dinsdag 22 augustus 2017
Lekker weer aan de slag
De vakanties zijn (bijna) voorbij. Hopelijk heeft u een fijne zomer gehad en zin om
weer aan de slag te gaan.
Bij Bouwstenen staat er veel op het programma; introducerende en praktische
kennis-bijeenkomsten, maar ook verkennende, inspirerende en verdiepende, waarin
we gaandeweg nieuwe kennis ontwikkelen. Onderstaand een greep uit de
bijeenkomsten. De volledige agenda vindt u op onze website.
Nieuwe generatie huisvestingsplannen
Wat zijn de belangrijkste doelen, uitgangspunten en keuzes in de
huisvestingsplannen van de toekomst? Deze bijeenkomst op 6 september in
Haarlem is voor deelnemers en belangstellenden voor het netwerk
vastgoedmanagement.
Evaluatie pilot RodeKersen
RodeKersen is een reviewsystematiek in ontwikkeling, die
bezoekers de mogelijkheid geeft om wijkvoorzieningen als brede
scholen, cultuurcentra en buurthuizen te beoordelen. Op 7
september kijken we wat de eerste pilot heeft opgeleverd.
Informatiemanagement naar een hoger plan
Deze bijeenkomst op 8 september is bedoeld voor gemeenten, scholen,
zorgorganisaties en corporaties die de diepte in willen als het gaat om
informatiemanagement. Van theorie naar een nieuwe prakijk. Een voorproefje van
de publicatie In Controle.
Drie (gratis) introductiebijeenkomsten
Voor nieuwkomers als partner of één van de netwerken hebben
we drie gratis introductie-bijeenkomsten, namelijk over de
vastgoedadministratie (7 september), wetten en regels (28
september) en de BBV (2 november).
Zes keer over het werken vanuit de bedoeling
Niet geschoten altijd mis, maar toch fijner om raak te schieten. In september
hebben we zes bijeenkomsten over het werken vanuit de bedoeling. Dat doen we
vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende mensen. Er zit er vast één
voor u bij.

Najaarsbijeenkomst
En dan hebben we natuurlijk de najaarsbijeenkomst op 30
november in Veenendaal. De dag om de laatste nieuwtjes op te
snuiven, vooruit te kijken, de gedachten te scherpen en vooral
ook elkaar te ontmoeten. U kunt zich alvast aanmelden. En neem
vooral contact met ons op als u zich wilt presenteren op de
kennismarkt.
Denk mee, doe mee
Meer profiteren van wat we samen weten en kunnen? Dat kan, door partner te
worden van Bouwstenen. Partners hebben invloed op de Agenda en bij alles een
streepje voor.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars
kennis via de LinkedIn-groep van Bouwstenen!
We hopen u binnenkort te ontmoeten, tot snel!
Vriendelijke groet,
Bouwstenen

