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Corporaties als verbinder  

 

De decentralisaties gaan Marc Calon, voorzitter van Aedes, niet 

ver genoeg. De domeinen wonen, zorg en welzijn zouden op 

lokaal niveau nog veel meer met elkaar verbonden kunnen 

worden. Vooruitlopend op de aanbevelingen van de 

Parlementaire Enquêtecommissie ziet hij graag dat corporaties 

de kans krijgen zich de komende 50 jaar ontwikkelen tot 

maatschappelijke verbindingsmachine, zegt hij in gesprek met 

Bouwstenen. Lees meer...  
 

Hoofden vastgoed willen verder professionaliseren  

 

Hoofden van gemeentelijke vastgoedafdelingen willen verder 

professionaliseren. De gegevens op orde is een eerste vereiste, 

maar het helpt ook als er meer goede en breed gedragen 

standaarden komen. Op de website van Bouwstenen staan 

veertig vastgoedmanagement systemen. Aan 'spelregels voor 

vastgoedmanagement' wordt gewerkt. Lees hier meer over de 

systemen en de spelregels.   
 

Soepel zoeken naar sociale ruimte  

 

De nieuwe website van Buurtruimte040.nl is live. Dit makelpunt 

brengt  vraag en aanbod van sociale ruimte bij elkaar. Bij het 

ontwerp is de gebruiker als uitgangspunt genomen. Er kan niet 

alleen gezocht worden op ruimte, maar ook op activiteit. Het 

systeem is breed toepasbaar. Er komen steeds meer van 

dergelijke makelpunten; ook voor scholen. Lees meer...  
 

Afwijking regels kan  

 

Kinderopvangbedrijven kiezen soms voor 'andere oplossing’ dan 

de regels voorschrijven. Als dat uit pedagogische overweging is, 

is daar over het algemeen weinig discussie over met de 

Inspectie. Kinderopvangbedrijven en de Inspectie blijken een 

redelijk gelijk beeld te hebben over wat goed is voor kinderen, 

zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van SZW. Lees meer...  
 

Najaarsbijeenkomst 2014  

 

Inmiddels staat ook het middagprogramma van de 

Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014; met informatieve en 

inspirerende sessies voor alle maatschappelijke sectoren. 

Het wordt nog moeilijk kiezen! Bekijk hier de sessiebeschrijvingen. 

We hopen u te zien op 4 december, aanmelden kan via de website. 

De vroegboekkorting geldt nog tot 1 november.  
 

En verder...  
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 Tien tips voor bottum-up initiatieven. 

 Hebben veel gemeenten in 2013 minder dan verwacht en daarvoor verlies 

hoeven nemen op de grondexploitatie. 

 Zijn afgelopen schooljaar een recordaantal van 108 basisscholen opgeheven 

of gefuseerd. 

 Onderzoekt het RIVM de mogelijkheid voor een gezondheidsvignet voor 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 

 Kan een Brede School-omgeving bijdragen aan een gezonde leefstijl voor 

kinderen. 

 Brochure competent opdrachtgeverschap van Ruimte OK. 

 Gaat het voormalige klooster Mariënbosch in Nijmegen 347 studenten 

huisvesten. 

 Dicht portfolio- en assetmanagement het gat tussen beleid en uitvoering. 
 Schakelt Overijssel ruimdenkers in tegen leegstand. 

In de agenda  

In de agenda verder veel bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. De grootste 

drukte lijkt voorbij. De Bouwstenen-highlights:  

 29 oktober; over duurzaamheid en gedrag (werkgroep Verduurzamen en 

kennismakers) 

 30 oktober; Bouwen en wonen in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving, 

openbaar) 

 30 oktober; Nationaal Maatschappelijk Vastgoed Congres (Reliplan) 

 27 november; Gezond leven in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving, 
openbaar) 

 

Ook 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, Arcadis, 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, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, 
Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers 
Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, 
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 
Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl  
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