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Gratis online te volgen op 9 december

Gemeenten, scholen en woningcorporaties kunnen gratis online één of meer
sessies van de Maatschappelijk Vastgoeddag volgen. Ook als ze geen
partner zijn. Het fysieke programma doen we volgens de coronaregels, in
extra grote zalen. We maken er hoe dan ook een mooi inhoudelijk feestje
van...

SDE+ subsidie graag eenvoudiger

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft voor haar meest recente projecten
geen SDE+-subsidie aangevraagd, omdat de kosten niet opwegen tegen de
baten. Alphen is niet de enige organisatie die de subsidie te ingewikkeld
vindt. Vraag aan het Ministerie van EZK om de regeling te vereenvoudigen...

Amsterdam gaat anders aanbesteden

De gemeente Amsterdam streeft met het aanbesteden van nieuwe scholen
naar meer kwaliteit en duurzaamheid, door standaardisatie en
innovatie. Carli Hartgerink-Hammer, regisseur onderwijshuisvesting bij de
gemeente legt uit en 9 december kijken we of dit meer plekken kan...

Begrotingen voldoen niet

Uit Bouwsten-onderzoek blijkt dat gemeentebegrotingen niet voldoen niet
aan het Besluit Begroting en Verantwoording. De inhoud van de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen sluit wel aan bij de titel, maar niet bij wat er in
hoort. Dus komen we 9 december met een voorstel voor 2022...

En verder...

Bouwstenen verwelkomt ACS Buildings als nieuwe partner
Reageer op de column in Binnenlands Bestuur over vastgoed in de gemeentebegroting
Uitspraak Hoge raad: Gemeenten moeten gelijke kans bieden een pand te kopen 
Alkmaar (NH) heeft primeur bij verduurzaming vastgoed met eigen BV
Steeds meer maatschappelijk vastgoed verkocht door gemeente Rotterdam (ZH)
Inwoners van Langeveen (OV) krijgen inspraak over toekomst maatschappelijk vastgoed
€20 miljoen rijkssubsidie voor ontmoetingsruimten ouderen
Emmen (DR) krijgt nieuw kunstcentrum
Start bouw sportcomplex in Nunspeet (GLD)

Zin in leuk werk?

Ben je jong en wil je je verder ontwikkelen in je vak? Dan is hier je kans.
Meld je aan voor een vrijkaart voor de Maatschappelijk Vastgoeddag.
 
Heb je zin om bij ons te komen werken of bij een van onze partners? Bekijk
dan vooral ons overzicht vacatures.
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Bijeenkomsten

Op onze website tref je een overzicht van alle opleidingen, cursussen en
netwerkbijeenkomsten die worden aangeboden door allerlei organisaties.
 
Wij gaan ondertussen aan de slag met het programma voor volgend
jaar. Meedoen?

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. Je kunt
met allerlei vragen bij ons platform terecht en samen ontwikkelen we
nieuwe kennis. Dat scheelt tijd en geld. Ook jij gebruik kunt maken van de
'wisdom of the crowd'. Lees hoe het werkt...

Uitwisselen en volgen?

Wil je ook je 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 jouw 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, de BUCH, 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, 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, ICSadviseurs, Innoord, Installect, Kadaster, Kampen, Katwijk, Kind
en Onderwijs Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard,
Maastricht, Medemblik, Metafoor, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard,
Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, OOADA, 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,
Synarchis, 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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