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18 augustus 2016
’s-Hertogenbosch gaat BIMmen
's-Hertogenbosch laat als eerste grote gemeente in Nederland
een deel van haar vastgoed in 3D uittekenen. Daarmee zet ze
een belangrijke stap in de toepassing van BIM in de gebruiksfase
van vastgoed. Directe aanleiding om te gaan BIMmen was de
behoefte aan een nieuw MeerJaren OnderhoudsProgramma. Lees
meer...
Zuidwest Friesland verduurzaamt dorpshuizen
Ruim 40 dorpshuizen in Zuidwest Friesland doen mee aan een
pilotproject waarbij zowel het energieverbruik als de exploitatie
van de gebouwen onder de loep wordt genomen. De
adviesgesprekken zijn in volle gang. Aanjager Minne Hovenga
van Doarpswurk vertelt hoe ze dit in Friesland aanpakken. Lees
meer...
Vastgoedexploitatie vanuit meerdere invalshoeken
De nieuwste versie van het handboek ‘Vastgoedexploitatie’ is
een prima basisboek voor vastgoedeigenaren, ook die uit de
publieke sector. Dat vinden Joël Scherrenberg en Gert-Jan ten
Hoor, beiden vaklui in vastgoed. Het boek geeft veel informatie
en ook een doorkijkje hoe verschillende sectoren met vastgoed
omgaan. Lees meer...
En verder...










Brengt de rekenkamercommissie Meierijstad (BR) binnenkort al het
maatschappelijk vastgoed in kaart binnen deze per 1 januari 2017 ontstaande
gemeente.
Wil Schouwen-Duiveland (ZE) haar gemeentehuis nu ook extern verhuren, na
een opknapbeurt van 3 miljoen.
Laat het project Playgrounds ROC-studenten en docenten ontdekken wat
makerschap voor impact kan hebben op de onderwijspraktijk.
Vijf aandachtspunten voor een toekomstbestendig zorggebouw, zoals te lezen
bij FMM.
Biedt Hilversum eigenaren/gebruikers van maatschappelijk vastgoed met een
revolverend fonds van 1 miljoen euro financiële armslag om te verduurzamen
en maakt Breda ook zelf gebruik van de subsidie voor verduurzaming.
Wordt het vernieuwde dorpshart van Zandvoort, met o.a. school en bieb,
duurzaam verwarmd.
Kunnen startups zich nog tot 31 augustus aanmelden voor de Duurzame
Energie Startup-Award van Sweco.
Gemeente Den Haag en Rijksvastgoed in de clinch: wordt het oude ministerie
van Sociale Zaken toch niet gesloopt?
Herbestemming-inspiratie: drie woningen in Oostenrijkse noodschool in














Amsterdam, klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch is nu een
onderwijslocatie en het koetshuis van het Markiezenhof in Bergen op Zoom
wordt een archief.
Zijn het H-team en de Wijkplaats op zoek naar cases van overbodig
maatschappelijk vastgoed.
Overstijgt de vraag naar leegstaande kerken ruimschoots het aanbod, komen
Brabanders in actie om kerken te redden van de sloopkogel en mogen
inwoners van Den Hout (BR) ‘hun’ Corneliuskerk overnemen voor omvorming
tot MFA.
Weer nieuwe MFA’s klaar voor gebruik, nu in Arcen (LI) en Wormer (NH, incl.
de details), plus een houten onderkomen voor IKC De Bollenstreek in Lisse
(ZH).
Een multifunctionele noviteit in Appingedam (GR); gemeente en huisartsen
onder één dak. Vier tips om dat te laten werken.
Is het startschot gegeven voor gezamenlijke ontwikkeling van de Kennismarkt
in Papendrecht; educatief centrum met o.a. bieb en volksuniversiteit.
In dat kader ook een leuk lijstje ongebruikelijke bibliotheken rond de wereld
en de vraag: welk klein land is de onbedreigde bibliothekenkoning van
Europa?
Is maatschappelijk vastgoed in beeld als huisvesting voor statushouders in
Best en lijkt de noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen mislukt.
Groeit de kloof tussen grote en kleine musea; die laatste krijgen het steeds
moeilijker, aldus Trouw.
Een blog van Twynstra Gudde over de roze wolk die BIM heet.
Doen deze managementsystemen al mee met ons onderzoek In Control 2016.
Wie volgt?
Is Bouwstenen nog volop op zoek naar versterking: een nieuwe collega
‘Communicatiemedewerker en Content Curator' èn stagiairs en afstudeerders
op verschillende thema's/vraagstukken. Delen mag!

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen (ook voor kennismakers) en zijn
er bijeenkomsten waarbij iedereen kan aansluiten (voorzien van *). Na de zomer
starten we weer met:
September
14 Spelregels vanuit facilitair en gebruikersperspectief *
15 Afwegingen rond leegstand - Makelpunten
16 Decentralisaties in het sociale domein - Vastgoedprofs
22 De volgorde der dingen - Vastgoedmanagement in
26 BIM in de praktijk van 's-Hertogenbosch *
27 Multifunctionele accommodaties - Onderwijshuisvesting
28 Tijdelijkheid - Vaklui
29 Onderhoud in de praktijk *
Oktober
6
KPI's voor portefeuillemanagement - Financiële Experts
7
Ontwikkelingen en ontwikkelwerk - Chefs Vastgoed
11 Nieuwe kijk op samen leven - Zorgvastgoed
12 Bruikbaarheid ROZ-contracten - Juridische zaken NIEUW
13 Maatschappelijk rendement - Gemeenten en voorzieningen
13 Duurzaam aanbesteden en locatiebezoek Almere - Verduurzamen
14 IKC’s en MFA’s in organisatorisch perspectief *

December
1 Najaarsbijeenkomst, alle ontwikkelingen op een rij *
Ook meedoen?
Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de
Maas, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard,
Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nieuwkoop,
Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks
Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg,
Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Ymere, Zaandam,
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl

| Top |

