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Bouwstenen en de Bouwagenda
De Bouwagenda sluit goed aan bij de agenda van gemeenten, onderwijs
en zorgpartijen, met duurzaamheid als rode draad en aandacht voor
renovatie, transformatie en beter gebruik van bestaand vastgoed. Een
prima basis voor samenwerking tussen publieke en private partijen;
ieder vanuit zijn eigen rol. Lees meer...
Duurzamer onderhouden
Minder sores, lagere kosten en duurzamer; dat zijn in een notendop de
resultaten van het uitbesteden van het gebouwonderhoud door de
gemeente Enschede. Nihad Mesevic, teamleider vastgoedbeheer in
Enschede, schetst een mooi voorbeeld van 'anders contracteren'; ook
voor scholen. Lees meer...
Nu online: publicatie rond informatiemanagement
De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2016' staat nu online en bevat een
vergelijking van informatiesystemen en allerlei relevante artikelen rond
vastgoed- en facility management, waaronder over risicomanagement,
onderhoud, BIM en Internet of Things. Aan de opvolger, waaraan ook u
kunt meedoen, wordt gewerkt. Lees meer...
En verder...
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Een warm welkom aan onze nieuwe partner DEMO Consultants, specialist in
informatiemanagement.
Gaat de verkoop van gemeentelijk vastgoed in gemeente Oldambt gestaag door.
Gebruiken schoolbesturen geld uit personeelspot om hun onderhoudskosten te
betalen.
Wil Veenendaal door de verkoop van scholen tenminste zeven IKC’s realiseren.
Kijkt Ingrid de Moel in haar Binnenlands Bestuur-column kritisch naar het
‘Programma Scholen’ in de Bouwagenda.
Is volgens Leerlingendaling.nl een IKC maar deels een oplossing tegen krimp en blijkt
uit een peiling van de PO-Raad dat de oprichting van IKC's vertraagd wordt door
wetgeving.
Doet Montessorischool De Kraal niet meer mee aan brede school op Tholen (ZE).
Is het volgens Rotterdam een groot probleem dat gemeenten grote
zorgopdrachten Europees moeten aanbesteden.
Kunnen inwoners en maatschappelijke instellingen t/m 21 mei leningen aanvragen bij
het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds.
Signaleert projectmanager Arno Kleine Staarman een ‘Haagse Groene Lente
Revolutie’ rond duurzaamheid, met impact voor bouw en vastgoed.
Kunnen inwoners van Leiden meedenken over de herinrichting van het stadhuis.
Zet de Nationale Politie 29 politiebureaus met herontwikkelingspotentie in de
verkoop.
Wil Amsterdamse buurtcoöperatie van het PC Hoofthuis een groot buurtcentrum
maken.
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Is de verhuizing van wijkcentrum in Assen uitgesteld en discussie tussen twee
wijkcentra; welke is het oudste van Nederland?
Ziet Arthur van Vliet van LSA buurthuizen als het ecosysteem van een sociale buurt.
Hebben burgerinitiatieven in de wijk baat bij professionalisering en een goed
netwerk, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Gaat MFC ’t Trefpunt in Hardenberg (OV) verbouwen, is MFA De Doorkijk
in Druten (GE) duurzaam vernieuwd, wordt MFA De Kruidentuin in Barendrecht (ZH)
binnenkort officieel geopend en zijn de inloopavonden over de nieuwe MFA
in Son (NB) niet druk bezocht, maar zijn er wel veel meningen over.
Krijgen de inwoners van Wieringerwaard (NH) een eigen dorpshuis.
Leidt leegstand van een sportaccommodatie niet tot hoger btw-aftrekrecht, aldus
belastingadviseur Myrthe Hinskens.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien van
*):
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11 mei: Wet Markt en Overheid (Juridische Zaken)
11 mei: Financiële ambities bij verduurzamen (Financiële Experts)
18 mei: Opzet leidraad Portefeuilleplan (Vastgoedsturing)
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
23 mei: Renovatie vs. vervangende nieuwbouw (gratis, voor PO-huisvestingsmedew.)
*
24 mei: Naar een derde generatie IHP's (gratis, voor PO-huisvestingsmedew.) *
30 mei: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (Verduurzamen)
30 mei: Strategische keuzes (gratis, voor PO-bestuurders) *
8 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio NoordOost)
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)
14 juni: Informatie op orde (Informatiemanagement, gratis voor het werkveld)
15 juni: Organisatie en beheer MFA's (Vastgoedmanagement, regio Zuid-West)
27 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio ZuidOost)
29 juni: Onderhoudscontracten op tafel (Onderhoud)
30 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio NoordWest)

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 LinkedIngroep!
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, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread,
Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten,
Instituut VGM, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek
Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk,
My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten,
Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Tekenplus, TIAS,
Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk
Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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