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Niet iets tijdelijks, nooit genoeg  

 

Gemeenten willen het verduurzamen van hun vastgoed zoveel mogelijk 
inpassen in de normale taakuitvoering. Dat betekent niet dat het iets is 
voor een tijdelijke functie. Het verduurzamen zal de komende decennia 
nog de nodige aandacht vragen. De verduurzamer is vooral een innovator; 
respect voor 'rupsje nooitgenoeg'. Lees meer... 

 

Werken vanuit de bedoeling  

 

In de wereld van dienstverleners is het boek 'Verdraaide organisaties' van 
Wouter Hart een ware hit. Het boek blijkt ook voor de maatschappelijke 
vastgoedsector relevant, omdat er best wel wat afstand is tussen de 
vastgoedprofessionals en de mensen waar dit vastgoed uiteindelijk voor is 
bedoeld. Lees meer... 

 

Vastgoed met een bedoeling  

 

Waarom hebben publieke partijen ook alweer vastgoed voor buurten en 
wijken, onderwijs, zorg, sport en cultuur? Vaak om beleidsdoelen te 
realiseren. Maar die veranderen soms. Daarom is het goed om met elkaar 
te blijven praten over 'de bedoeling' en de betekenis van vastgoed. Ook 
meedoen? Lees meer... 

 

En verder... 

• Verkoopt gemeente Apeldoorn (GLD) meer panden dan verwacht. 
• Verkast de VVV in Deurne (NB) tijdelijk naar het gemeentehuis. 
• Wordt al het gemeentelijk vastgoed in Den Bosch (NB) preventief op asbest 

gecontroleerd. 
• Sluit zorgorganisatie Beweging 3.0 het jaar 2016 af met positief resultaat door verkoop 

zorgvastgoed. 
• Verkoopt WoonFriesland voor € 160 miljoen aan zorgvastgoed, scholen en ander 

vastgoed. 
• Is het stadskantoor Alkmaar weer een stuk duurzamer geworden door nieuwe 

zonnepanelen. 
• Behoudt het oude postkantoor in Utrecht zijn maatschappelijke karakter 

na herbestemming. 
• Is voormalige kazerne in Wezep (GLD) getransformeerd tot verzorgingshuis voor 

dementerende ouderen. 
• Wil een ontwikkelaar de Heilig Hart van Jezuskerk in Bergen op Zoom (NB) transformeren 

tot wijkgebouw met meerdere functies. 
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• Blaast de kerk in Heerhugowaard (NH) een wijkcentrum nieuw leven in. 
• Brengt dorpshuis een bod uit op de Plantsoenkerk in De Wilp (GR). 
• Komt er een nieuw wijkcentrum voor Cereswijk in Musselkanaal (GR). 
• Start het College van B&W voorbereiding voor een draagvlakonderzoek naar ontwerp 

MFASon en Breugel (NB).  

In de agenda 

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben we in 
september diverse netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder: 

• 6 september: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Haarlem)  
• 7 september: Evaluatie pilot RodeKersen (in Olst)  
• 7 september: Renovatie versus nieuwbouw (voor huisvestingsmedewerkers PO) 
• 7 september: Introductie: vastgoedadministratie op orde (in Amersfoort) 
• 8 september: Leidraad portefeuilleplan (in Utrecht) 
• 8 september: Informatiemanagement naar een hoger plan (in Amersfoort) 
• 12 september: Strategische keuzes: sturen in tijden van transitie (voor PO-bestuurders) 
• 13 september: Sturen op waarde (voor gemeentelijke beleidsmedewerkers) 
• 13 september: Vastgoed met een bedoeling (voor Vaklui) 
• 21 september: Big data analyse en reviewsystematiek (in Den Bosch) 
• 25 september: Vraag & aanbod woonzorggroepen (in Amersfoort) 
• 28 september: Introductie: wetten en regels (in Amersfoort) 
• 29 september: De vastgoedorganisatie (voor Chefs Vastgoed) 

Vacatures 

Onderstaand enkele vacatures bij partners van Bouwstenen. Meer vacatures staan op onze 
website. 

• Accountmanager vastgoed bij gemeente Rotterdam 
• Adviseur portefeuillemanagement vastgoed bij gemeente Utrecht 
• Beleidsadviseur vastgoed bij gemeente Haarlemmermeer 
• Projectleider vastgoed bij Rijksvastgoedbedrijf 
• Ondernemende adviseurs bij M3V 
• Adviseur gemeentelijk Vastgoed bij diverse Friese gemeenten 
• Bouwkundig adviseur bij Raderadvies Vught  
• Projectmanager huisvesting bij HEVO  

Kennis delen 

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 Facebook en gebruik elkaars kennis via 
de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 

 

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