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2 februari 2017  

Nieuwe norm voor conditiemeting  

 

De nieuwe NEN 2767-1 is gepubliceerd. Hiermee ligt er een nieuwe 

norm voor het vaststellen van de technische conditie van vastgoed 

èn infrastructurele objecten. Afgelopen jaren hebben grote 

vastgoedeigenaren, waaronder provincies en gemeenten, deze 

noodzaak tot integratie gesignaleerd. Lees meer...  
 

Zorgvastgoed; samen kom je verder  

 

Wie neemt welke rol als het gaat om zorgvoorzieningen en 

(leegkomend) zorgvastgoed? In Andijk pakt Woningstichting Het 

Grootslag de handschoen op. Maar niet alleen. Dick Visser vertelt 

over 'hun' ontwerpfestival met 150 belanghebbenden. Lees meer...  
 

Scoren met een integraal contract?  

 

Het succes van een integraal contract wordt voor 80% bepaald door 

de houding van de contractpartners. Hoe beweeg je van traditioneel 

aanbesteden naar geïntegreerde contractvormen? In dit bericht de 

top 5 van do’s en don’ts om zelf aan de slag te gaan. Lees meer...  
 

Gratis In Control  

 

Om gemeenten, scholen en zorgorganisaties (verder) op weg te 

helpen met hun informatiemanagement, sturen we hen graag een - 

gratis - exemplaar van ‘In Control’ toe. Vraag de publicatie nu aan 

en meld u aan voor het - gratis - netwerk Informatiemanagement. 

Lees meer...  
 

In de agenda  

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben 

we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten 

(voorzien van *):  

 3 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Haarlem * 

 9 februari: Lokale samenwerking Wonen & Zorg (Zorgvastgoed) 

 10 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Bergen op Zoom * 

 16 februari: Financiën bij verduurzaming (Financiële Experts) 

 10 maart: Wat moet en wat is goed om te doen? (Chefs Vastgoed) 

 10 maart: Vastgoed en beleid (Beleid en Vastgoed) 

 14 maart: Informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers 

(Informatiemanagement) 

 22 maart: Onderzoek; tussen wetenschap en nepnieuws (Vaklui) 

 30 maart: Verduurzamen? Laat de markt het (denk)werk doen! 
(Verduurzamen) 
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En verder...  

 Een warm welkom aan Duiven (+/- 26.000 inwoners) als nieuwe partner van 

Bouwstenen! 

 Twee keer Utrecht: allereerst is hun standaard voor toegankelijkheid van 

gebouwen klaar èn Utrecht wijst naoorlogse gebouwen aan als monument. 

 Is de Modelverordening Onderwijshuisvesting onlangs aangepast door de 

VNG. 

 Hebben VNG, PO-Raad en VO-Raad een gezamenlijk voorstel gedaan voor de 

verdeling van verantwoordelijkheden rond renovatie en nieuwbouw van 

schoolgebouwen. 

 Krijgen scholen structureel te weinig geld voor schoolgebouwen en 

schoolborden, blijkt uit onderzoek van Berenschot. 

 Werkt staatssecretaris Van Rijn aan een nieuw vangnet zorgvastgoed; een 

‘landelijke regeling met regionale betrokkenheid'. 

 Wil de Provincie Overijssel basisschoolgebouwen duurzaam maken en 

ondergaat de Utrechtse Knoopkazerne een duurzame transformatie tot 

rijkskantoor. 

 Heeft de verkoop van vastgoed het Rijk afgelopen jaar € 113 miljoen 

opgebracht en zit er meer in de pijplijn. 

 Kunt u deze week nog meedenken over herbestemming van de 

Marinierskazerne in Doorn. 

 Ziet zorgbestuurder Paul Hulst een alternatief voor wijk- en jeugdteams in het 

sociale domein. 

 Heeft men in 2e Exloërmond (DR) in recordtijd een voetbalhonk omgebouwd 

tot mini-MFA, voeren gebruikers in Zierikzee (ZE) nog altijd strijd om hun MFC 

langer open te houden en zijn er grootse plannen voor bouw van een MFA in 

Rutten (FL). 

 Vragen de vijf Nederlandse krimpprovincies zeven miljard voor een 

‘transitiefonds krimp’. 

 Handig op een rijtje: de veranderingen in wet- en regelgeving voor 

gemeenten, per 1 januari 2017. 

 Nemen jongeren en statushouders hun intrek in voormalig corporatie-
kantoorpand ‘De Maurits’. 

Ook meedoen?  

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van 

hetgeen we samen weten en kunnen. 

 

Op zoek naar een leuke baan? Bouwstenen zoekt versterking! Ben (of ken) jij onze 

nieuwe specialist/redacteur maatschappelijk vastgoed? 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep!  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, 
Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility 
Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 
Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Instituut VMG, Kadaster, Kerkrade, KIEN 
Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, 
Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, 
Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks 
Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra 
Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, 
Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk 
Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl  
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