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Van kostprijs- naar omzethuur  

 

Waardesturing stelt niet de kosten centraal maar de opbrengsten. Dat 

klinkt goed, maar wat is waardesturing precies?  Is het alleen retoriek of 

kan je er ook mee rekenen? In bijgaande animatie  een preview van hoe 

het werkt voor een wijkvoorziening met onderwijs, opvang en andere 

activiteiten.  
 

Barometer zonder cijfers  

 

Op 21 november 2013 is de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2013 

gepresenteerd. Dit keer zonder enquêtes onder gemeenten, maar met 

tientallen essays. In het boek wordt bepleit dat maatschappelijke 

organisaties meer nadenken over de aard van hun dienstverlening en de 

betekenis van vastgoed daarbij. Er hebben 58 mensen aan 

meegeschreven. Lees meer...  
 

Esco-onderzoek mist scherpte  

 

Recent is onderzoek gedaan naar het verduurzamen van het gemeentelijk 

vastgoed en de rol van Esco’s daarbij. Opvallend resultaat is dat esco-

experts positiever over Esco's zijn dan de gemeentelijke vastgoedexperts. 

Het blijft onduidelijk of Esco's gemeenten vooruit helpen in het realiseren 

van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Lees meer...  
 

Financiering opfrisbeurt  

 

Steeds meer schoolbesturen spannen zich in om hun scholen ‘fris’ te 

maken; een beter binnenklimaat, lagere energierekening en lagere CO2-

uitstoot. Maar de aandacht voor frisse scholen is nog geen routine, blijkt 

uit onderzoek van Agentschap NL onder 15 bestaande schoolgebouwen 

die een opfrisbeurt hebben gekregen. Lees meer...  
 

En verder...  

 Delen fm-architecten hun kennis over een goede leeromgeving voor kinderen. 

 Op de site de overeenkomst doordecentralisering en het convenant prestatieafspraken 

onderwijs van de gemeente Nijmegen en de Nijmeegse scholen. 

 Een artikel in Weekblad Facilitair over het rekenkameronderzoek onderwijshuisvesting 

in Eindhoven. 

 Heeft de PO-Raad een nieuw digitaal magazine over onderwijshuisvesting. 

 Heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs een regionale 

bevolkingsprognose gepubliceerd. 

 Staat gemeentelijk eigendom in Purmerend te koop in een vastgoedwinkel. 

 Een pleidooi om daklozen te huisvesten in leegstaand vastgoed. 

 Is de scriptie van Harmen Meerbeek over vastgoedmanagement bij regiegemeenten op 

de site te vinden. 

 Een IBR publicatie over opstal en erfpacht als juridische instrumenten bij meervoudig 
grondgebruik (lees MFA). 
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In de agenda  

De Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen nadert nu snel.  

 Marcoen Hopstaken zal ons opwarmen met tegeltjeswijsheid en als ervaren journalist 

onze prominente gasten bevragen. 

 's Middags zijn er uiteenlopende sessies voor gemeenten, scholen, kinderopvang, 

corporaties en maatschappelijke instellingen, waarin we vooral met de deelnemers 

willen bespreken wat we komend jaar gaan doen. 

 Hebben we nu nog mooiere plaatjes van de publicaties die iedereen meekrijgt. 
 We verwachten zo'n 300 gasten. Komt u ook?  

 

Op de website van Bouwstenen staan ook nog andere bijeenkomsten. 

 

Volg het laatste nieuws op Twitter! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Leiden, 
Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, 
RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, 
VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, 
Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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