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Scherpere keuzes in rekenkameronderzoek nodig  

 

Gemiddeld vormt het gemeentelijk vastgoed een kwart van de 

balanswaarde. Gemeenteraden willen daar de (financiële en 

leegstands)risico's van kennen. De conclusies uit 

rekenkameronderzoek in Eindhoven en Enschede waren niet 

mals. Stof om van te leren, zowel voor rekenkamers als voor 

betrokkenen bij het vastgoed. Lees meer...    
 

Meestal geen onderwijskundig antwoord op krimp  

 

Het rapport over onderwijskundige antwoorden op krimp van 

APS is verhelderend om te lezen. Het zet verschillende 

strategieën voor PO- en VO op een rij. De meest dominante 

strategieën hebben volgens APS te maken met organisatie, 

praktische oplossingen en financiële argumenten (institutionele 

belangen). Er worden drie onderwijskundige strategiën van een 

praktijkvoorbeeld voorzien. Lees meer...  
 

De kunst van duurzaam bouwen  

 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft veel 

duurzaamheidsmaatregelen getroffen en krijgt hiervoor op 25 

september 2014 als eerste hogeschool van Nederland een 

speciaal certificaat uitgereikt. Erik Duiker, hoofd huisvesting 

AHK, deelt de ervaringen in de duurzame renovatie van hun 

onderwijsgebouw. Lees meer...  
 

En verder...  

 Begroeten we Arcadis als nieuwe partner van Bouwstenen, welkom! 

 Komen in Gerkesklooster (F) de voorzieningen weer terug in het dorp. 

 Klaagt een Utrechtse ondernemers over de gemeentelijke 

vastgoedorganisatie. 

 Heeft Landelijk Steunpunt Brede Scholen een kwaliteitskaart ontwikkeld. 

 Is er voor schoolbesturen een nieuw model voor uitkeringen uit het 

Gemeentefonds. 

 Lanceert de Rekenkamer op 22 september een site over onderwijshuisvesting. 

 Raken de Amsterdamse scholen in de komende jaren overvol door 

geboortegolf. 

 Slaat de Belgische School van de Toekomst zelf zonne-energie op. 

 Helpt het MIJNschool-concept van HEVO schoolbesturen bij het ontwikkelen 

van duurzame schoolgebouwen. 

 Vraagt minister Blok gemeenten om hulp bij herbestemming Rijkskantoren. 

 Is er voor gebouwen met een Europese historie nu het Europees Erfgoed 

Label. 

 Blijkt de gemeente Leusden koploper in het realistisch omgaan met 

kantorenleegstand. 

 Is het van belang bestaand vastgoed toekomst te geven; in brede context en 
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duurzaam. 

 Mag de koepelgevangenis in Breda worden aangepast voor bewoning door 

asielzoekers. 

 Gaan ouderen in de toekomst naar verwachting hun eigen zorg regelen. 

 Zijn makelpunten de plekken bij uitstek om ruimte te vinden voor je sociale 

activiteiten. 

 Laatste kans om te reageren op onze vacature voor enthousiaste 

vastgoedredacteur; ben/ken jij diegene? 

In de agenda  

In de agenda voor dit najaar heel veel bijeenkomsten van uiteenlopende 

organisaties. De Bouwstenen-highlights:  

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

Opvang, ook kennismakers) 

 18 september; Beleidsvisies en fysieke agenda rond zorg (nieuw netwerk 

Zorgvastgoed) 

 25 september; Vastgoed en de 3D's in het sociale domein (netwerk 

Gemeenten) 

 26 september; Professioneel leegstandsbeheer (netwerk 

Vastgoedprofessionals) 

 3 oktober; Spelregels vastgoedmanagement (netwerk Chefs Vastgoed) 

 8 oktober; Overheveling buitenonderhoud; strategie en uitvoering (open voor 

scholen en gemeenten, toegang slechts € 32,50) 

 10 oktober; Leren en werken in Alkmaar (werkgroep MFA als WMO-

onderneming) 

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

De aanmeldingen voor de Najaarsbijeenkomst komen nu lekker op gang, vooral 

vanuit het maatschappelijke werkveld. Wilt u er ook bij zijn? De vroegboekkorting 

geldt nog! 

 

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 maak gebruik van 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, BMC, Brabant Wonen, 
Breda, 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, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, 
Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, 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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