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Het kan: Dicht op elkaar mét afstand

Op gezonde afstand toch dicht bij elkaar is goed mogelijk, zegt architect
Francine Houben in een interview met Bouwstenen. Ze vertelt over de
ontwerpopgave gezien corona, klimaat en andere belangrijke onderwerpen
van deze tijd. Denk schoon, denk groot en denk vooral ook mee. Lees
meer...

Nieuwe school voor de hele buurt

Zo'n 80% van de kinderen op de Bisschop Bekkersschool in Groningenschool
komt uit een gezin met een laag inkomen. Directeur Wally van der
Vlugt hoopt met een nieuwe school niet alleen de kinderen, maar ook de
volwassenen uit de wijk Paddepoel een fijne plek te kunnen bieden. Lees
meer...

Publicatie online; houvast bij verduurzaming

De 6e editie van de Bouwstenen-publicatie In Control staat online. De
inhoud volgt de 7 stappen voor de verduurzaming van het maatschappelijk
vastgoed. Het bevat artikelen over datagedreven vastgoedsturing, het
gebruik van openbare bronnen, slimme gebouwen, dashboards en een
overzicht van beschikbare vastgoedmanagementsystemen. Lees meer...

Rechters over commerciële verhuur

Corona heeft gevolgen voor de huur die vastgoedeigenaren aan
commerciële huurders kunnen vragen, blijkt uit uitspraken van de rechtbank
Den Haag, Amsterdam en Gelderland. De gemeente Maastricht analyseerde
de uitspraken als basis voor een eigen regeling. Lees meer...

En verder...

€ 4 miljoen subsidie van Stimuleringsfonds voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
PO-raad vraagt aandacht voor knelpunten rondom SUVIS-regeling
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting afgerond
Ministerie OCW publiceert stappenplan voor maken van schoolscan
Schoolgebouwen hebben meer aandacht nodig volgens onderzoek van Hevo
Gemeenten zetten meer in op biodiversiteit volgens Gemeente.nu
Stappenplan zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed door RVO
Kuijpers Talk over verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Stichtse Vecht (UT) zoekt monumenten om te verduurzamen tegen vergoeding
TU Delft lanceert 3D-open dataset voor gebouwen
Assen (DR) start tijdelijke subsidieregeling voor buurthuizen
Zeist (UT) verduurzaamt al haar maatschappelijk vastgoed
Lelystad (FL) opent een energieneutrale onderwijscampus
Basisschool in Schildwolde (GR) opgeleverd 
Verbouwing gemeentehuis Katwijk (ZH) en stadhuis Tilburg (BR) afgerond
Bibliotheek geopend in tankstation te Steenbergen (NB)
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Kröller-Müller Museum verduurzaamt door beter reguleren binnenklimaat
Den Helder (NH) krijgt energieneutraal gezondheidscentrum
Venray (LI) stelt nieuw accommodatiebeleid op voor sport
Multifunctioneel sportpark wordt gebouw in Zaanstad (NH)
Sportclub in Zutphen (GL) bespaart met regenwater duizenden euro’s

(Online) Bijeenkomsten; maak je eigen routekaart

De eerste bijeenkomst over het verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed in 7 stappen zit er op. De tweede is op 12 mei 2021 en gaat over
het inventariseren en analyseren van vastgoedontwikkelingen. Iedereen kan
meedoen (partners gratis) en stap voor stap zijn eigen routekaart maken.
Lees meer...

Zie ook allerlei andere (online) bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed.

Enorm veel mooie vacatures

Wie een nieuwe baan zoekt heeft enorm veel keus. Ga aan de slag bij een
van onze partners; bijvoorbeeld als beleidsadviseur vastgoed bij de
gemeente Sittard-Geleen, of als consultant vastgoedsturing bij Brink. 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, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Best, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BTW-
Instituut, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, Cleverstone, Condor, De Ronde Venen, Delft, DEMO
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Epe, Facilicom Solutions, 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, ICS, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, Oss, Overbetuwe, Overijssel, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua
Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksvastgoedbedrijf, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV,
RPS, Schiedam, School Facility, Servicecentrum Drechtsteden, SKPO, Spacewell, Spectrum, SPRYG, SRO, Stichting
BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Sudwest Fryslan, Sweco, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, Total Link,
Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio
Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, Vijfheerenlanden, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller,
WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zaltbommel,
Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

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