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Veel ambities; één schoolgebouw

Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw laat in een casestudie zien hoe doelen
rond leren en gezondheid goed zijn te combineren met klimaatadaptatie en
biodiversiteit; ook in een hoog stedelijk gebied...

Bestuurlijk oploopje voor wethouder

Dorus Klomberg is voor zover wij weten de eerste en enige wethouder in
Nederland met 'duurzaam maatschappelijk vastgoed' in zijn portefeuille. Hij
gaat op 16 september 2022 graag in met andere wethouders in gesprek
tijdens een online bestuurlijk oploopje...  

10 leuke uitjes voor de zomer

Tijd om eropuit te gaan nu het zomer is! Daarom tien tips om te bezoeken.
Het is aan de buitenkant niet altijd te zien, maar al deze projecten zijn
super duurzaam…

De werkdag van een trainee

Stel je gaat aan de slag als trainee maatschappelijk vastgoed bij een
gemeente, school of bedrijf. Naast je job, krijg je tijd om jezelf te
ontwikkelen en samen met andere trainees aan een vernieuwende opdracht
te werken. Hoe ziet je dag er uit? 

En verder...

Circulaire pop-up store in raadhuis van Hoofddorp (NH)
Circulaire sloop en wederopbouw stadskantoor van Roosendaal (NB)
In Elst (UT) staat oude dorpshuis te koop
Gemeente Zevenaar (GE) veroordeeld vanwege Didam-arrest
Specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen
Scholen schuiven op voor nieuwe woonbuurt in Spijkenisse (ZH)
Bellingwolde (GR) krijgt naast opvang nu ook een school
Voorlopig geen huurverhoging sportaccommodaties in Assen (DR)
Eerste stap voor nieuwbouw en renovatie Oranje Nassauschool in Katwijk (ZH)
School in Roermond (LB) maakt plaats voor innovatieve nieuwbouw
Zomerfeest en onthulling naambord Brede School Kors Breijer In Weesp (NH)
Basisscholen verwachten groei
Betekenis Didam-Arrest voor kinderopvang en integrale kindcentra
Project renovatie schoolgebouwen in Nieuwegein (UT)
Ontwikkeling van onderwijsconcept én schoolgebouw in Wouw (NB)
Cadans start volgend jaar nieuwe school in Weesp (NH)
Wet belemmert oprichting scholen in nieuwbouwwijken
IKC Beatrix uit Papendrecht (ZH) start met kinderdagverblijf
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Mooie vacatures op onze site

Mooie vacatures voor jong en oud en allerlei disciplines zijn te vinden op het
overzicht op onze site. Voor het Bouwstenen-netwerk zoeken we een
allround communicatiespecialist. Weet je een goeie? Neem dan contact met
ons op. 

Save the date: 8 december 2022

Zet 8 december 2022 alvast in je agenda want de Maatschappelijk
Vastgoeddag 2022 staat weer voor de deur. Bekijk de impressie van vorig
jaar en meld je nu vast aan!

Andere bijeenkomsten

Bekijk alle cursussen en bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen
en vastgoed die voor het najaar op de planning staan. Staat jouw
bijeenkomst er niet bij? Stuur dan een mail naar nieuws@bouwstenen.nl.

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 kunt gebruik 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, De Wolden
Hoogeveen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Etten-Leur, Facilicom Solutions, Fryske Marren, Gooise Meren, Gouda, Groningen,
Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerenveen, Heerlen, Heijmans, Helix, Helmond, '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, Maashorst, Maastricht, Medemblik, Metafoor, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein,
Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, OOADA, Optimus, Oss, Overbetuwe,
Overijssel, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksvastgoedbedrijf, RO
Groep, Roerdalen, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Scopius EV Charging, Sittard-
Geleen, SKPO, Spacewell, Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Stima
Valuation & Advisory, Sudwest Fryslan, Synarchis, Sweco, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Tynaarlo,
Utrecht, Valkenswaard, Veendam, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Venlo,
Vijfheerenlanden, VNG, Voorschoten, VO-raad, W/E adviseurs, 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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