
 

8 mei 2012  

Vooruit komen  

Ambities voor een baanbrekend business concept voor kindcentrum of MFA, 

een eigentijds voorzieningenplan of een nieuwe organisatievormen? 

Gezocht; realistische cases. Lees verder 

Brede school mist identiteit  

Hoe ziet het ideale schoolgebouw er uit? Drie architectenbureaus doen een 

voorstel met een bestaande brede school als inspiratiebron. Ze geven de 

school een eigen gezicht als huis, tuin en hof. Hierbij staat de leefwereld van 

het kind centraal. Lees verder  

Bestuurlijke dilemma’s  

Nieuwe regels en decentralisaties plaatsen bestuurders voor nieuwe 

dilemma's. Ook rond maatschappelijk vastgoed. De teneur van deze tijd is te 

kiezen voor minder sturing en beleidsregie en meer over te laten aan de 

markt en de burger. Lees verder  

Bouwen voor de toekomst  

De Stichting Bouwresearch heeft een publicatie uitgebracht met de titel: 

Ontwerpen met het oog op toekomstige herbestemming. Geert-Jan van de 

Brand van de gemeente Oss heeft het voor ons gelezen. De publicatie is stof 

voor discussie over veranderbaarheid van gebouwen. Lees verder  

En verder...  

 Nog steeds dreiging van nieuwe bezuinigingen in de kinderopvang.  

 Bezuinigingen passend onderwijs voor jaren van de baan. 

 Promotiefilm van alle locaties bij Stichting Kulturhus (SKOW). 

 Waarborgfonds Kinderopvang wil nieuw kenniscentum opzetten.  

 Beheer maatschappelijk vastgoed krijgt in Gemeente Eindhoven nieuwe opzet. 

 Geotax (procespartner voor vastgoedinformatie) nieuwe partner van Bouwstenen. 

 School in Hoogezand neemt schoolgebouw over tegen gunstige voorwaarden. 

 Geslaagde herstart netwerk vastgoedprofessionals op bijeenkomst conditiegestuurde 

onderhoudsplanning, met veel nieuwe deelnemers.  

 Aandacht voor exploitatie leidt tot oprichting van nieuwe exploitatiemaatschappijen, 
waaronder een in Delfshaven. 
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In de agenda  

Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten  

 donderdag 7 juni over IKC's (speciaal voor kinderopvangorganisaties) 

 vrijdag 15 juni over leegstaand vastgoed, tijdelijk gebruik en verkoopstrategieën 

(netwerk vastgoedprofessionals) 

 vrijdag 15 juni over buurthuizen in zelfbeheer 

 donderdag 20 juni over huurtarieven voor onderwijs én opvang 

 vrijdag 22 juni over voorzieningenplanning in kleine kernen 

 vrijdag 22 juni symposium MFA-lab over 'meer met minder'. 

Meer bijeenkomsten staan op de site van Bouwstenen (waaronder gratis masterclasses).  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam, 

Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, 

Hilversum, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, 

RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, 

Westland, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  

 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl  
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