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We nodigen u uit om aanwezig te zijn en 
gezamenlijk het startsein te geven voor 
een nieuwe impuls aan de huisvestings-
kwaliteit voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Opzet programma
Een aantal landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van de huisvesting vragen 
om een omslag in ons denken. Op de 
kennisdag is er ruim aandacht voor de 
organisaties (schoolbesturen, kinderop-
vangondernemers en gemeenten) die dit 

nieuwe denken al in de praktijk weten 
te brengen. De middag wordt afgetrapt 
met korte impulspresentaties van onder 
andere René Peeters, wethouder Almere, 
en Liesbeth van der Pol, voormalig 
Rijksbouwmeester. Zij benadrukken het 
sectoroverstijgende belang van professio-
neel opdrachtgeverschap voor het maken 
van deze omslag. 

Daarnaast zijn er twee kennisrondes waar 
bezoekers kunnen kiezen uit totaal circa 

twintig verschillende (duo)-presentaties, 
verzorgd door de doelgroep(en) zelf. In 
deze kennisrondes is er breed aandacht 
voor de wijze waarop andere onderwijs- 
en kinderopvangorganisaties dit nieuwe 
denken in de praktijk brengen. Hoe 
krijgen zij hun exploitatie beheersbaar, 
hoe werken zij aan de totstandkoming van 
integrale kindcentra, hoe gaan zij om met 
de problematiek van krimp en leegstand 
en het formuleren van strategisch huisves-
tingsbeleid? De dag krijgt een feestelijke 
noot door de prijsuitreiking van de Groene 
Giraf, een stimuleringsprijs voor duur-
zaamheid in de kinderopvang.

Op 27 november vindt de eerste landelijke Ruimte-OK kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ plaats in Almere. De middag is bedoeld 
voor en wordt ingevuld door huisvestingsprofessionals die zelf werkzaam zijn in het onderwijs, de kinderopvang en 
gemeenten. Wat kunnen zij op het gebied van huisvestingskwaliteit van elkaar leren? Op welke manier zijn zij voorbereid 
op hun verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud? Hoe geven ze op een professionele manier invulling aan hun 
werk? Welke tools kunnen ze gebruiken om daarbij de regie in handen te houden? Het delen van kennis, opdoen van inspi-
ratie en het leren van elkaar staan deze middag centraal. 

Kom op 27 november spijkers met koppen slaan 
op de Ruimte-OK kennisdag!

Praktische informatie

Wat 1e landelijke Ruimte-OK kennisdag 'Grip op Kwaliteit'

Voor wie en 
kosten

Huisvestingsprofessionals in het onderwijs, kinderopvang en gemeenten: 
€ 75,- (vroege vogeltarief, aanmelden voor 1 november) en anders € 100,-
Overige belanghebbenden (bouwers, leveranciers, adviseurs etc.): € 295,-

Datum Woensdag 27 november van 12:15 tot 18:00 uur

Locatie Het Groenhorst College, Heliumweg 1, 1362 AJ, Almere

Aanmelden via www.ruimte-ok.nl

KENNISRONDE 1        - laat je informeren en inspireren -

01. Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden
      Aanpak gemeente Leeuwarden Theo Weidgraaf + Hanny van 
      Voskuylen
02. Op weg naar Integrale Kindcentra 
      Aanpak gemeente Almere Gemeente Almere + Landelijk steun-
      punt brede Scholen
03. Kind centraal bij invulling huisvesting 
      Aanpak Korein Shared Services Harrie Oosterlee
04. IKC De Kubus Druten 
      Stichting SPOM Kees van der Velden
05. Optimaal gebruik huisvesting 
      KomKids Kinderopvang Yde Dragstra
06. Nieuw aanbesteden;  Do's and dont's 
      Architectuur Lokaal Cilly Janssen
07. Nieuw landelijk Kwaliteitskader 
      Ruimte-OK ism BDB index Marco van Zandwijk + Ted Peek
08. Financierbaarheid in kinderopvang 
      Waarborgfonds Kinderopvang Martin van Osch
09. Kwaliteit versus kwantiteit 
      VO Haaglanden / AWBR Amsterdam Fred Schopman + Peter
      Meijboom
10. 5 jaar functionele decentralisatie 
      Stichting Josephscholen Nijmegen Pieter Tiggelaar + Rini Braat
11. Effectief omgaan met leegstand Leegstandsbeleid
      Gemeente Rotterdam Daniel van Noordennen + Fred Barendse
12. Effectief meerjaren onderhoud
      Asset Facility management 

 Wat neemt u mee naar huis?
Inzicht in en voorbeelden van ‘hoe anderen 
het (anders) doen’.
De primeur over het voorlichtings-traject 
rondom de wetswijziging  
overheveling buitenonderhoud.
Kennis van het spiksplinternieuwe 
Kwaliteitskader Huisvesting.
Nuttige nieuwe contacten: bezoekers, spre-
kers, deelnemers aan de kennismarkt en 
het team van Ruimte-OK.

