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Roadmap verduurzaming gebouwen  

 

De gemeenteraad van Tilburg heeft een roadmap vastgesteld voor het 

verduurzamen van haar gebouwen. Over de financiering wordt besloten bij 

de begrotingsbehandeling in november 2016. De roadmap richt zich op zo’n 

150 gemeentelijke gebouwen. Lees meer... 
 

Zelfscan Onderhoudsmanagement  

 

Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van 

vastgoed? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement 

voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. Met uw antwoorden draagt 

u tevens bij aan een landelijk beeld. Lees meer... 
 

Investeren door verkoop vastgoed  

 

In steden is veel vraag naar vastgoed, maar niet elke beschikbare m² is 

gevuld. Wouter van den Wildenberg en Xander Duijnisveld van Fakton 

pleiten voor een andere en actieve rol van gemeenten bij de verkoop van 

vastgoed; meer van buiten naar binnen. Lees meer... 
 

In de aanloop naar 1 december  

 

Tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 1 december 2016 ontvangt u 

een publicatie met diverse artikelen over slim omgaan met gegevens en 

gegevensmanagement. De publicatie en het programma voor de 

bijeenkomst staan al in de stijgers, maar er is ook nog ruimte voor uw 

input. Lees meer ....   
 

En verder ...  

 Een warm welkom voor ASRE als nieuwe partner van Bouwstenen! 

 Was Nederland in 2014 koploper binnen Europa in gebruik van kinderopvang, meldt 

het CBS. 

 Sluit een MFA te Zierikzee en dreigt in Almelo sluiting van wijkcentra. 

 Redden bewoners in Loppersum het vervallen zwembad en maken er een succes van. 

 Wonen ouderen in een snikheet verzorgingstehuis in Egmond aan Zee, wegens 

onvoldoende budget voor nieuwe zonneschermen.  

 Hoe gastvrij is uw organisatie en gebouw? Zo maakt u in 5 stappen een ‘guest journey’. 

 Een blog over ‘flow’ in multifunctionele accommodaties, door Marc van Leent. 

 Kunnen betrokkenen uit het onderwijs Schoolfacilities nu ook volgen op 

twitter @SFbericht en LinkedIn.  

 Is een crowdfundingsactie gestart voor 480 zonnepanelen op zorgcentrum ’t Kampje in 
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Loenen aan de Vecht. 

 Krijgt Katwijk een duurzaam zwemcomplex, uitgevoerd op basis van een DBMO-

overeenkomst. 

 Wordt een traditioneel verzorgingshuis in Rotterdam omgevormd tot nieuwe woonvorm, 

voor kwetsbare en minder kwetsbare mensen.  

 Kraken Groningse jongeren een leegstaand verzorgingstehuis én openen ze de deuren 

voor de buurt.  

 Fungeert een monumentale school in Utrecht nu als buurthuis. 

 Heeft de gemeente Zwolle haar leegstandsaanpak op papier gezet. 

 Het essentiële belang van renovatie, volgens Vincent van Rossem in zijn column. 

 Is Bouwstenen volop op zoek naar een nieuwe collega ‘Communicatiemedewerker en 

Content Curator' 

 Is er ook nog ruimte voor stagiairs en afstudeerders op verschillende 
thema's/vraagstukken. 

In de agenda  

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben we 

netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien van *) in: 

 

September 

14   Spelregels vanuit facilitair en gebruikersperspectief * 

15   Afwegingen rond leegstand - Makelpunten  

16   Decentralisaties in het sociale domein - Vastgoedprofs 

22   De volgorde der dingen - Vastgoedmanagement in 

26   BIM in de praktijk van 's-Hertogenbosch * 

27   Multifunctionele accommodaties - Onderwijshuisvesting 

28   Tijdelijkheid - Vaklui 

29   Onderhoud in de praktijk * 

 

Oktober 

3     Meervoudig gebruik VO en MBO-scholen 

6     KPI's voor portefeuillemanagement - Financiële Experts 

7     Ontwikkelingen en ontwikkelwerk - Chefs Vastgoed 

11   Nieuwe kijk op samen leven - Zorgvastgoed 

12   Bruikbaarheid ROZ-contracten - Juridische zaken NIEUW 

13   Maatschappelijk rendement - Gemeenten en voorzieningen 

13   Duurzaam aanbesteden en locatiebezoek Almere - Verduurzamen 

14   IKC’s en MFA’s in organisatorisch perspectief * 

 

December 

1    Najaarsbijeenkomst, alle ontwikkelingen op een rij * 

Ook meedoen?  

Wilt u ook 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! 

  

Zie ook eerder verschenen Bouwstenen-publicaties - ook digitaal beschikbaar  
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De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door 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, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, 
Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, 
Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek 
Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Movisie, My 
Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, 
Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra 
Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille 
Donker advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 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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