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Wegwijs in vastgoedsystemen  

 

Op donderdag 19 juni 2014 gingen leveranciers, gebruikers en 

overige belangstellenden met elkaar in gesprek over (hun 

ervaring met) vastgoedmanagementsystemen. Een zeer 

informatieve bijeenkomst. Op de Bouwstenen-website treft u de 

achterliggende info en de presentaties. Lees meer...  
 

Jantine Kriens: "Het gaat om meer dan nieuwe wetten"  

 

Door de decentralisaties kunnen burgers meer invloed krijgen op 

de woon-, zorg en kindvoorzieningen in hun buurt. Dat zegt 

Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG in 

gesprek met Bouwstenen. Ze doet krasse uitspraken over hoe 

het nu geregeld is en hoe het beter zou kunnen. Kriens: "De 

decentralisaties zijn een kantelpunt in veel ontwikkelingen". 

Lees meer...  
 

Sociale horeca smaakt naar meer  

 

Kennis en ervaring uit de hotelbranche kan prima van nut zijn 

voor het organiseren van sociale horeca, blijkt uit de 

praktijk van Cees Hoogeveen, oud-directeur van een 

Bilderberghotel. Hij zet zich tegenwoordig in voor Kruimelstaete, 

een woon-zorgcomplex voor kwetsbare ouderen. Lees meer...  
 

En verder...  

 Verwelkomen we Grontmij als nieuwe partner van Bouwstenen. 

 Presenteerde  Rudy Stroink op 24 juni 2014 zijn advies over de verkoop van 

rijks vastgoed. 

 Lanceert partner Fakton de herziene editie van 'Vastgoedrekenen met 

spreadsheets'  

 Heeft Hoogeveen een aantal onderwijs en MFA-projecten in de wacht gezet tot 

de begrotingsbehandeling. 

 Zorgt social return bij aanbestedingen voor verdringing op de arbeidsmarkt. 

 Is er weer veel te doen rond onderwijshuisvesting. De daling van het aantal 

leerlingen zet zich voort en de komende jaren gaan er veel kleine scholen 

dicht, o.a. in Noord-Groningen. 

 De Raad van State deed uitspraak over noodzaak vervangende nieuwbouw 

school in Drenthe. 

 Ook zijn er een aantal vastgoedproblemen in de sector. Zo is de opening van 

een schoolgebouw (eigen project) uitgesteld omdat het pand niet veilig was. 

En eiste de fiscus 2,1 miljoen van door fraude geteisterde Rotterdamse 

scholenkoepel. 

 Gaat 85% van de peuters naar kinderopvang of peuterspeelzaal. Werkt de 

Kamer aan harmonisatie van regels.  

 Blijkt dat maar liefst 80% van de kinderopvangorganisaties samenwerkt met 

onderwijs. 
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 Zorgen ouders dat kinderdagverblijf De Kleine Prins in Amsterdam kan 

voortbestaan. 

 Vraagt Aedes de overheid consequenties van het sluiten van 

verzorgingshuizen te bezien. Kan de transformatie van een leeg zorgcomplex 

naar tijdelijke woningen heel snel gaan. 

 Moet het Dorpshuis in Maashees verder met vrijwilligers. 

 Publiceert Movisie vijf modellen van de doe-democratie. 

 Krijgt Son en Breugel een platform voor sport en bewegen. 

 Kleven er grote financiële risico’s aan een nieuw zwembad in Culemborg. 

 Willen veel kinderen graag zonnepanelen op het dak. 

 Zijn gemeenten traag met de uitvoering van het Energieakkoord, blijkt uit een 

fysieke barometer. 

 Bespaart  Nijmegen jaarlijks 5 ton met duurzaam vastgoedbeheer. 

 En wint het Dordtse cultuurcentrum Energiehuis twee prijzen.  

 Zijn er flink wat nieuwe Bouwstenen-publicaties in de media verschenen. 

 En zijn de eerste aanmeldingen voor de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen 
binnen. 

In de agenda  

Op de agenda weer volop bijeenkomsten. Dit zijn de Bouwstenen-highlights:  

 26 juni; Commerciële vastgoedbeheerders (Gemeenten; ook kennismakers) 

 30 juni; De brede waardebenadering van het Rijksvastgoedbedrijf  

 2 juli; Sociale horeca  

 16 juli; Start nieuwe werkgroep verduurzaming. 

 4 september; Start serie bijeenkomsten rond zelfvoorzienende samenleving. 

 11 september; Geldstromen en fysieke modellen IKC (Onderwijs & Opvang en 

kennismakers) 

 24 september; De basisgegevens voor een DMJOP - Start nieuwe werkgroep 

rond verduurzamen, speciaal voor scholen. Met het oog op de overheveling. 

 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen 'Stap voor Stap' - i.s.m. 
Schoolfacilities (openbaar) 

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u 

partner kunt worden. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en via onze LinkedIn-groep! 

   
 

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, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, 
Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, 
Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, 
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 
Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl  
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