Vier regiobijeenkomsten voor gemeenten
In september organiseren we vier gratis bijeenkomsten voor
gemeenten die de VNG/Bouwstenen-enquête hebben ingevuld en
(verder) aan de slag willen met de verduurzaming van het eigen
vastgoed en hun vastgoedorganisatie. Locaties zijn Meppel,
Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Veel praktijkinformatie en
mensen waarmee je vooruit komt. Lees meer...
Met scholen aan de slag
Op 20 september organiseren we voor schoolbestuurders een
bijzondere ontmoeting en op 4 oktober wisselen we
praktijkervaring uit met huisvestingsmedewerkers in het
onderwijs over de verduurzaming van de gebouwen. Daarnaast
meer netwerkbijeenkomsten voor scholen die aan hun toekomst
werken. Lees meer...
Jaarbijeenkomst in Rotterdam
U kunt zich ook al inschrijven voor onze jaarbijeenkomst op 4
december; dit jaar in de Maasstad. Het wordt een dag vol
informatie, inspiratie en interessante gasten. Aanmelden is gratis
als u partner van Bouwstenen bent of in een netwerk meedraait.
Nog niet aangehaakt? Profiteer van onze aantrekkelijke
vroegboekkorting. Lees meer...
Werk in uitvoering
Ook tijdens diverse andere Bouwstenen-bijeenkomsten worden onderzoek en beleid
besproken, ervaring uitgewisseld en gewerkt aan de Agenda Maatschappelijk
Vastgoed; de samenwerkingsagenda voor partijen in het veld. De bijeenkomsten zijn
gepland op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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september:
september:
september:
september:
september:
september:
september:
september:
september:
september:
september:

Sportaccommodaties (voor gemeenten)
Regiobijeenkomst Meppel (voor gemeenten)
Informatiemanagement - the next step (voor velen)
Regiobijeenkomst Rotterdam (voor gemeenten)
Juridische zaken (netwerk)
Chefs Vastgoed (netwerk)
Bijzondere ontmoetingen (voor onderwijsbestuurders)
Financiële Experts (netwerk)
Vastgoedsturing (netwerk)
Regiobijeenkomst Eindhoven (voor gemeenten)
Regiobijeenkomst Alkmaar (voor gemeenten)

•
•
•
•
•
•

04 oktober:
04 oktober:
onderwijs)
09 oktober:
11 oktober:
11 oktober:
17 oktober:

Vastgoed in de burgerbegroting (iedereen welkom)
De praktijk van verduurzamen (voor huisvestingsmedewerkers

•

15 november: Makelpunten (netwerk)

•

04 december: Jaarbijeenkomst Bouwstenen (iedereen welkom)

Verduurzamen (netwerk)
Corporaties BOG/MOG (netwerk)
Onderhoud (netwerk)
Evaluatie pilot RodeKersen

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties,
rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website. Ook treft
u daar veel vacatures, want er is veel te doen en veel mensen maken van die
gelegenheid gebruik om eens ergens anders te gaan werken. Wij zijn inmiddels op
volle sterkte en wensen u een
Fijne zomer!

Meedoen?
Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer
partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed
kunnen bereiken!
Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein
'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak
gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mailtje
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw emailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd.

