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Flink aantal transformaties  

 

Afgelopen jaren is meer dan 20% van het totaal aantal nieuwe 

woningen gerealiseerd door transformatie van maatschappelijk 

vastgoed, winkels en kantoren. Dit blijkt uit een eerste 

verkenning van het CBS. Het gaat om bijna 40.000 woningen in 

3,5 jaar tijd. Deze transformaties zijn voor een groot deel 

kleinschalig van aard. En er valt nog veel meer te 

transformeren. Lees meer...  
 

Enorm veel beleidsinfo voor onderwijs, gezondheid en zorg beschikbaar  

 

Via (open) databestanden is enorm veel beleidsinformatie 

beschikbaar; goed bruikbaar voor de planning van onderwijs, 

zorg, sport en Wmo-voorzieningen en bijbehorend 

vastgoed. Door slim gebruik te maken van deze informatie 

kunnen betrokkenen hun voorzieningen beter plannen en geld 

besparen. Lees meer...  
 

Aandacht voor GGZ-vraagstuk  

 

De extramuralisering in de GGZ vraagt om extra aandacht bij 

het woon- en voorzieningenbeleid van gemeenten, corporaties 

en zorgorganisaties en raakt ook vastgoedprofessionals. Door de 

beleidswijzigingen in de zorg komen nieuwe vragen op partijen 

af. Hoe krijg en houd je zicht en grip op de opgave de komende 

tijd? Lees meer...  
 

Publicaties klaar  

 

Het was even aanpoten, maar de drie publicaties voor de 

Najaarsbijeenkomst liggen bij de drukker. Maatschappelijk 

vastgoed; wat kost het, wat is het waard en hoe krijg je er goed 

grip op? Alle deelnemers krijgen op 3 december de volgende 

publicaties mee naar huis (tromgeroffel...) Lees meer...  
 

En verder...  

 Een infographic van de Green Deal Scholen; het uitvoeringsprogramma in een 

notendop. 

 Nieuw: het duurzame scholenfonds voor monumentale scholen. 

 Gaat het schoolgebouw verdwijnen? Een aantal argumenten voor dit 

statement. 

 Ontvangt St. Marga Klompé als eerste zorgorganisatie een duurzaam 

BREEAM-NL In-Use-certificaat. 

 Geeft de gemeenteraad in Zeist groen licht voor het verduurzamen van 

gemeentelijk vastgoed en wil de raad in Lelystad ‘zoveel mogelijk’ 
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zonnepanelen plaatsen. 

 Bestaand vastgoed kan beter benut worden voor het realiseren van 

betaalbare woningen, aldus gedeputeerde Bom-Lemstra van de provincie 

Zuid-Holland. 

 Vinden ook partijen in Amersfoort leegstand niet langer acceptabel in tijden 

van woningnood, blijkt uit een gesprek met bewoners, gemeenten en 

corporatie. 

 Een nieuwe MFA in Kerkrade-West, met een uniek beheer- en 

exploitatieconcept. 

 Houdt ook de kersverse Rijksbouwmeester Floris Alkemade zich bezig met 

transformatie en de huisvesting van vluchtelingen. 

 Is het informatiesysteem VBS Online van Metafoor momenteel het meest 

beoordeeld. Welk systeem heeft meer actieve gebruikers die hun ervaring 
willen delen? 

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale 

website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden.  

 

 

 

Ook meedoen?  

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

voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties. 

Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En 

natuurlijk veel leuker. 

 

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, Alkmaar, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen, 
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, 
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek 
advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, 
Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, 
Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 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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