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Improviseren kun je leren  

 

Belangrijkste boodschap tijdens de Najaarsbijeenkomst is dat het 

tijd is om meer te improviseren en te experimenteren. Lees hier 

het algemene verslag van de Najaarsbijeenkomst 2014.  

 

Ontwikkel van onderop  

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst pleitten diverse 

branchevoorzitters en lokale bestuurders in gesprek met de 

deelnemers voor een aanpak van onderop; zakelijk, flexibel, op 

maat te maken en met oog voor bijzondere doelgroepen. Lees 

hier meer over de gesprekken.  
 

Simpel, maar essentieel  

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst werd de sessie over de 

leegstandsaanpak in Maastricht het beste beoordeeld. Dat geldt 

ook voor de andere sessies die de kern van het 

vastgoedmanagement raken.  Lees meer over de sessies.  
 

Publicaties (nog niet) online  

 

Deelnemers kregen aan het eind van de Najaarsbijeenkomst vier 

Bouwstenen-publicaties mee naar huis. Twee van de vier 

publicaties staan online, de andere twee nog niet. Lees meer 

over de publicaties.  
 

En verder...  

 Willen gemeenten in Noordoost-Friesland een pilot nieuwe zorgstructuur in 

krimpgebieden. 

 Hebben gemeenten behoefte aan een Woonzorg(welzijn)wijzer voor lokale 

opgaven wonen met zorg. 

 Heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet. 

 Blijven woningcorporaties volgens Marc Calon het verschil maken. 

 Brengt het ministerie van OCW een notitie uit hoe primair onderwijs de kosten 

van buitenonderhoud kan verwerken in de jaarcijfers. 

 Geeft Ruimte-OK een publicatie uit over de financieringsvormen bij 

onderwijshuisvestingsvraagstukken. 

 Wil VKO een alternatieve onderwijsbekostiging; de persoonsgebonden 

onderwijsrechten. 

 Heeft de RVO een whitepaper uitgebracht met ideeën voor energieneutrale 

scholen. 

 Maakt Rotterdam inspectierapporten brandveiligheid van o.a. 
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kinderopvangcentra openbaar. 

 Kunnen succesvolle projecten met hergebruik van de bestaande gebouwde 

omgeving weer meedingen naar de Gulden Feniks. 

 Vindt minister Blok dat rijksgebouwen niet in de uitverkoop moeten voor 

gemeenten. 

 Gaan de komende 10 jaar 200 politiebureaus dicht. 

 Zijn er volgens Plasterk bij gemeenten 15 slaaprekenkamers. 

 Heeft de RVO een handreiking Transformatie en Corporaties uitgebracht, met 

een pleidooi voor het transformeren van leegstaand maatschappelijk vastgoed 

tot woningen. 

 Is er een update van de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen. 

 Heeft het ministerie van BZK een database online gezet met ruim 350 

voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde 
omgeving. 

In de agenda  

In de agenda Kerst, nieuwjaar en een beperkt aantal cursussen en bijeenkomsten 

van diverse organisaties. Bouwstenen start het nieuwe jaar met:  

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

 6 februari; Risicomanagement vastgoedportefeuille (Vastgoedprofessionals) 
 25 maart; Benchmark en bestemmingsplannen (Operationele Makelpunten) 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe, en een goed begin van het 

nieuwe jaar. Graag tot in 2015! 

 

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, Stichting Woningbeheer Betuwe, 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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