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In Control 2020 

In Control is een doorlopend ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility 

managers in de (semi) publieke sector. Het is gestart in 2014. Sinds 2015 worden de resultaten jaarlijks 

gepubliceerd in een speciale Bouwstenen-uitgave en breed verspreid; via de deelnemers, de betrokken 

brancheorganisaties en het vakblad Schoolfacilities. 

Naar een hoger plan 

Doel van het programma is het 

informatiemanagement in de publieke sector 

naar een hoger plan te brengen, aansluitend bij 

de huidige praktijk en de ambities voor de 

toekomst.  

 

De diepgang en het tempo waarin het 

programma wordt uitgevoerd is afhankelijk van 

het aantal en de inbreng van de deelnemers 

(kennis, meedenken,  mee financieren). 

Samen met het werkveld  

Deelnemers aan het programma zijn: 

• Gemeenten, scholen, corporaties, zorgpartijen (vastgoed-, facility en informatiemanagers); 

• Consultants rond informatiemanagement; 

• Leveranciers van data en informatiesystemen; 

• Landelijke spelers rond informatievraagstukken. 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020 

Naast de vaste onderdelen van het ontwikkelprogramma (waaronder het onderzoek naar 

informatiesystemen) heeft het programma ieder jaar ook speciale thema's waarop we vooruit willen 

komen. De thema’s sluiten aan bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020 en gaan onder andere over:  

• informatie voor energie- en klimaatbeleid 

• slimme gebouwen 

• openbare data 

• basis op orde 

• handige informatie (dashboards) 

• samenwerking met de markt 

• informatiesystemen en modellen 

 

Gezamenlijke kennisontwikkeling 

Samen met het werkveld ontwikkelen we kennis, competenties, standaarden en tools om te voldoen aan 

de informatiebehoeften rond de genoemde thema’s. Dat doen we aan de hand van onderzoek, 

themabijeenkomsten en safari's.  
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Bijeenkomsten 

Zowel voor als na de zomer organiseren we een speciale bijeenkomst rond informatiemanagement. Voor 

de zomer rondom ‘De basis op orde’ en na de zomer rondom ‘Handige informatie voor klimaat en 

verduurzaming.  

Resultaten  

De resultaten worden verwerkt in overzichtelijke verhalen, schema’s, tabellen en 

infographics en breed verspreid, onder andere via: 

• de website en nieuwsbrief van Bouwstenen (4.200 abonnementen); 

• de nieuwe publicatie In Control (jubileum-editie) ; 

» digitaal via nieuwsbrieven en persberichten ; 

» 1.000 hard copies verspreid via het Bouwstenen-netwerk  en 

brancheorganisaties; 

• één of meer artikelen in het vakblad Schoolfacilities (3.800 abonnementen); 

• één of meer workshops tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 

december 2020. 

Aansluiting bij praktijk 

Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseert Bouwstenen dit 
programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken (gemeente, 
school, corporatie, systeemleverancier, adviseur). 

 

Vanuit Bouwstenen wordt het programma begeleid door Ingrid de Moel (programma en bredere 
verbinding) en Inge Bommezijn (organisatie). 

Waarom meedoen? 

Door mee te doen: 

• komt u in gesprek met het werkveld (meer informatie/dichter op de praktijk, ook los van 

opdrachten); 

• heeft u de mogelijkheid inhoudelijk bij te dragen; 

• bent u voor iedereen zichtbaar betrokken bij het onderwerp en het werkveld; 

• creëren we samen meer aandacht voor informatiemanagement en komen we sneller vooruit. 

Hoe meedoen?  

Om dit programma inhoudelijk en financieel mogelijk te maken, kunnen partijen op verschillende manieren 

meedoen: 

• online met een systeem (voor leveranciers); 

• met het ontwikkelprogramma (zichtbaar in de publicatie, deelname aan 2 ontwikkel-
bijeenkomsten en de Jaarbijeenkomst ); 

• met een eigen invulling (eigen artikel of advertentie); 

• met een virtuele stand op de kennismarkt tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.  
 

Als partner van Bouwstenen neemt u automatisch deel aan het volledige programma.  

https://bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/Partnernotitie%202020%20%28bedrijven%20z.t.%29.pdf
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Kosten 

  
Partner Niet-partner 

Online programma Systeem online  gratis Nieuw:  250,-  
Herhaling:  150,-  

Ontwikkel- 
programma 

Systeem online en in publicatie 
Zichtbaar in de publicatie 
2 ontwikkelbijeenkomsten (max. 2 personen) 
Jaarbijeenkomst (max. 2 personen) 

gratis  1.000,- 

Aanvullend Eigen artikel/advertentie In Control of Schoolfacilities 
1/1 pagina 

 1.000,-  1.395,- 

 
Eigen artikel/advertentie In Control of Schoolfacilities 
1/2 pagina 

 500,-  895,- 

 
Virtuele stand Kennismarkt Maatschappelijk 
Vastgoeddag (incl. 20 vrijkaarten voor het online 
programma) 

 375,-  775,- 

Aanmelden 

Neem contact op met Inge Bommezijn als u zich wilt aanmelden: 

inge@bouwstenen.nl 

033 – 258 4337 
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