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Enthousiasme over rapportage enquête
Ruim 85 gemeenten hebben begin september hun rapport naar aanleiding van de
Bouwstenen-enquête over het gemeentelijk vastgoed(management) ontvangen. De
reacties zijn positief. Jan Kappers (gemeente Haarlem): "Het rapport geeft inzicht, mooi
gedaan en erg handig". Meedoen kan nog. Lees meer...
Voorsorteren op informatieplicht
De informatieplicht rond energie-maatregelen, die naar verwachting in 2019 in werking
treedt, vraagt flink wat voorbereiding en tijd van gemeenten, scholen, sport-, zorg- en
cultuurorganisaties. Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, licht toe. Lees meer ....
Het beste informatiesysteem 2018
Bouwstenen doet voor het vijfde jaar op rij onderzoek naar het gebruik van
informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Wie wint in 2018 de 'Best
getest Award'? Doe ook mee. Door uw gebruikerservaring te delen helpt u uzelf, uw
collega's en leveranciers (anoniem) aan nuttige informatie. Lees meer. ....
Geld voor verduurzaming
In de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, wordt extra geld uitgetrokken
voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. Ook het onderwijs krijgt er geld
bij. 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. In september gaan we weer
volle kracht vooruit. De bijeenkomsten zijn gepland op:
26 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Eindhoven)
27 september: Regiobijeenkomst (voor gemeenten uit omgeving Alkmaar)
04 oktober: De praktijk van verduurzamen (voor huisvestingsmedewerkers onderwijs)
04 oktober: Maatschappelijk vastgoed op de (burger)begroting (iedereen welkom)
17 oktober: Rode Kersen (voor deelnemers aan deze reviewsystematiek)
04 december: Bouwstenen Jaarbijeenkomst 2018
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Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties, rond maatschappelijke
voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website.
Bijzondere gast tijdens Jaarbijeenkomst
Dierentuin Artis wil net als veel gemeenten, scholen etc. het goede voorbeeld geven als
het gaat om energie en klimaat. Directeur Rembrandt Sutorius kan daar inspirerend over
vertellen. Kom 4 december luisteren naar Sutorius! Want dan spreekt hij tijdens de
jaarbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal in het WTC in Rotterdam. Lees meer...
En verder .....
Bouwstenen verwelkomt nieuwe partner RedShare
Partner Plandatis is onderdeel geworden van Axxerion Group (ook partner van Bouwstenen)
Gennep (GLD) kijkt naar mogelijkheden tweede sporthal
MKB Amsterdam bespreekt belangrijke informatie rondom Wet milieubeheer (video)
Voorkeur voor museum in voormalige bibliotheek Deventer (OV)
Cranendonck (NB) wil breed gedragen gemeenschapshuis
Oude IJsselstreek (GLD) wil gebouw kopen voor 'startup-omgeving' smart industry
Vroegere basisschool Schutsluis in Oldenzijl (GR) wordt zorgcentrum
Voormalige school Het Palet in Doetinchem (GLD) wacht sloop
Gevaarlijk roestvrij staal nog steeds toegepast in zwembaden
Tilburg (NB) gaat horeca in vier sportaccommodaties zelf exploiteren
'Meerderheid raad Rheden (NB) zal plan voor zwembad omarmen'
Den Haag (ZH) zoekt partner voor aanleg zonnepanelen op gemeentelijke panden
Appartementen in voormalig Arnhems klaslokaal (GLD)
Een groot deel van de Nederlanders zit dagelijks te veel, schrijft het Kenniscentrum Sport
Vacatures
Op onze website vindt u een overzicht van vacatures in het maatschappelijk vastgoed. Op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Aarzel niet en kijk of er iets voor u tussenzit.
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.nl o.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 facilitymanagment,
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, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, 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
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