Bouwstenen-publicatie 'Rollen' online
De publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement is (gratis) digitaal
beschikbaar. Hierin wordt uitgegaan van de bedoeling van het vastgoed en
op basis van ervaringscijfers een overzicht gegeven van de benodigde
personele capaciteit bij 5 referentie-vastgoedportefeuilles. Lees meer ...
Schoolgebouwen kunnen beter
Uit landelijk onderzoek (monitor) blijkt dat de huisvesting voor het primair
en voortgezet onderwijs over het algemeen goed is, maar er ook
verbeterpunten zijn. Verbetering is onder andere gewenst op het gebied
van flexibiliteit, binnenmilieu en duurzaamheid. Lees meer ...
Binnenkort: Labelverplichting
Net als voor kantoren komt er mogelijk ook een labelverplichting voor
scholen en verpleeghuizen. Vraag is; wordt het een label A of Cverplichting? C ligt voor de hand, maar er is meer nodig om de landelijke
ambities te realiseren. Lees meer ...
Flinke stormschade
De storm heeft flink wat schade aangericht bij scholen en ander
maatschappelijk vastgoed. Zonnepanelen en luchtbehandelingsinstallaties
op daken blijken kwetsbaar. De bevestiging van de panelen aan de
ondercontructie vraag aandacht. Lees meer .....

Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:
•
•

2 februari: Verduurzamen (netwerk Vastgoedsturing gemeenten)
8 februari: De BBV (Financiële Experts gemeenten)

En op 8 maart een bijeenkomst over Third places en hot spots, samen met de auteur van van
het boek; how to ceate third places.
En verder ....
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Investeert gemeente Noordoostpolder (FL) miljoenen in maatschappelijk vastgoed.
Sluit het gemeentehuis van Geldrop (NB) ruim een jaar wegens verbouwing.
Bekijkt gemeente Meierijstad (NB) of het verstandig is maatschappelijk vastgoed af te
stoten.
Nemen kinderen van IKC ’t Holthuus (GLD) een kijkje op de verbouwing van hun
school.
Sluit Hogeschool Rotterdam haar gebouw, uit angst voor brandbare gevelplaten.
Zet ROC Friese Poort in Leeuwarden (FR) de toon in circulair bouwen.
Is dringend geld nodig voor betere schoolgebouwen stelt Anko van Hoepen van POraad.
Opent in 2020 het eerste IKC van Veenendaal (UT), opende onlangs IKC Hartekamp in
Beverwijk (NH) en is IKC ’t Holthuus in Huissen (GLD) in verbouwing.
Vindt gemeente Lingewaard (GLD) dat verbetering van haar schoolgebouwen hard
nodig is.
Worden afspraken gemaakt voor betere toegankelijkheid van onderwijsgebouwen.
Krijgen ouders en kinderen uitleg over nieuw schoolgebouw in Nuenen (NB).
Starten ouders een petitie tegen sluiting van schoolgebouwen in Asten (NB).
Transformeert voormalig schoolgebouw in Roosendaal (NB) tot zorgvastgoedlocatie.
Leidt slimmer aanbesteden maatschappelijk vastgoed tot verduurzaming, aldus Marco
Witschge, directeur Fit Our Future.
Wil Den Haag dat alle 230 schoolgebouwen vóór 2040 energieneutraal worden.
Komen er volgens De Correspondent ieder uur 31.000 nieuwe zonnepanelen bij.
Stimuleert Aalten (GLD) groene investeringen door kerk, scholen en (sport)clubs.
Is de Bornse (OV) Theresiakerk succesvol herbestemd tot gezondheidscentrum.
Geeft provincie €97.000 euro subsidie aan restauratie van cultureel centrum in De Rijp
(NH).
Zamelt inwoonster Capelle aan den IJssel (ZH) geld in voor nieuw te openen buurthuis.
Is er tumult bij buurtbewoners over sluiting Rotterdams buurthuis De Brink.
Staat het kind centraal in de Haagse wijkvoorziening Morgenstond.
Is het bestuur van MFC Westenkwartier boos op gemeente Leeuwarden.
Kiest gemeenteraad Opsterland (FR) voor nieuw MFA in Gorredijk.
Willen toekomstige gebruikers dat Hapertse (NB) kerk onderdeel uitmaakt van nieuw
MFA.
Is nieuw theater ‘De Blauwe Kei’ in Veghel (NB) onder grote belangstelling ingewijd.
Staat volgens partner Kadaster 1500 voetbalvelden aan maatschappelijk vastgoed
leeg.

Vacatures
Een paar leuke vacatures bij Bouwstenen en partners.
Zie hier de vacatures op onze site.
Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
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 AAFM Facility Management, Ad Hoc, 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 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, Florion, Gelderland, Gouda, Greenspread,
Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollandse Kroon, Horst aan de
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, 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, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis,
Poelmann van den Broek advocaten, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid,
Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tilburg, Twynstra Gudde,
Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten,
Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden
kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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