Kennismarkt
Op deze kennisdag wordt tevens een kennis-
markt georganiseerd. Op deze kennismarkt 
zullen meerdere bedrijven zich presenteren. 
Deelnemers die al toegezegd hebben zijn:  
Saint-Gobain Ecophon, Asset Facility 
Management, Rabobank, Sineth, Van Aarle 
de Laat, Forbo Flooring Systems, Stichting 
Duurzame Scholen, De Meeuw Oirschot, 
ROCKFON/ROCKWOOL, Dion Vastgoed 
Support, Versluis Groep, HEVO, Itho 
Daalderop, Verlaat Uden Bouwsystemen, 
OCS Onderhoudsmanagement, ZRi, Eputan 
Kunstoftechniek en Planon Building 
Management.

De organisatie van deze kennismarkt 
wordt door Ruimte-OK uitbesteed aan 
Schoolfacilities. Heeft u interesse deel te 

◊

◊

◊

◊

nemen aan de kennismarkt? Neem dan contact 
op met Frits Wolters via f.w@schoolfacilities.
nl of per telefoon 0575 - 441 888. Uiteraard 
kunt u ook contact met Ruimte-OK opnemen.

Organisatie
Ruimte-OK organiseert de kennisdag samen 
met haar initiatiefnemers VNG, PO-Raad, 
VO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang 
en Waarborgfonds Kinderopvang. Deze eerste 
kennisdag is zelfstandig te bezoeken maar 
vormt tevens de aftrap voor een voorlichtings-
traject dat dit najaar zal worden opgestart. 
Dit traject gaat onder andere over de lance-
ring en inbedding van het Kwaliteitskader 
Huisvesting en voorlichting over de wetswij-
ziging overheveling buitenonderhoud. 
De ondersteuningspartners van deze middag 
zijn: Saint-Gobain Ecophon, producent en 
leverancier van akoestische producten en 
systemen voor plafonds en wanden, Asset 
Facility Management, adviesorganisatie op 
het gebied van beheer en onderhoud van 
gebouwen, de Rabobank en Gemeente Almere 
Onderwijsstad 2013-2014.

Meld u nu aan!
Er is plaats voor 200 tot 250 deelnemers. We 
raden u aan om snel in te schrijven. Als u dit 
vóór 1 november doet geniet u het vroege 
vogeltarief van € 75,-. Deelnemers ontvangen 

als extraatje op de dag een exemplaar van de 
Scholenbouwwaaier én de bijbehorende App. 
U kunt zich online aanmelden op  
www.ruimte-ok.nl. 

Contact

Heeft u een vraag, ideeën of suggesties 
voor Ruimte-OK, of wilt u informatie delen 
op het gebied van huisvesten (ontwikke-
len), investeren (financieren) of onderne-
men (organiseren)? Dan kunt u dit kenbaar 
maken door het contactformulier op de 
website in te vullen.

Ruimte-OK is gehuisvest in het kantoor van 
Stichting Waarborgfonds Kinderopvang: 

Beukenlaan 42 
5651 CD Eindhoven
T: 040 - 232 97 40
info@ruimte-ok.nl
www.ruimte-ok.nl 

 @RuimteOK

KENNISRONDE 2        - laat je informeren en inspireren -

01. Overheveling buitenonderhoud PO 
      Ruimte-OK ism PO-Rraad Jan Schraven + Wim Lengkeek
02. Aanpak decentralisatie PO in Breda 
      INOS st Katholiek Onderwijs Frank van Esch
03. Toekomstbestendig krimpen 
      Aanpak Platform PO Oostgelderland Henkjan Kok + Wout 
      Derksen
04. Leren van prijswinnaar Groene Giraf 
      Kinderopvang De Tweeling Marianne van Gend + Ilse Vlaming
05. Speelleercentrum De Wijde Wereld 
      SKOGV- KIEM onderwijs en opvang Jos van Zutphen
06. Hoe klinkt een goede school? 
      Ecophon Saint Gobain Guus Klamerek 
07. Landelijke huisvestingsinstrumenten 
      Ruimte-OK ism 3TU Ferdie van de Winkel + Martijn Arts 
08. Inkopen door slim aanbesteden 
      PPS support + Poolsterscholen Lochem Wesley Veekman + Han
      Colvoort
09. Energieneutrale scholenbouw 
      Aanpak gemeente Heerhugowaard Klaas Jan van Leeuwen + 
      Ruud van Vliet
10. Van onderhoud naar exploitatiedenken 
      Aanpak gemeente Eindhoven Ed Peters + Joop Ketelaers
11. Naar een strategisch gebouwbeheer 
      Scholengroep Over Midden Betuwe Bart Jan Westerhof
12. Van reserveren naar investeren
      Rabobank


