Meer dan bouwkunde nodig
Voor professioneel vastgoedmanagement is meer dan bouwkundige
kennis nodig, ook als de vastgoedportefeuille klein is. Met name
vastgoedsturing, de verduurzaming van de portefeuille en het
informatiemanagement vragen om aanvullende expertise. Lees
meer...
Voor iedereen toegankelijk
De gemeente Utrecht geeft op praktische wijze invulling aan het
beleid om gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken. In een
vroeg stadium gaat Utrecht met de eindgebruikers in gesprek over
wat ze nodig hebben om het gebouw goed te kunnen
gebruiken. Lees meer...
Voorgestelde maatregelen
Tot 3 november 2018 kunt u reageren op de nieuwe lijsten met
voorgestelde erkende maatregelen in het kader van de Wet
milieubeheer voor energiebesparing bij scholen, zorg, sport en
kantoren. Naast bekende maatregelen staan er ook nieuwe
maatregelen in. Lees meer...
Naar betere info-systemen
Leveranciers van informatiesystemen voor vastgoed- en facility
management benutten de ervaring van gebruikers om hun systemen
te verbeteren. Het delen van gebruikerservaring heeft zeker zin, ook
voor (toekomstige) gebruikers. Ook als u een systeem beperkt
gebruikt kunt u meedoen. Lees meer...
Inhoud sessies bekend
Inmiddels staan ook de thema's van de sessies tijdens de
Jaarbijeenkomst op 4 december op de site. Een interessant
programma voor gemeenten, scholen, sport, zorg en welzijn,
corporaties en andere partijen in het maatschappelijk vastgoed.
Thema duurzaam en slim. Lees meer...
Werk in uitvoering
In de Bouwstenen-bijeenkomsten bespreken we onderzoek, beleid en praktijk en
werken we aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, de samenwerkingsagenda voor
partijen in het veld. Bijeenkomsten zijn gepland op:
•
•
•

11 oktober:
Leefbaarheid in buurten (voor netwerk corporaties BOG/MOG)
17 oktober:
Rode Kersen (voor deelnemers aan deze reviewsystematiek)
04 december: Bouwstenen Jaarbijeenkomst 2018

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties,
rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website.

En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom gemeente Uithoorn (NH) en onderwijsstichting Swalm en Roer als
partner van Bouwstenen
Andere functie voor vijf schoolgebouwen en een buurthuis in Eindhoven
Verbouwing stadhuis gemeente Apeldoorn (GLD) van start
Opvang ongedocumenteerden in Amsterdam verhuist naar voormalig
schoolgebouw
Chèvremont (LI) krijgt wijkcentrum in voormalige Protestantse kerk en
kosterwoning
Uitvoerbaarheid Klimaatakkoord moet beter geregeld worden, aldus VNG
Nieuw schoolgebouw in Gennep (GLD)
Ruim 26 miljoen euro voor nieuw schoolgebouw in Amstelveen (NH)
Nieuw Mbo-college in Almere (FL) officieel geopend
Met extra miljoenen toch renovatie voor Museum Arnhem
Nieuw duurzaam techniekgebouw van ROC A12 (GLD) na twee jaar klaar

Vacatures
Dat er meer nodig is dan bouwkunde voor professioneel
vastgoedmanagement, blijkt ook uit de vacatures op onze site.
Weten wat er zoal gevraagd wordt? Lees meer...
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 mail
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, Aestate, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, Axxerion, BAM
facilitymanagement, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den
Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat,
Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch,
HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility
Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Metafoor
Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Overbetuwe,
Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare,
Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV,
RPS, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Stichting Swalm en Roer, Tempy Housing,
Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, VO-raad, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Zaanstad, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier.

Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl

