
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie 

26 augustus 2014  

Probleem ouderenzorg ook oplossing  

 

Guus van Montfort, voorzitter van Actiz, is positief over de 

toekomst van ouderenzorg. Mensen gaan kritisch inkopen en 

eisen stellen aan hun leefomgeving. De sector past zich aan. Het 

zorglandschap ziet er over 10 jaar heel anders uit met 

zorgcoöperaties en corporaties die het vastgoed terugkopen om 

een integraal pakket te bieden. Lees meer...  
 

Strategische keuze schoolbesturen  

 

Door de overheveling van het buitenonderhoud krijgen scholen 

een grotere rol in het vastgoed. Wim Lengkeek schreef er een 

boek over dat op 8 oktober 2014 wordt gepresenteerd en 

aangeboden aan het Ministerie van OCW. Daarna wordt samen 

met de aanwezigen, de POraad en VNG ingezoomd op de 

strategische keuzes van verschillende schoolbesturen en de 

uitvoering. Lees meer...  
 

Energiebesparing is mensenwerk  

 

Het resultaat van energiebesparende maatregelen is vaak 

afhankelijk van hoe mensen ermee omgaan. De Raad voor de 

Leefomgeving geeft inzicht hoe het (energie)gedrag kan worden 

beïnvloed. Een aanpak via het sociale netwerk (kinderen, 

volwassenen) werkt. Wel belangrijk er met elkaar lol in te 

hebben, blijkt in de praktijk. Een milieu-preek is lang niet voor 

iedereen effectief. Lees meer...  
 

En verder...  

 Worstelen gemeenten met vastgoed-definities in de basisadministratie: 

verpleeghuizen, kazernes, gevangenissen en asielzoekerscentra met 

woonfunctie. 

 Voldoen De Achterhoek, Zuidoost Drenthe en Noordoost Friesland niet aan de 

criteria voor krimpgebieden. 

 Is er een Europees toetsingskader duurzaamheid van gebouwen op komst. 

 Vinden experts dat het duurzaamheidsbeleid onnodig ingewikkeld en 

vercommercialiseerd is. 

 Verdient 'gezondheid' dezelfde wettelijke status als 'veiligheid' in een gebouw, 

zodat ongezonde gebouwen gesloten kunnen worden, aldus Laurens de Lange. 

 Hebben veel basisscholen in Noord-Holland een ongezond binnenklimaat. 

 In Ammerzoden heeft brede school De Schakel natuurlijke ventilatie. 

 Zijn op het dak van het provinciekantoor in Haarlem 212 zonnepanelen 

geplaatst. 

 Is er in Oegstgeest een nieuwe, drievoudig duurzame brede school: Het Dok. 

 Heeft Ruimte-OK inmiddels een derde brochure uitgebracht m.b.t. 

overheveling buitenonderhoud. 

 Start de Algemene Rekenkamer over een maand met een onderzoek naar 

schoolgebouwen. 
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 Stelt de SP voor van kinderopvang een publieke voorziening te maken. 

 Worden verzorgingshuizen getroffen door de nieuwe regelgeving. 

 Wordt in Veere ‘dure’ zorg vervangen door burenhulp. 

 Is gebiedsontwikkeling niet het terrein van zorgverzekeraars. 

 Is het Rotterdamse stadhuis al een eeuw in functie. 

 Is vanuit bezuiniging nieuwe samenwerking ontstaan tussen brasserie, 

bibliotheek en drukkerswerkplaats in oude chocoladefabriek in Gouda. 

 Staat op de Bouwstenensite een definitie en overzicht van benchmarks 

maatschappelijk vastgoed. 

 Is ook de begrippenlijst op de site weer gegroeid. 

 Staat onze vacature voor enthousiaste vastgoedredacteur nog steeds open; 
ben/ken jij diegene? 

In de agenda  

In de agenda voor dit najaar heel veel bijeenkomsten van uiteenlopende 

organisaties. Bouwstenen begint het najaar goed met:  

 28 augustus; Contracten in/uitbesteding vastgoedbeheer (gemeentelijke 

partners) 

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

Opvang) 

 18 september; Beleidssvisies en fysieke agenda rond zorg (nieuw netwerk) 

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

Gemeenten) 

 26 september; Professioneel leegstandsbeheer (netwerk 

Vastgoedprofessionals) 

 3 oktober; Spelregels vastgoedmanagement (netwerk Chefs Vastgoed) 

 8 oktober; Overheveling buitenonderhoud; strategie en uitvoering (open voor 

scholen en gemeenten) 

 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities 
(openbaar) 

De aanmeldingen voor de Najaarsbijeenkomst komen nu lekker op gang, vooral 

vanuit het maatschappelijke werkveld. Wilt u er ook bij zijn? De vroegboekkorting 

geldt nog! 

 

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 maak gebruik van elkaars kennis 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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