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Met zijn allen; energie besparen

Fridse Mobach, bestuurder van het Carmelcollege en Renée Heeren,
directeur vastgoedinformatie bij het Kadaster, geven hun visie hoe we echt
energie kunnen besparen. Mobach: "Belangrijk gebruikers hierin mee te
nemen." Lees meer...

Uitholling voorzieningenniveau

Ook bij de Tweede Kamer is nu bekend dat voorzieningen op het gebied van
onderwijs, sport en cultuur er slecht aan toe zijn door krapte in het
gemeentefonds. Afschrijvingstermijnen worden opgerekt en lees verder...

Voorbereid op Wet Nieuwe Scholen

De gemeente Lansingerland heeft zich goed voorbereid op de Wet Meer
Ruimte voor Nieuwe Scholen die 1 juni 2021 in werking treedt. Deze wet
maakt het mogelijk om nieuwe scholen te stichten en heeft ook ruimtelijke
consequenties. Lees hoe...

10 duurzame must-sees!

Het is bijna meivakantie. Tijd om eropuit te gaan! Daarom tien tips,
verspreid door het land, om te bezoeken. Vooral een aanrader voor wie van
groen en duurzaam maatschappelijk vastgoed houdt. We zijn ook benieuwd
naar jouw tips. Tips voor uitjes...

Mooie banen in het Maatschappelijk Vastgoed

Er is veel vraag naar professionals in het Maatschappelijk Vastgoed. Heb jij
verstand van juridische zaken en zin om het werkveld te faciliteren? Kom
dan bij Bouwstenen werken, want wij zijn opzoek naar jou!
 
Of kijk rond bij een van onze partners; bijvoorbeeld als beleidsadviseur
vastgoed bij de gemeente Eindhoven of Utrecht, of als adviseur
vastgoedmanagement bij Rader Advies. Bekijk hier alle vacatures.

Interessante bijeenkomsten

Bouwstenen organiseert een aantal interessante
webinars/actualiteitencolleges in het voorjaar.

12 mei - Verduurzamen stap 2: Vastgoed (ontwikkeling) in beeld
2 juni - Verduurzamen Stap 3: Aanpak op hoofdlijnen
16 juni - Waardegestuurd vastgoedbeheer NEN 8026
22 juni - Sturen en monitoren feitelijk energiegebruik

Bekijk ook het volledige overzicht van bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed; ook die van andere organisaties.
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En verder...

Wethouder Twenterand (OV) voelt zich niet gehoord door Den Haag. Het geld raakt op!
Nog steeds onzekerheid over datum Omgevingswet 
Handboek circulair renoveren voor woningcorporaties gepubliceerd door BZK
Brink brengt vastgoeddata in beeld met artificial intelligence
Universiteit Utrecht (UT) als eerste universiteit BREEAM-gecertificeerd
Gemeente Apeldoorn (GL) maakt filmpje over verduurzamen eigen vastgoed
Bodegraven (ZH) plaatst samen met energiecoöperatie zonnepanelen op zwembad
Provincie Utrecht investeert in led-verlichting en verduurzaming provinciehuis 
JvO-gymnasium in Amersfoort (UT) moet extra kosten voor verbouwing zelf betalen
Miljoenen nodig voor betere huisvesting scholen in Bergen en Egmond (NH)
Brede School stap dichterbij in Emmer-Compascuum (DR)  
Gemeente Borne (OV) verlaat gemeentehuis en trekt in bij Kulturhus 
Amersfoort (UT) besloot 10 jaar geleden wijkcentra te sluiten. Hoe gaat het nu?
Mogelijk bibliotheek in nieuwe brede school in Sint Jansklooster (OV)
Groenste verpleeghuis van Nederland komt op Texel (NH)
Rotterdam (ZH) opent gymzaal met ander ontwerp dan klassieke model 
Gemeente Utrecht (UT) komt met plan voor sportpark Overvecht-Noord
Lokaal sportakkoord voor gemeente Eindhoven (NB)
FC Burgum veranderde de kantine in een ‘huiskamer’ voor het hele dorp
Gezamenlijke huisvesting voor hockey- en rugbyclub in Hoorn (NH)
Nieuw zwembad voor gemeente Huizen (NH)
Gemeente in gesprek met sportclubs over accommodatieplan in Lansingerland (ZH)

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
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, Optimus, 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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