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18 februari 2016  

Vastgoed voor de buurt  

 

Twee recente onderzoeken gaan in op vastgoed voor de buurt. 

De één geeft een overzicht van ontwikkelingen rond 

buurtvoorzieningen en mooie voorbeelden van wat corporaties 

(met weinig geld) kunnen. De ander betreft een kwalitatief 

onderzoek naar buurtinitiatieven in leegstaand vastgoed en 

biedt weinig nieuws. Lees meer...  
 

Duurzaamheid overstijgt het gebouw  

 

Veel gemeenten, scholen en zorgpartijen staan voor een 

belangrijke keuze. Gaan we voor energiebesparing of 

duurzaamheid? Partner HEVO maakte een routekaart: het gaat 

om meer dan het gebouw. Duurzaam vastgoedbeleid begint op 

portefeuilleniveau, met aandacht voor het gebruik. Lees meer...  
 

Verzorgingshuizen transformeren  

 

Door ICT hebben mensen meer te kiezen en ontstaan nieuwe 

mogelijkheden voor verzorgingshuizen, aldus Actiz-voorzitter 

Guus van Montfort. De ouderenzorg verschuift in de richting van 

een private markt, die gestuurd wordt via apps, robots, 

communities en kleinschalig ondernemerschap. Anders dan 

verwacht sluit hooguit 10% van de 850 verzorgingshuizen. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Heten we de gemeente Weert van harte welkom als nieuwe partner van 

Bouwstenen! 

 Praat Haren verder over ‘Rekenkamer-rapport maatschappelijk vastgoed’: wat 

te doen met de uitkomsten? 

 Peiling: een wettelijke regeling voor renovatie van het onderwijsgebouw, wat 

vindt u? 

 Gaan Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen samen de krimp te lijf. 

 Zijn er weinig voorschoolse voorzieningen voor AZC-peuters, blijkt uit 

inventarisatie van Sardes. 

 Infographic: tot 50% minder medicijngebruik bij bewoners van een 

zorginstelling door een goede leefomgeving. 

 Felicitaties voor Bouwstenen-partners Amersfoort, Assen èn Zeist met hun 

nominatie voor Duurzaamste Gemeente! 

 Zijn de eerste 1300 zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis van 

Zevenaar, waar volgens Freddie Peters van My Public Roof flink wat bij komt 

kijken op gemeentelijke daken. Natuurkundige Dave Blank (Universiteit 

Twente) stelt ondertussen dat dure zonnepanelen straks tot het verleden 

behoren. 
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 Wil Barneveld haar duurzaamheidslening verhogen én verbreden om 

verduurzamen ook bij culturele instellingen en sportverenigingen te 

stimuleren. 

 Kan aanvragen nog steeds: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). 

 Is het voor gemeenten en vastgoedbeheerders praktisch onmogelijk om 

leegstand exact in kaart te brengen, blijkt uit onderzoek van het Kadaster en 

Geonovum. 

 Zijn ontmoetingsplekken belangrijker dan ooit, stelt onderzoeker David ter 

Avest. 

 Besluiten bewoners in Hengelo en Amsterdam zelf welzijn te creëren via een 

Bewonersbedrijf. 

 Een infographic over 'blurring', het mengen van functies, én slim regels 

interpreteren. 

 Gaan universiteiten Big Data gebruiken bij onderzoek naar stedelijke 

vraagstukken. 

 Zoekt Bouwstenen-stagiaire Janise van den Berg instrumenten voor het 

meten van de belevingswaarde onder gebruikers van MFA's. Kent u 
voorbeelden, mail haar dan vooral! 

In de agenda  

In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen 

Bouwstenen komen verschillende netwerken bij elkaar en zijn er ook bijeenkomsten 

waar iedereen bij kan aansluiten. Op stapel staan:  

 11 maart; Vastgoed op afstand, benchmark en spelregels (Chefs Vastgoed) 

 11 maart; Topics in de vastgoednota (Vastgoedprofessionals) 

 15 maart; Onderhoud: zelf doen of uitbesteden? (Onderwijshuisvesting) 

 17 maart; Transformatie in zorgvastgoed (Zorgvastgoed) 

 17 maart; DBMO-contract en duurzaam aanbesteden (Verduurzamen) 

 17 maart; Spelregels rond verduurzamen - extra bijeenkomst, komt u ook? 

 23 maart; 10 jaar MFA's, wijzer verder (Vaklui) 

 30 maart; De business van een Makelpunt (Makelpunten) 

 12 april; Huurprijsmethodiek en subsidiestromen - extra bijeenkomst, komt u 

ook? 

Ook meedoen?  

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

hetgeen we samen weten en kunnen. 

 

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

LinkedIn-groep! 

   

Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners  
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De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, BCOU, 
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, 
Groningen, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & 
Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en 
Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den 
Broek advocaten, Portaal, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weert, Weller, Westland, 
WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 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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