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RvR Actueel is de nieuwsbrief van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid, een samenwerkingsverband van zes uitvoerende
vastgoeddiensten van het Rijk en van de Interdepartementale
Commissie Rijksvastgoed. Om sommige artikelen op de
website te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd. U kunt via
onze website een inlogcode aanvragen.
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Aangescherpte verplichtingen opdrachtgever rond veiligheid in de bouw
Het aantal arbeidsongevallen in de bouw is naar verhouding
hoog. Dit kan worden beperkt door vanaf de start van een
project beter na te denken over veilig en gezond werken. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
scherpt daarom de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit
vanaf 1 januari 2017 aan. Daardoor kan de Inspectie SZW
beter optreden tegen opdrachtgevers van bouwprojecten die
dit besluit overtreden.
Afgelopen jaren speelde het Rijksvastgoedbedrijf reeds hierop
in met verschillende verbeteracties en ontwikkelde daarbij
onder andere een ‘Handleiding stappenplan V&G voor
opdrachtgevers’. Deze handleiding helpt om invulling te geven
aan de opdrachtgeversverplichtingen volgens de

bouwprocesbepalingen. In 2017 organiseert het
Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de Bouwcampus
bijeenkomsten om opdrachtgevers en opdrachtnemers bewust
te maken van hun verantwoordelijkheden en hun kennis te
vergroten. In 2017 volgt meer informatie over de
bijeenkomsten

Binnenkort nieuwe versie geografische viewer met Rijksvastgoed
Binnenkort wordt het geografisch informatiesysteem RVR GISviewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer vervangen
door een nieuwe versie. Door diverse technologische
vernieuwingen ziet de viewer er anders uit. De navigatie is
eenvoudiger maar natuurlijk zal het gebruik enige gewenning
eisen. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een workshop
(één dagdeel, gratis) om het gebruik van de applicatie onder
de knie te krijgen, dan kun je dit mailen aan
anna.vanmierlo@rijksoverheid.nl.

Smart Mobility maakt weg, auto en bestuurder slimmer
Kai Feldkamp van Rijkswaterstaat nam op 15 december de
aanwezigen mee in het project Smart Mobility, waarvan de
slogan luidt “veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B”.
Velen kennen wel de technische mogelijkheid van
vrachtwagens die in colonne rijden via speciale software,
maar er is veel meer op komst met de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën. Bijvoorbeeld het automatisch
langzamer rijden tot het stoplicht op groen springt,
automatisch naar een lege parkeerplek rijden, kinderen die
automatisch (en whatsapppend) zelf naar school rijden,
enzovoort. De mogelijkheden met informatie- en
communicatietechnologieën gaan zo hard, dat het volgend
jaar al mogelijk is. Als deze mogelijkheden worden toegepast
kan dat infrastructureel leiden tot minder breed asfalt
bovendien worden verkeersborden en vangrails overbodig.

Waar is de hyper-sociale ICT-er met leidinggevende capaciteiten?
Hoe werken we over 10 jaar? Hoe verandert ons werk en wat
betekent dat voor onze werkplek? Het Futures Forum, een
samenwerkingsverband van partijen uit markt en overheid,
heeft hier een beeld van proberen te schetsen. In een RVRlunchlezing op 1 december zijn de eerste resultaten van dit
kijkje in de toekomst gepresenteerd.

Workshop 2017 rendement en Rijksvastgoed
In 2017 start de workshop rendement en Rijksvastgoed. Er is
meer rendement te behalen op Rijksvastgoed. Deze workshop
leert aan medewerkers van de rijksvastgoeddiensten om op
systematische wijze rendementsverbetering van
Rijksvastgoed in te schatten, hiervoor de juiste cultuur aan te
leren en daar draagvlak naar anderen voor te organiseren.
Daarnaast leer je om markt / en financiële informatie over
vastgoed van het Rijk te gebruiken. De leervorm is er mede
op gericht om de samenwerking tussen de diensten te
bevorderen, zodat optimaal van de nieuwe specialistische
kennis van de diensten gebruik gemaakt wordt. De workshop
bestaat uit drie dagen en wordt gehouden in het IBIS hotel in
Amsterdam. Eerste cursusdag is donderdag 6 februari. Meld je
aan via www.vastgoedvanhetrijk.nl

RVR vergadering 15 november
Tijdens de laatste vergadering van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid in 2016 heeft Staatsbosbeheer toegelicht hoe zij
omgaat met grensgeschillen en controles op oneigenlijk
grondgebruik en heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie
een tussenstand gepresenteerd van de werkgroep
professionalisering. In de vergadering van januari staan onder
meer, de voortgang van de werkgroep Energietransitie en de
resultaten van de KORV-projecten uit 2016 op de agenda.

Colofon
Heeft u nieuws of vragen
mail naar Marilette van As
marilette.vanas@rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

