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Veiligheidsrisico’s onderschat  

 

Gemeenten, scholen, corporaties en zorgorganisaties zijn zich 

niet altijd bewust van de veiligheidsrisico’s die ze lopen. Drie 

recente voorbeelden laten zien waar het in de praktijk om kan 

gaan; ernstige ongelukken en extra veel kosten. Voorbeelden 

om van te leren hoe belangrijk goed risicomanagement is. Lees 

meer...  
 

Nieuwe aanbestedingsprocedure voor innovatie  

 

De aangepaste Europese aanbestedingswet die 1 juli 2016 van 

kracht wordt, biedt gemeenten en scholen de mogelijkheid te 

innoveren in betere en goedkopere gebouwen, aldus Gert-Jan 

ten Hoor. Hij schreef voor ons op wat nieuw is; het 

‘innovatiepartnerschap’. Lees meer...  
 

Transformatievoorbeelden gezocht  

 

Het Expertteam Transformatie is samen met Bouwstenen op 

zoek naar voorbeelden waarbij scholen, kerken, zorgcentra, 

buurthuizen, politiebureaus, gymzalen en andere 

maatschappelijke gebouwen een woonfunctie hebben 

gekregen. Alle voorbeelden zijn welkom, vooral de leukies ;-) 

Lees meer...  
 

En verder...  

 Nieuwe partners! Een warm welkom voor Vlindar, gemeente Emmen en de 

werkorganisatie van Cuijk, Grave en Mill. 

 De resultaten van het Rekenkameronderzoek naar het vastgoedbeleid van 

Borger-Odoorn. 

 Interviewde Monique Sepers (Uden) collega-manager vastgoed Annemieke 

Reekers over de professionalisering van het vastgoedmanagement in Alphen 

aan den Rijn. 

 Schrijven PO-Raad en VNG in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer 

dat er extra investering nodig is voor schoolgebouwen. 

 Goed opdrachtgeverschap door scholen bij nieuwbouw & renovatie, mét oog 

voor de gebruiker; een model van Anna Vanderveen. 

 "Transformatie zorgvastgoed is geen harde wiskunde" en meer, in de 

impressie van de bijeenkomst Transformatie in Zorgvastgoed. 

 Onderzocht Roosmarijn Peet de transitie in de zorg en de gevolgen voor 

maatschappelijk vastgoed. 

 Wil Rotterdam fors inzetten op zonne-energie met zonnepanelen op 80 

scholen. 

 Veelgestelde vragen & antwoorden over de Green Deal. 

 Zoekt Borne ideeën voor de herbestemming van leegstaande school De 
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Zonnebloem en start Amersfoort met de verkoop van het Warner Jenkinson 

fabrieksgebouw, voor culturele herbestemming. 

 Waarschuwt VNG dat gemeenten moeten ingrijpen om plattelandsverloedering 

te voorkomen. 

 Wordt een monumentaal kaaspakhuis in Gouda getransformeerd tot 

appartementencomplex. 

 Hebben herbestemde monumenten een positief effect op financieel, 

economisch en maatschappelijk vlak, volgens onderzoek van het 

Restauratiefonds. 

 Een bijzondere transformatie van gemeentekantoor naar zwembad in 

Rotterdam. 

 Een peiling van Platform Opnieuw Thuis over haar ondersteuning aan 
gemeenten rondom de huisvesting van vergunninghouders. 

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:  

 22 april; Lessen uit 10 jaar IKC en MFA (voor partners en diverse netwerken) 

 9 mei; Risicomanagement (open) 

 11 mei; Bestuurdersbijeenkomst - Verzelfstandigen Vastgoed (voor 

wethouders) 

 13 mei; Vastgoedmanagement in ontwikkeling (speciaal voor nieuwe 
gemeentelijke partners) 

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, 
Brabant Wonen, 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, GeoTax, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, 
Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, 
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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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