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€ 360 miljoen voor binnenklimaat

Minister Slob stelt € 360 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het
binnenklimaat op scholen. Dit bedrag wordt deels toegevoegd aan de
subsidieregeling die in de maak is voor energiebesparing en de verbetering
van het binnenklimaat in scholen (SUDS). De rest komt later
beschikbaar. Lees meer...

Meer risico's vragen aandacht

Gezondheids- en veiligheidsrisico's vragen meer aandacht; ook bestuurlijk
en niet alleen in tijden van corona. Te weinig ventilatie op school, loden
leidingen, asbest, enzovoort. Beter dan het paard achter de wagen te
spannen, is het gewenst aan de voorkant meer gestructureerd naar de
risico's te kijken. Lees meer...

Mensen, plek en doel publieke ruimte

De internationaal bekende architect van publieke ruimte, Francine Houben,
neemt ons op 3 december 2020 mee in haar verhaal over mensen en
publieke plekken. Meer informatie over het programma volgt, maar de
datum kan nu vast in de agenda. Lees meer...

Ignatius Gymnasium heeft goede ervaring met bodemenergie

Om van het gas af te komen kan prima gebruik worden gemaakt van
bodemenergie blijkt uit negen jaar ervaring in een monumentaal pand. Wel
vraagt de balans tussen warmte en koude tijdens de zomervakantie
aandacht, aldus Frans Kreekel, facilitair manager bij het Ignatius
Gymnasium. Lees meer...

En verder...

Stadhuis Eindhoven (NB) genomineerd voor Duurzaamheidsaward.
TU Delft: ‘Ventilatierichtlijnen niet voldoende in strijd tegen corona’.
Gemeente Berkelland (GD) stelt nieuw IHP vast.
Nieuwbouw scholen in Opijnen en Neerijnen (GD) of gezamenlijke nieuwbouw?
Esdal College Borger (DR) komt bij brandweer, gymzaal verhuist niet mee. 
Wens voor nieuwbouw cultuurcentrum De Kei in Reusel (NB) nu op tafel.
Diaconessenkerk in Arnhem (GD) wordt wijkcentrum.
Rotterdam investeert in sportcentrum met zwembad en 100 woningen op Zuid. 
Toelichting van Demo Consult over BIM voor vastgoedmanagement..
Mbo, hbo en wo stelt specifieke eisen aan kwaliteit en kwantiteit van huisvesting.

Enquête gemeentelijk vastgoedmanagement

Gemeenten brengen via een Bouwstenen-enquête samen de ontwikkelingen
rond het gemeentelijk vastgoedmanagement in beeld. Meer dan 40
gemeenten hebben de enquête inmiddels ingevuld. Doet uw gemeente ook
mee? Leer meer...
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Diverse nieuwe banen

Zoek je een nieuwe baan? Dan zijn er verschillende opties denkbaar. Zo
zoekt Rijksvastgoedbedrijf een Projectmanager oh-contracten Vastgoed en
Rader Advies een Technisch Adviseur/Inspecteur. Bekijk hier alle vacatures.

Bijeenkomsten

De (online) netwerkbijeenkomsten voor partners en leden van netwerken staan gepland op:

8 okt: Verduurzaming in de begroting & kostprijshuur (Financiële experts)
13 okt: Nieuwe concepten voor woon-zorgcombinaties (Zorgaccommodaties & Corporaties)
15 okt: Meebewegen met en afstoten van vastgoed (Makelen en Schakelen)

Op 3 december 2020, op de Maatschappelijk Vastgoeddag, is iedereen (online) welkom.

Op onze website vind je ook allerlei bijeenkomsten en webinars van onze partners en andere
interessante meetings rondom Maatschappelijk Vastgoed.

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,
Schiedam, Servicecentrum Drechtsteden, Schiedam, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell,
Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Total Link, 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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