
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

Acht praktische tips over ventileren

De richtlijnen voor ventileren in tijden van corona bieden nog geen houvast
voor gebouwbeheerders. Een overzicht met praktische tips, berekeningen,
protocollen en handleidingen. Vraag is nog hoe verder. Lees meer...

Inspraak mogelijk op subsidieregeling

Er is inspraak mogelijk op de subsidieregeling voor het ontzorgen van kleine
maatschappelijke vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun
vastgoed. Het geld kan worden ingezet voor begeleiding en advisering.
Inspreken kan tot 14 september 2020. Lees meer...

Huur lastig uit te leggen

"De wijze waarop gemeenten de kostprijsdekkende huur berekenen, leidt
niet altijd  tot een logische en gemakkelijk uitlegbare huur." zegt Annemieke
Lübbert, zij doet voor Bouwstenen onderzoek naar de ervaring die
gemeenten hebben met de kostprijsdekkende huur.  Lees meer...

Actualiteitencolleges en (netwerk)bijeenkomsten

Na de zomer starten we met netwerkbijeenkomsten over
onderwijshuisvesting voor scholen en voor gemeenten. Ook zijn
er actualiteitencolleges over veiligheid en de kostprijsdekkende huur en
organiseren we een safari over maatschappelijke impact. Zie onze website
voor alle bijeenkomsten; ook die van andere organisaties. 

En verder...

RVO presenteert infographic over vernieuwde energielabel voor Utiliteitsgebouwen.
Noord-Holland waarschuwt voor kaalslag kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen.
Mulier Instituut: ‘4 op de 10 gemeenten draagt beheer van sportaccommodaties over aan
derden’.
Advieslijn zonnepanelen op erfgoed aangepast door RCE. 
Hoogleraar Installatietechniek: ‘elke school moet CO2 meter aanschaffen’.
Gemeenten wijken voor raadsvergadering uit naar alternatieve locaties.
Rotterdam (ZH) stimuleert multifunctioneel gebruik van platte daken.
Nieuwe Antwerpse provinciehuis is compact, duurzaam en toegankelijk.
Basisscholen in Gemert (NB) moeten flink met beschikbare ruimte schuiven.
Nieuw KEC Picardie in Gennep (LB) eerder klaar dan verwacht.
Postkantoor Neude (UT) is getransformeerd tot een multifunctionele bestemming.
Basisschool in Veldhoven (NB) krijgt nieuw gebouw.
Kinderopvang Eigenwijze in Croimvort (NB) opent in oude locatie van KDV De Droomtuin
Theater Zuidplein in Rotterdam (ZH) haar deuren.
Goeree Overvlakkee (ZL) gebruikt zomer voor onderhoud sportaccommodaties.
Sportcomplex de Eendr8 opent deuren in Hellevoetsluis (ZH).
Breda tekent overeenkomst voor bouw multifunctioneel sportcentrum.
Legionella gevonden in sportcentra in Venlo (LB).
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Diverse nieuwe banen

Zoek je een nieuwe baan? Dan zijn er verschillende opties denkbaar. Zo
zoekt gemeente Rotterdam een Teamleider Vastgoed en Zoetermeer een
Projectmanager Vastgoed. Bekijk hier alle vacatures.

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-pagina van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Abcnova, Ad Hoc, Aestate, Almere, Aloysius
Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM
facilitymanagement, Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, 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, 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, Librijn, Lingewaard, Lucas Onderwijs, Maastricht,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, 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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