Terugblik Najaarsbijeenkomst 2017
We kunnen terug kijken op een geslaagde Najaarsbijeenkomst, blijkt ook
uit de reacties. Het was informatief, inspirerend en leuk om elkaar weer te
zien. Veel om uit te wisselen en om verder aan te werken. Lees hier het
verslag met de presentaties en de foto's van de dag. Lees meer ....
Vier nieuwe publicaties
Op 30 november 2017 heeft het Bouwstenen-platform vier nieuwe
publicaties uitgebracht. Ze bevatten het resultaat van gezamenlijk
ontwikkelwerk rond de bedoeling van maatschappelijk vastgoed en de
uitvoering van het vastgoedmanagement. Lees meer ....
Plandatis en Metafoor als best getest
O-prognose van Plandatis en VSB Online van Metafoor zijn in 2017 door
gebruikers als beste vastgoedinformatiesystemen beoordeeld. Alle
gebruikersbeoordelingen zijn op de website van Bouwstenen te vinden en
zelf een systeem beoordelen kan ook en wordt zeer op prijs gesteld. Lees
meer .....
Ook partner worden?
Goed idee. Dan heb je invloed op ons (samen) werkbriefje voor 2018, kan
je meedraaien in een netwerk (benchlearning) en profiteer je optimaal van
wat we als platform doen en ontwikkelen. Samen komen we beter en
sneller vooruit. Lees meer ....
En verder ....
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moet de nieuwbouw school De Mijlpaal in Nuenen (NB) duurzamer worden voordat de
gemeente wil praten over extra bouwkrediet
blijft de verouderde school het Open Venster in Rotterdam de lokale politiek bezig
houden
wordt Brede School Tuikwerd in Delfzijl (GR) na twaalf jaar alweer gesloopt
lijkt er, na jaren van praten, eindelijk schot te zitten in de verhuizingen van twee
basisscholen in Ede-Zuid (GLD)
maakt IKC Rijsbergen (NB) zich op voor de opening
een rechtzaak rond de ruimtelijke planning van voorzieningen in Zwanenburg (NH)
verdwijnt religie steeds meer uit de Rotterdamse buurthuizen
kunnen dorpshuizen in Berkelland (GLD) rekenen op extra financiële steun
is het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum (GLD) officieel geopend
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en krijgt het multifunctioneel centrum Berltsum financiële steun van de provincie
Friesland
heeft de HAN (GLD) een voormalig parkeergarage getransformeerd tot
onderwijsgebouw
plaatst de gemeente Dronten (FL) alsnog het zwembad op de lijst van ‘activiteiten van
maatschappelijk belang’
trekt de gemeente Emmen (DR) de portemonnee open voor het opknappen van
sportaccommodaties
krijgt Maurik (GLD), mits de raad toestemt, een nieuwe sporthal
wordt er nagedacht over een oplossing voor leegstaande gevangenissen
zijn een nieuwe bibliotheek en MFA officieel geopend in Aalden (DR)
is de provincie Zuid-Holland bezig met een tool waarmee gemeenten inzicht krijgen in
kansen voor woningbouw en transformatie
besteedt de gemeente Rotterdam € 6,3 miljoen voor een opknapbeurt voor het
Wereldmuseum.

Vacatures
Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website.
Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen!
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, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC,
Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread,
Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HollandseKroon, Horst aan de
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor
Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis,
Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit,
Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tekenplus, Tilburg, Twynstra
Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats,
Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zutphen,
Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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