
 
 
 

Er broeit iets rond software  

 

"De gebruikers van softwaresystemen voor vastgoed- en 

facilitymanagement worden steeds kritischer. Er lijkt iets te broeien en 

beweging te komen in de softwaremarkt", zegt Fred Kloet, lid van de 

Expertgroep Technologie van Facility Management Nederland op basis van 

149 beoordelingen van gebruikers op de website van Bouwstenen.  

 

   
 

Achterhoek denkt na over regio-aanpak  

 

Door daling van het aantal leerlingen is de toekomst van veel scholen in 

de Achterhoek onzeker en dreigt leegstand. "Je moet het dak repareren 

als de zon schijnt", zegt Patricia Hoytink, wethouder in Berkelland, op 30 

oktober 2017 als de regio-gemeenten mogelijke oplossingen verkennen. 

Hoewel gemeenten niet over het onderwijs gaan, hebben ze er wel belang 

bij.  

 

   
 

Erfgooiers College; onderhoudsarm  

 

"Omdat we niet weten hoe de toekomst er uit ziet willen wij een flexibel en 

compact gebouw en zo onderhoudsarm mogelijk." Aan het woord is de 

heer Augustijn, van het Erfgooiers College in Huizen. Verduurzamen is niet 

altijd het motief, maar als je toch bezig bent kan het net zo goed meteen 

een frisse school worden.   
 
 

 

Zorg dat je erbij bent  

 

Inmiddels hebben zich ruim 200 deelnemers aangemeld. Hoewel we nog niet 

eens zijn begonnen kunnen we al wel verklappen dat we ook dit jaar weer een 

leuke afsluiter hebben. Wacht niet te lang en meld je nu aan.  
 
 

 

Verder in de agenda  

Op onze site bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. 

Bij Bouwstenen geen aparte netwerkbijeenkomsten meer dit jaar, maar 30 november wel 

de Najaarsbijeenkomst. 
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En verder in het nieuws  

• verwelkomen wij twee nieuwe partners; Installect (kennisbron van duurzaam doen) en 

leegstandsbeheerder Ad Hoc; leuk dat jullie meedoen! 

• moesten veel scholen sluiten in verband met onveilige betonnen vloeren, waaronder 

een school in Sliedrecht (ZH), het Polakgebouw van de Erasmus University in 

Rotterdam, het X-Gebouw van Hogeschool Windesheim in Zwolle (OV) en het 

Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel (NH). 

• wordt de opening van De Brede School in Hoeven (NB) uitgesteld om mogelijke 

constructiefout 

• gaat Asten (NB) van 7 naar 4 basisscholen door vernieuwing en de verwachte krimp 

• opent Kindcentrum Oosterbeek (GLD) haar deuren 

• loopt de uitbreiding van een Nijmeegse (GLD) kinderopvang vertraging op door een 

kerkuil 

• past Amsterdam haar bouwbudget voor scholen aan 

• komt het dorpshuis in Nijkerkerveen (GLD) steeds dichterbij 

• is er een muurschildering van 100 jaar oud ontdekt in het gemeentehuis in Winschoten 

(GR) 

• blijkt dat één derde van alle beleggingen in zorgvastgoed in Nederland gebeurt door 

Belgen 

• kan de bouw van twaalf zorgappartementen in klooster Sint Anthonis (NB) beginnen 

• hoopt de gemeente Tiel (GLD) snel te kunnen beginnen met bouw nieuw zwembad  

• krijgt ook Veldhoven (NB) een nieuw zwembad op de plek van een oud sportgebouw 

• wordt het dak van de sporthal De Laar-West in Arnhem voorzien van 520 zonnepanelen  

• kunnen Brabantse sportclubs samen 70 MegaWattuur besparen, dat blijkt uit onderzoek 

• is de Lutherse kerk in Leeuwarden (FR) gerestaureerd  

• wordt een voormalig schoolgebouw in Heiloo (NH) een kantoor.  

Vacatures  

Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website.  
 

Actief meedoen  

Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe 

meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.     

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen!  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, 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, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO 
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, 
Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, 
Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HollandseKroon, Horst aan de 
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, 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, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van 
den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal 
HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Tekenplus, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, 
Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 
Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? 
Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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