstand: tijdelijk anders gebruiken en
bestemmen, met minder regels.
Zijn bewoners tevreden over het wonen in getransformeerde panden, zelfs
tijdelijk of op een bedrijventerrein, volgens onderzoek van Crisislab.
Werd de Ludgerkerk in Lichtenvoorde omgebouwd naar woningen.
Is volgens De Morgen slechte architectuur ongezond: "Eentonige gebouwen
maken triest".
Ontwikkelen studenten een online platform voor projecten burgerbegroting in
Antwerpen.
'Zonder vraag geen MFA!', stelt Rozemarijn Boer van M3V.
Neemt Tholen (ZE) de tijd voor de uitdaging van vijf basisscholen mét andere
voorzieningen in één bestaand gebouw.
Tobben met MFA's: gemoederen in Son en Breugel (BR) lopen hoog op rond
MFA-plannen en kerkbehoud en Loonse stichting kan exploitatie van twee
Brabantse MFA’s niet meer rondkrijgen en vraagt faillissement aan.
Tips en trucs van Aedes bij het invoeren van BIM en informatie over
BIMplementatie van het Nationaal BIM Platform.
Case gezocht voor studenten interieurarchitectuur bij Hogeschool Artez.

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en er zijn bijeenkomsten waarbij
iedereen kan aansluiten:








11 mei; Bestuurdersbijeenkomst - Verzelfstandigen Vastgoed (voor
wethouders)
13 mei; Vastgoedmanagement in ontwikkeling (speciaal voor nieuwe
gemeentelijke partners)
3 juni; Vernieuwend welzijn (netwerk Vastgoedprofs)
9 juni; Duurzaam Leiden en SDE-subsidies (netwerk Verduurzamen)
16 juni; Huisvesting vergunninghouders en crisisopvang (netwerken
Zorgvastgoed en Gemeenten)
21 juni: Vooraankondiging - IKC Ulft, Duurzaam aanbesteden en exploiteren
(open)
22 juni: Spelregels vanuit financieel perspectief (open)

Ook meedoen?
Wilt u 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!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, bbn, Bergen op Zoom, BCOU, BMC,
Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gouda,
Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht,
Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho,
Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Sweco, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden,
Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wille Donker advocaten,
Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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