
 

 
 
 

Vastgoed vaak centraal geregeld  

 

Een groot deel van de gemeenten heeft tegenwoordig een 

centrale vastgoedafdeling. Dat blijkt uit de Bouwstenen-enquête 

die inmiddels door meer dan 80 gemeenten is ingevuld. Bij 14% 

ligt het vastgoedmanagement verspreid over de organisatie. Lees 

meer...  
 

Informatieplicht energiebesparing  

 

De informatieplicht rond energiebesparende maatregelen die in 

2019 in werking treedt, stelt nieuwe eisen aan het 

informatiemanagement rond vastgoed. Het verzamelen van de 

informatie vraagt de nodige inspanning van onderwijs-, sport- en 

cultuurorganisaties, corporaties en gemeenten. Lees meer... 
 

Schoolfacilities bij Bouwstenen  

 

Schoolfacilities wordt integraal onderdeel van het Bouwstenen-

platform; voor brede kennisuitwisseling en -ontwikkeling via 

meerdere kanalen. Bouwstenen neemt het stokje over van Frits 

Wolters, die 35 jaar geleden met Schoolfacilities begon. Scholen 

en gemeenten krijgen het vakblad vier keer per jaar gratis in de 

bus. Lees meer... 
 

Werk in uitvoering  

In de Bouwstenen-bijeenkomsten bespreken we onderzoek, beleid en praktijk en 

werken we aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, de samenwerkingsagenda voor 

partijen in het veld. In september gaan we weer volle kracht vooruit. De 

bijeenkomsten zijn gepland op: 

• 05 september: Sportaccommodaties (voor gemeenten) 

• 12 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Meppel) 

• 13 september: Informatiemanagement - the next step (voor velen) 

• 14 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Rotterdam) 

• 17 september: Juridische zaken (netwerk) 

• 19 september: Chefs Vastgoed (netwerk) 

• 20 september: Bijzondere ontmoetingen (voor onderwijsbestuurders) 

• 20 september: Financiële Experts (netwerk) 

• 20 september: Blik op de toekomst (netwerk) 

• 26 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Eindhoven) 

• 27 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Alkmaar) 
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Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties, 

rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website. 

  

4 december: Iedereen welkom op de jaarbijeenkomst  

 

Tijdens onze jaarbijeenkomst op 4 december 2018 presenteren we 

de nieuwste inzichten en bespreken we de resultaten van al ons 

ontwikkelwerk. Het wordt een dag vol informatie, inspiratie en 

interessante gasten. Onderwerpen als voorzieningen voor de 

toekomst, goed gebruik, verduurzaming, informatiemanagement en 

personeel & organisatie komen ruimschoots aan bod. Lees meer... 
 

En verder .....  

• RPS advies- en ingenieursbureau bv heeft zich als partner bij Bouwstenen 

aangesloten. Van harte welkom. 

• Zwembad De Kalkwijck kan na groot onderhoud weer 20 jaar mee 

• Waalre krijgt in 2020 nieuw gezondheidscentrum 

• Veel tips van gemeente Amsterdam voor gebouw die stimuleren tot meer 

bewegen 

• Gaat gesloten museum Arnhem verbouwen of tóch verhuizen? 

• Sportvoorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden met sportorganisaties en 

met gemeentelijk beleid 

• TU Delft opent energieneutraal onderwijsgebouw Pulse 

• De beste bieb ter wereld is een huiskamer in Den Helder 

Nieuwe vacatures  

 

De hitte op de arbeidsmarkt houdt voorlopig nog wel even aan. 

Gemeenten blijken een aantrekkelijke werkgever voor hoofden 

vastgoed, vastgoedeconomen, juristen, projectleiders en andere 

vastgoedprofessionals. Ook op zoek naar een nieuwe baan? Lees 

meer... 
 

Meedoen?  

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed 

kunnen bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak 

gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 

 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail 

aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.  
 

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, Axxerion, BAM 
facilitymanagment, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, 
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, 
Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, 
HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility 
Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Metafoor 
Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Overbetuwe, 
Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, 
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, 
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SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, 
Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker 
advocaten, Woonwaard, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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