
 
  

'Blind Spots' van de woon- en klimaattafel 

 

De leegstandsaanpak zou een prominent onderdeel moeten zijn van 

(nieuw)bouwplannen én gesprekken aan de klimaattafels. Dat is te 

lezen in 'Blind Spots'. Hoewel het onderzoek van Brabant Advies zich 

richt op de eigen provincie, biedt het even zo goed aanbevelingen voor 

andere regio’s. Lees meer ... 
 

Smaakmakers voor de woonopgave  

 

Mooi aansluitend hierop hebben we met steun van het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  op 4 december 2019 een aantal 

smaakmakers voor de woonopgave gepresenteerd. De smaken 

verwijzen naar verschillende opgaven en er komen diverse 

smaakmakers aan het woord. Lees meer .... 
 

Informatieplicht heeft impact  

 

Het dringt steeds meer door. De informatieplicht Wet milieubeheer zal 

behoorlijk wat impact hebben. Niet alleen voor onderwijs-, zorg-, sport-, 

cultuur- en welzijnsorganisaties, maar met name ook voor gemeenten. 

Wat betekent het voor u? Vijf tips vanuit het werkveld voor een 

impactmeting. Lees meer ... 
 

Fijne feestdagen  

 

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een heel voorspoedig 2019. Tot 

in het nieuwe jaar. Dan gaan we weer in volle vaart vooruit met een 

verse agenda en diverse netwerk-  en ontwikkelactiviteiten. Graag tot 

dan.  

 

Bijeenkomsten  

 

Op onze website een overzicht van alle cursussen en bijeenkomsten op het 

gebied van maatschappelijk vastgoed; waarvan een aantal Bouwstenen-

bijeenkomsten (voor in de agenda), namelijk: 

• 17 januari: Verduurzaming scholen (voor al het onderwijs) 

• 24 januari: Inkopen inspecties & klimaatbeleid (onderhoud) 

• 13 februari: Routekaarten klimaatafspraken (verduurzamen) 

• 14 februari: Financiële Experts (programma volgt) 

• 7 maart: BBV en andere financiële zaken (voor partners, info volgt)  

• 15 maart; chefs vastgoed (programma volgt)   
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• en ook in maart diverse regio-

bijeenkomsten (vastgoedmanagement). 

In 2019 starten we met netwerken voor Onderwijshuisvesting, 

Sportaccommodaties, Zorgvastgoed en Young Professionals. Zie hier 

het overzicht van de netwerken. 

En wegens succes en gezien de Agenda gaan we komend jaar ook zeker 

door met Rode Kersen, reviewsystematiek voor wijkaccommodaties en 

diverse andere ontwikkelactiviteiten. Wordt vervolgd.    
 

En verder...  

• Komt er nieuwbouw voor de Winterswijkse bieb en muziekschool 

• Oude raadhuis Schijndel (NB) behoudt openbare functie met herbestemming 

• Gemeentelijk monument omgebouwd tot nieuwe basisschool in Leiden (ZH) 

• Het herbestemmingsteam vraagt met een spel aandacht voor herbestemming 

• Tips van het LSA voor burgerparticipatie rondom maatschappelijk vastgoed 

• Renkum (GLD) krijgt twee gasloze scholen 

• Wolfert Dalton in Rotterdam (ZH) krijgt na jaren van wachten nieuw schoolgebouw 

• De toekomst in met een Integraal Huisvestingsplan (Relatiemagazine HEVO) 

• Minister Slob wil naar één bedrag per leerling voor de materiële bekostiging van het 

onderwijs.   

Nieuwe baan - kei in je vak  

 

Ook in 2019 zijn er diverse interessante vacatures bij onze partners. En 

mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met één van onze 

netwerken. 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, 
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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 
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