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De beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Lekker samengewerkt in 2014  

 

Bouwstenen heeft in 2014 lekker gedraaid en samengewerkt. 

Actieve betrokkenen weten elkaar steeds beter te vinden en 

vooruit te helpen en steeds meer partijen doen mee. Daardoor 

kunnen we steeds meer bereiken en staan we goed in de 

startblokken voor de uitvoering van de Agenda Maatschappelijk 

Vastgoed 2015. Lees hier ons jaarverslag.   
 

Agenda voor 2015; nu nog professioneler  

 

De sectorverbindende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 

bevat acht punten waarop partijen in het veld komend jaar 

willen samenwerken. Hiermee willen zij een stevige impuls 

geven aan de verdere professionalisering van het 

vastgoedmanagement (waardering, keuzes, spelregels, 

competenties). Met een tandje erbij en meer betrokkenen. Lees 

meer...  
 

Nota's helpen niet om vastgoedkeuzes te maken  

 

Het ontbreekt bestuurders aan bruikbare instrumenten bij 

vastgoedbeleid, aldus Wicher Schönau. Bestaande 

voorzieningenkaders zijn ontoereikend voor de integrale 

afwegingen die in deze tijd moeten worden gemaakt rond 

onderwijs en zorg. Beleid en uitvoering moeten beter 

samenwerken en het bestuur heldere keuzes voorleggen. Lees 

hier hoe...  
 

Nieuwe businessmodellen leren, werken, ondernemen online  

 

De Bouwstenen-publicatie 'Leren, Werken, Ondernemen', over 

3D businessmodellen voor MFA's staat online! Net als een 

inspirerende video-impressie van onze Najaarsbijeenkomst, met 

speciale focus op de aansluitende workshop Nieuwe 

Businessmodellen. Lees meer...  
 

En verder...  

 Verwelkomen wij de gemeente Uden als nieuwe partner bij Bouwstenen! 

 Staat het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen online. 

 Blijken dure VMBO-boulevards nauwelijks meerwaarde te hebben. 

 Zijn nieuwe modelrapporten kinderopvang beschikbaar. 

 Komt Rotterdam met een basisvoorziening voor alle kinderen. 

 Vindt staatssecretaris Dekker dat de inhoudelijke samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdzorg beter kan. 

 Kan een Max-huis een alternatief zijn voor een verzorgingshuis. 
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 Heeft het Instituut voor Publieke Waarden alle begrippen rond de 

decentralisaties op een rijtje gezet in Transitietaal voor dummies. 

 Biedt Gemeente.nu zeven observaties/aandachtspunten aan het begin van het 

transformatiejaar. 

 Leveren groene initiatieven gemeenten veel geld op. 

 Zet Alphen aan den Rijn een deel van haar vastgoed in de verkoop. 

 Bezint Horst aan de Maas zich op het aanbod aan maatschappelijke 

accommodaties. 

 Gaat SRO 35 maatschappelijke accommodaties in Zandvoort beheren en 

onderhouden. 

 Gaan Lelystad, Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar nieuwe 

bestemming voor rijkspanden Lelystad. 

 Heeft zelfs Wall Street Journal de transformatie van de Arnhemse St. 

Josefkerk tot skatehal opgemerkt. 

 Redt particulier initiatief de Petruskerk in Vught. 

 Kan de transformatiesnelheid de afnemende vraag naar kantoren niet 

bijhouden. 

 Vindt op 22 januari in Amersfoort het eerste zelfbouwcafé plaats, met als doel 

leegstaand maatschappelijk vastgoed te transformeren. 

In de agenda  

Een goed begin van het nieuwe jaar, met in de agenda weer mooie bijeenkomsten 

van diverse organisaties. Bouwstenen start 2015 met:  

 26 januari; Verder met de transitie (Zorgvastgoed en Gemeenten) 

 3 februari; MFA als sociale onderneming (MFA-ondernemers) 

 6 februari; Risicomanagement vastgoedportefeuille (Vastgoedprofessionals) 

 13 februari; De drie D's en vastgoed (Chefs Vastgoed) 
 12 maart; Financiële experts  

 

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage 

voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties. 

 

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, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom, 
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen 
Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's 
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, M3V, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta 
Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, 
RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, 
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 
Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl  
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