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13 december 2016  

Geslaagde bijeenkomst  

 

We kijken terug op een zeer geslaagde Bouwstenen-

Najaarsbijeenkomst. Informatief, inspirerend, goede sfeer en 

met humor. Voor wie het heeft gemist of nog eens wil beleven 

bijgaand een impressie, de presentaties, gesprekken en de 

foto's. Lees meer...  
 

Overzicht begint bij inzicht  

 

De Algemene Rekenkamer vindt dat de publieke sector haar 

vastgoeddata beter op orde moet brengen en over de grenzen 

van haar eigen koker moet kijken. Dan kunnen bestuurders 

betere beslissingen nemen en risico's voorkomen, aldus 

collegelid Kees Vendrik tijdens de Bouwstenendag op 1 

december 2016. Lees meer...  
 

Steun bij vastgoedmanagement  

 

Gemeenten en scholen kunnen elkaar helpen bij het 

professionaliseren van het vastgoedmanagement. Om te kijken 

waar eenieder nu staat en wat de volgende stap zou kunnen 

zijn, organiseren we vier bijeenkomsten verspreid over het land. 

VNG, PO-Raad en VO-Raad doen mee. Lees meer...  
 

Ruimte beter te vinden  

 

Sinds 1 december 2016 zijn Lokale Makelpunten te vinden op 

één website. Hierdoor is voor iedereen snel te zien waar en in 

welke gemeenten ruimte is voor (nieuwe) initiatieven. De 

website is vooral bedoeld voor wie zelf iets wil ondernemen en 

daarvoor op zoek is naar ruimte. Lees meer...  
 

In de agenda  

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bouwstenen gaat in het 

nieuwe jaar enthousiast van start met netwerkbijeenkomsten (ook voor 

kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien van *):  

 13 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Zwolle * 

 26 januari: Huur en medegebruik van onderwijsgebouwen (Juridische zaken) 

 27 januari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Eindhoven * 

 2 februari: Startersdag Makelpunten * 

 3 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Haarlem * 

 9 februari: Lokale samenwerking Wonen & Zorg (Zorgvastgoed) 
 10 februari: Regiobijeenkomst Vastgoedmanagement - Bergen op Zoom * 
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En verder...  

 Wordt deze nieuwsbrief vandaag ook verstuurd aan alle deelnemers van de 

Najaarsbijeenkomst. Ontvangt u onze (gratis) nieuwsbrief normaal niet? Meld 

u dan nu aan. 

 Bekijk hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties, die op 1 december zijn 

gepresenteerd. 

 De bijdrage van Bouwstenen-partner het Kadaster rond het (ver)kopen van 

zorgvastgoed, uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 (vanaf blz. 

107). 

 Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en 

waterschappen dat concreet?  

 Worden in Haarlem plannen gemaakt voor de duurzaamste kerk ter wereld. 

 Is het tot eind januari 2017 mogelijk excellente renovatie- of 

transformatievoorbeelden in te zenden voor de duurzaamheidsprijs NRP 

Gulden Feniks. 

 Is de transformatie van het Eiffelgebouw (voormalige fabriek) in Maastricht in 

volle gang en worden zes gemeentelijke panden in Amsterdam 

getransformeerd tot 200 sociale huurwoningen. 

 Hebben drie partijen in Maarn laten onderzoeken of er voldoende ruimte is om 
samen een MFA te starten en wat dit gaat kosten. 

Ook meedoen?  

Wilt u ook 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! 

   
 

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, 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, 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, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua 
Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, 
Wille Donker advocaten, Woonpartners, 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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