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IPCC luidt noodklok

"Pakken we de verduurzamingsopgave wel snel genoeg beet?", vraagt Karim
El-Guallai van BAM zich af. Het Intergovernmental Panel for Climate Change
vindt van niet. Er zijn drastische maatregelen nodig, maar er is te weinig
geld beschikbaar en (inkoop)procedures zitten in de weg...

Eed afleggen heeft betekenis

"Als je in dienst gaat bij een gemeente leg je een eed af. Nu ik hem opnieuw
heb afgelegd, ben ik me bewuster van de betekenis", zegt Barbara Böhne
van de gemeente Haarlem. "In de organisatiedoelen onderscheidt
maatschappelijk vastgoed zich van commercieel vastgoed." Lees meer...

Voorbeeld: Buurthuis niet wijs uit huurcontract

Met een standaard huurcontract valt tijd te besparen, maar als het bestuur
van het buurthuis de standaard niet begrijpt, schiet je je doel voorbij. Twee
voorbeelden uit de praktijk. Eén hoe het niet moet en één hoe het beter
kan...

Interessante beleidsanalyse

Voor wie op zoek is naar (systeem)oplossingen rond onderwijshuisvesting is
het boek "Effecten van decentralisatie" een aanrader. Het is niet nodig alle
475 pagina's te lezen. Het laatste hoofdstuk over "Hoe verder?" biedt veel
houvast...

En verder...

Invoeringsdatum Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2023
Blog in BB: Ruimtenorm voor het onderwijs volstrekt achterhaald
ICS adviseurs doet onderzoek naar huisvesting scholen in Rucphen (NB)
Voormalig ziekenhuis in Amsterdam (NH) gaat dienen als schoolgebouw
Spijk (GLD), Alphen aan den Rijn (ZH) en Den Haag (ZH) krijgen nieuw schoolgebouw
Duurzaam multifunctioneel onderwijsgebouw op de planning in Rotterdam (ZH)
Verkoop maatschappelijk vastgoed Sint-Michielsgestel (NB) loopt stroef
Oudste museumgebouw van Amsterdam (NH) wordt heropend
Circulaire sloop gemeentehuis Rheden (GLD) van start
Oud schoolgebouw in Jonkersvaart (GR) krijgt herbestemming als dorpshuis
Duurzaam sportcomplex met ijshal en binnenzwembad op de planning in Leiden (ZH)
Sint-Maartensdijk (ZL) trekt €2,5 miljoen uit voor renovatie zwembad
Nieuwe sporthal geopend in Haarlem (NH)

Zoek je leuk en zinvol werk?

Wil je aan de slag met het gezond en duurzaam maken van schoolgebouwen
bij het ministerie van OCW, zorgen dat nieuw talent de sector in kan
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stromen of je expertise inzetten bij een van onze partners? Bekijk dan
vooral ons overzicht mooie vacatures...

Bijeenkomsten: Ben jij erbij?

Morgen 9 maart 2022 hebben we onze online Startbijeenkomst Deltaplan
Scholen met zo'n 300 aanmeldingen. En 6 april online Samen met de markt.
Ben jij erbij? 
 
Op onze website een compleet overzicht van bijeenkomsten, cursussen en
opleidingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. 

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, ACS Buildings, Ad Hoc, Aestate,
Almere, Aloysius Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem,
ASRE, Assen, BAM facilitymanagement, bbn adviseurs, BEL-combinatie, 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, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, Helix, '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, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Scopius EV Charging, Sittard-Geleen, SKPO, Spacewell,
Spectrum, SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Stima Valuation & Advisory,
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,
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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