
15 april 2014  

Bredere blik schoolbesturen  

 

De overheveling van het buitenonderhoud vraagt van schoolbesturen dat zij 

met een bredere blik naar hun huisvesting kijken en het management breder 

en professioneler oppakken, zeggen ervaren huisvesters bij scholen. Nu zijn 

de taken van schoolbesturen vooral operationeel van aard.  Lees meer...  
 

Overzicht vastgoedsystemen  

 

Veel organisaties zijn op zoek naar een systeem ter ondersteuning van het 

vastgoedmanagement (onderhoud, verhuur, enz.). Voor elk niveau van 

vastgoedmanagement, operationeel, tactisch en strategisch, zijn er systemen 

op de markt. Bouwstenen zette de beschikbare systemen op een rij. Lees 

meer...  
 

Asbest met vraagtekens  

 

Asbest: alarmbellen! Directe actie, ruimte op slot, hoge kosten. Als 

pandeigenaar ben je afhankelijk van gespecialiseerde asbestbedrijven. Maar 

wat er binnen in die gesloten containment gebeurt, is soms een groot 

vraagteken. Er is nauwelijks controle mogelijk en de gevolgschade kan enorm 

zijn. Lees meer... 

   
 

En verder...  

 Zijn allerlei gegevens over vastgoed (functie, eigenaar etc.) te vinden in de BAG. 

 'Doet' het landelijk Expertteam Transformatie nu ook maatschappelijk vastgoed. 

 Wil men in Veenhuizen het leegstaande gevangenisgebouw invullen met ondernemers. 

 Kan leegstand mooi en intrigerend zijn; niets doen is ook een optie. 

 Is het Jaaroverzicht 2013 van de Rijksgebouwendienst beschikbaar. 

 Ligt aan de Sloterplas Hotel Buiten, een bewonersbedrijf voor aangenaam ontspannen. 

 Zijn er veel reacties op het artikel over het buurthuizenbeleid in Utrecht. 

 Maken Amsterdammers hun eigen buurtwet om wijkondernemingen en buurtinitiatieven 

te regelen. 

 Hebben Zaanstad en Nijmegen filmpjes laten maken over hun maatschappelijke 

initiatieven. 

 Is er een nieuwe infopagina online over leerwerkbedrijven. 

 Komen er geen alternatieve kwaliteitsnormen voor ouderparticipatiecrèches om voor 

toeslag in aanmerking te komen. 

 Is er altijd nog de rechter of mediator als scholen en gemeenten er niet uitkomen rond 

renovatie. 

 Zijn er miljoenen beschikbaar voor zonnepanelen op 40 basisscholen in Tilburg. 

 Maakt Breda serieus werk van het doordecentralisatieproces in het onderwijs. 

 Moet volgens de gedragslijn van het Ministerie straks de gemeenteraad instemmen met 

het opheffen van openbare scholen. 

 Geldt voor veel van deze zorginstellingen dat ze moeten worden gesloten. 

 En maakt Actiz zich ernstige zorgen over de gevolgen daarvan. 

 Weken we samen met het werkveld en de VNG aan de agenda voor de  fysieke opgave 
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rond  wonen en zorg. 

In de agenda  

De agenda met bijeenkomsten en cursussen is weer goed gevuld, een selectie:  

 22 april; Jaarcongres Kinderopvang & Brede Scholen: Samen sterker (Management 

Kinderopvang en Landelijk Steunpunt Brede Scholen) 

 23 april; Investeren en financieren (Overheveling budgetten buitenonderhoud) 

 24 april; Netwerkbijeenkomst voor Wijkondernemers (Wijkonderneming.nl - gratis!) 

 25 april; Maatschappelijk rendement meten (Chefs Vastgoed) 
 15 mei; Nieuwe strategie voor traditionele verzorgingshuislocaties (Zorgvastgoed) 

Altijd op de hoogte? Volg ons op Twitter en word lid van onze LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Fakton, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, 
Kerkrade, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, 
Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. 
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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