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40 Vastgoedsystemen in beeld  

 

Bouwstenen zette zo'n 40 management-systemen op een rijtje en 

vergeleek ze onderling. Vooral de gebruikservaring is interessant want de 

sites van leveranciers geven onvoldoende houvast voor een onderlinge 

vergelijking. Dieper inzoomen was nodig omdat veel gemeenten, scholen, 

corporaties en zorgpartijen hun vastgoedmanagement verder willen 

professionaliseren. Lees meer...  
 

Leegstand is overdekte ruimte  

 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur bracht recent twee 

rapporten uit, over hoe de overheid invloed kan uitoefenen op de 

leefomgeving. Eén rapport bevat de opmerkelijke uitspraak om 

leegkomend maatschappelijk vastgoed te beschouwen als overdekte 

openbare ruimte. Lees meer...  
 

Krachtenveldanalyse  

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap) 

heeft een 'Krachtenveldanalyse' uitgebracht voor het verduurzamen van 

scholen. De publicatie bevat een typering van de opgave, knelpunten en 

oplossingsrichtingen. Bij voldoende belangstelling start er binnen 

Bouwstenen binnenkort een scholengroep rond het verduurzamen via het 

MJOP. Lees meer...  
 

En verder...  

 Is Bouwstenen vandaag aanwezig op de Provada om de mogelijkheden van leegstaand 

maatschappelijk vastgoed voor het voetlicht te brengen. 

 Wil Heerenveen enkele gemeentegebouwen verkopen om miljoenenschuld te verlichten. 

 Blijkt immigratie de bevolkingsdaling in krimpregio’s te remmen. 

 Stimuleert de overheid, middels oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling, 

investeren in o.a. maatschappelijk vastgoed. 

 Kan het scheiden van wonen en zorg soms in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

 Wordt landgoed Wickevoort (voorheen Cruquiushoeve) herontwikkeld, een integratie 

van zorg en gebiedsontwikkeling. 

 Zijn Almeerse gymzalen voorzien van zonnepanelen en daardoor nu energieneutraal. 

 Worden in Geldermalsen en Neerrijnen 18 basisscholen verduurzaamd in een 

gezamenlijk initiatief van nutsbedrijf, adviesbureau en bouwbedrijf. 

 Is in Westdorpe (Z) de kerk getransformeerd tot een multifunctioneel centrum. 

 Wordt de renovatie van de Utrechtse schouwburg deels via crowdfunding gerealiseerd. 

 Komt er wellicht een woonproject voor senioren in de voormalige bibliotheek in 

Amersfoort. 
 Is cultuurhuis De Rozet van Arnhem het beste gebouw van 2014, aldus de BNA. 
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In de agenda  

Op de agenda staan weer volop bijeenkomsten en cursussen van diverse organisaties. 

Hieronder de Bouwstenen-highlights:  

 13 juni; Dagbesteding, werktoeleiding en buurtvoorzieningenen (openbaar en met 

medewerking van diverse corporaties) 

 19 juni; Tools Vastgoedmanagement - in één middag inzicht in de mogelijkheden van 

40  vastgoedmanagementsystemen, plus gebruikservaringen (openbaar, partners en 

partnerrelaties gratis) 

 26 juni; Professioneel vastgoedmanagement; wat kunnen gemeenten leren van 

commerciële vastgoedmanagementbureau's (voor netwerk en kennismakers). 
 2 juli; Sociale horeca (openbaar) 

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u partner 

kunt worden. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en via 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, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, 
Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, 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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