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Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

Aandacht voor corona

Corona stelt gemeenten, scholen en andere maatschappelijk organisaties
voor nieuwe vraagstukken: "Hoe om te gaan met bouw- en onderhoud,
huurbetalingen, openstelling en klimaatinstallaties?" Vragen die in het
werkveld leven. Lees meer ...

Verduurzaming juist nu aanpakken

"We moeten juist nu aanpakken in het onderhoud en stappen zetten in de
verduurzaming"; zeggen Bouwstenen-partners uit zowel de publiek sector
als het bedrijfsleven. De gebouwen staan leeg, de ambitie is er en het valt te
regelen. Lees meer ... 

Snel stappen te maken

Met een beetje extra financiering kunnen we snel concrete maatregelen
treffen voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, blijkt uit
een kleine rondgang onder gemeenten. Het gaat om maatregelen die ook in
2020 al effect kunnen hebben. Lees meer ...

Voor in de agenda

We hopen dat iedereen gezond blijft, (thuis) aan het werk kan en nog steeds behoefte heeft aan
kennisuitwisseling met collega's elders in het land. Misschien nu juist wel meer dan eerst.
Daarom organiseren we de Bouwstenen-bijeenkomsten via conference calls en webinars op de
oorspronkelijk geplande data en tijdstippen. Zie het overzicht op onze website.

Deelnemers aan de netwerken worden per mail geïnformeerd hoe de bijeenkomsten op afstand
plaatsvinden. Neem contact met ons op als u ook wilt meedoen of vragen heeft. 

En verder...

heeft wijkcentrum De Burgerij een belangrijke functie in Vlissingen (ZL) voor iedereen van
nul tot honderd;
start gemeente Den Helder (NH) met het ontwerpproces van een nieuw duurzaam
gemeentehuis;
krijgen leerlingen van De Buitenhof in Heerlen (LB) een digitale sportzaal;
onderzoekt gemeente Reusel-De Mierden (NB) de mogelijkheden om een cultureel centrum
te verbouwen;
opende Utrecht (UT) een nieuwe bibliotheek in het voormalige postkantoor;
krijgen zowel het Actief College in Oud-Beijerland (ZH) als het Ashram College in
Nieuwkoop (ZH) nieuwe duurzame schoolgebouwen;
start in Leek (GR) de bouw van een nieuwe Brede School;
begint regiegroep Kindcentra 2020 een lobby richting Den Haag omdat er te weinig
aandacht is in het regeerakkoord voor IKC’s;
zoekt gemeente Druten (GL) een nieuwe culturele bestemming voor een historische kapel;
hebben woonvoorzieningen voor ouderen waar zorg wordt geboden een grote meerwaarde,
blijkt uit onderzoek in opdracht van ActiZ;
krijgt het Herman Gorter-complex van het Rijksvastgoedbedrijf een A+++ label na
renovatie; 
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komt provincie Zeeland als eerste met een Regionale Energiestrategie met daarin ook
aandacht voor maatschappelijk vastgoed;
zijn er nieuwe regels voor technische installaties in gebouwen;
gebruiken gemeenten steeds vaker de Wet Bibob tegen ondermijning.

Veel vacatures

Hoewel de sollicitatieprocedures ongetwijfeld lastiger te organiseren zijn, zijn
er ook nu nog volop kansen voor een nieuwe baan in het maatschappelijk
vastgoed. Ook uw droombaan of vacature kan hierbij staan. Lees hier de
vacatures en mogelijkheden.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt met
allerlei vragen bij ons platform terecht en samen ontwikkelen we nieuwe
kennis. Dat scheelt tijd en geld. Lees hier hoe het werkt en ook u gebruik
kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees meer...

Uitwisselen en volgen?

Wilt u ook uw kennis delen en ons volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Twitter en
Facebook en maak gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed
via de LinkedIn-groep van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan
afmelden@bouwstenen.nl.   

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, BAM facilitymanagement, Best, bbn
adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, BMC, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut, Buren, Capelle aan den IJssel,
Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer,
Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Facility
Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Honeywell
Building Solutions, Horst aan de Maas, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs Rotterdam, KSE, KWK
Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk,
MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep
Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen,
Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum
Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell, Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Sudwest
Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Tynaarlo,
Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden,
Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland,
Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

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