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Ruimtelijke strategieën rond wonen en zorg(vastgoed)  

 

In de publicatie van VenhoevenCS over buurten worden vier 

scenario’s rond wonen en zorg uitgewerkt. De scenario's zijn 

voortgekomen uit een onderzoek gericht op de verandering in 

het denken in ‘zorggebouwen’ naar het denken in ‘netwerken’ en 

langer wonen in eigen woning. Inspiratie voor 

gebiedsontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en 

voorzieningenplanners. Lees meer...  
 

Duurzame scholen-wegwijzer  

 

Door 19 jonge gemeenteambtenaren is de ‘Wegwijzer naar 

duurzame scholen’ ontwikkeld, die scholen en gemeenten op 

weg helpt met het verduurzamen van scholen. Focus van het 

stappenplan: verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw en 

bewustwording bij gebruikers. Lees meer...  
 

Apeldoorn transformeert erfgoed  

 

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt het gebied rond de oude 

Zwitsal-fabriek. Bewoners, ondernemers en marktpartijen zijn 

betrokken bij het ontwikkelplan voor dit industrieel erfgoed. 

Projectmanager Richard Snelders licht dit transformatieproces 

met toegevoegde waarde voor de stad toe. Lees meer...  
 

Enthousiaste vastgoedredacteur gezocht!  

 

Bouwstenen is op zoek naar versterking voor onze 

(web)redactie: een enthousiaste en maatschappelijk betrokken 

vastgoedredacteur met journalistieke ervaring. Ben - of ken - jij 

degene die wij zoeken? Snap jij hoe een netwerkorganisatie 

werkt? Ben je thuis in het werkveld van maatschappelijk 

vastgoed? Zin in een nieuwe uitdaging? Lees meer...  
 

En verder...  

 Begroeten we weer een nieuwe partner: Planon, welkom bij Bouwstenen. 

 Lijken gemeenten onder de kostprijs te blijven concurreren, al is dit volgens 

de VSG te kort door de bocht. 

 Is de nieuwe modelverordening onderwijshuisvesting beschikbaar. 

 Compenseert een lokale aannemer zijn CO2-uitstoot met zonnepanelen op 

schooldak. 

 Drukt vastgoed op de winst en omzet van zorginstellingen. 

 Brengt BZK een nieuwe brochure uit over wijkondernemingen en financiering. 

 Bouwen de bewoners in Almere hun eigen buurthuis van zand, stro en leem. 

 Werken meer dan 200 vrijwilligers mee aan de realisatie van MFA Holwerd. 

 Zomertip! Mooi, leegstand maatschappelijk vastgoed open voor publiek: Felix 

Meritis. 
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 Presenteren overheid en bedrijfsleven het rapport ‘Gebouwen met 

toekomstwaarde’. 

 Staat de Juridische Expertpool Planschade online; een instrument voor de 

aanpak van leegstand en het terugdringen van plancapaciteit. 

 Is volgens Gerben van Dijk de tijd rijp voor een nieuw DNA in de bouw. 
 Heeft Makelpunt Utrecht haar nieuwe homepage gelanceerd. 

In de agenda  

In de agenda, op 4 december 2014, staat natuurlijk onze Najaarsbijeenkomst. De 

eerste inschrijvingen (ook van scholen en zorgorganisaties) zijn binnen en het 

ochtendprogramma met alle betrokken branchevoorzitters staat in de steigers. We 

werken nu aan de concrete invulling van de sessies en het ziet er naar uit dat we ook 

dit jaar met een aantal publicaties naar buiten komen. Publicaties waaraan in diverse 

werkgroepen wordt gewerkt. U kunt zich nu al aanmelden met een aantrekkelijke 

vroegboekkorting (tot 1 september). 

 

Verder in de agenda heel veel andere bijeenkomsten in het najaar van uiteenlopende 

organisaties. Voor vaste deelnemers en kennismakers starten we bij Bouwstenen na 

de zomervakantie weer met:  

 28 augustus; Contracten in/uitbesteding vastgoedbeheer (gemeentelijke 

partners) 

 11 september; Geldstromen en fysieke modellen IKC (werkgroep Onderwijs & 

Opvang) 

 18 september; De fysieke agenda rond zorg (nieuw netwerk rond 

Zorgvastgoed en -voorzieningen) 

 24 september; De basisgegevens voor een DMJOP - Scholen (nieuwe 

werkgroep!) 

 25 september; Vastgoed en de 3D's in het sociale domein (netwerk 

Gemeenten) 

 26 september; Professioneel leegstandsbeheer (netwerk 

Vastgoedprofessionals) 

 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities 

(openbaar) 

Partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage voor 

kleinere gemeenten, scholen en corporaties. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En raadpleeg het netwerk via onze 

LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, 
De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS 
Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, 
Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, 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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