
 

  

Veel gasten en nieuws  

 

We verwachten tijdens de Jaarbijeenkomst op 4 december 2018 

meer dan 325 gasten. Er is veel nieuws te halen en iedereen krijgt 

de resultaten van onze gezamenlijke ontwikkelwerk mee naar huis. 

Zie hier de previews. Lees meer... 
 

Meer transparantie  

 

Het rapport 'Geldstromen in de School' geeft een goed beeld van 

hoeveel geld er bij een basisschool binnenkomt en waar het in de 

praktijk aan wordt besteed. Hoewel het één school (Lucas van 

Leydenschool in Leiden) en een momentopname (2016) betreft, 

biedt het veel inzicht. Lees meer... 
 

Strategischer met vastgoed  

 

Uit de benchmark van TIAS/Republiq onder 20 grote gemeenten 

blijkt dat deze gemeenten steeds strategischer met hun vastgoed 

omgaan. De benchmark is dit jaar voor de derde keer gehouden en 

uitgebreid met vragen over personele capaciteit. Daarbij is 

aangesloten bij de rollenbenadering die vorig jaar in Bouwstenen-

verband is ontwikkeld. Lees meer... 
 

Start tijdig een pilot  

 

Tip uit het werkveld: start tijdig met een pilot voor de 

informatieplicht energiebesparing die in 2019 ingaat en kijk wat de 

impact voor uw organisatie is qua tijd en geld. De informatieplicht 

leidt namelijk niet alleen tot flink wat administratie, maar mogelijk 

ook tot extra investeringen. Lees meer... 
 

En verder...  

• Twee nieuwe partners: Hodes-Huisvesting en gemeente Langedijk. Welkom! 

• Voetbalkantine in Gulpen-Wittem (LB) in beeld als nieuw gemeenschapshuis 

• Amsterdam (NH) investeert 164,3 miljoen euro in onderwijshuisvesting 

• Gemeenschapshuis Hapert (NB) eindelijk in zicht 

• Doorbraak IKC: vermindering btw-afdracht mogelijk 

• Elf scholen in basisonderwijs krijgen 350.000 euro om aardgasvrij te worden. 

• Museum Arnhem (GLD) krijgt gewenste miljoenen voor renovatie 

• Mogelijk kindcentrum voor scholen in Stein (LB) 

• Jarenlang zonne-energie opslaan met nieuwe isomeer 

• 'Vernieuwbouw' basisschool in Doetinchem (GLD) ongewis 

• Verbouwing gemeentehuis Capelle aan den IJssel (ZH) gaat weer verder 

• Groen licht voor brede school in Tholen (ZE) 
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Nieuwe baan?  

 

Tot 1 december 2018 kunt u solliciteren op diverse vacatures die op 

onze website te vinden zijn. Voor het Bouwstenen-netwerk zijn we 

op zoek naar een slimme projectmedewerker / kennismakelaar die 

van onderzoeken en schrijven houdt. Lees meer... 
 

Bijeenkomsten  

 

Op onze website treft u een overzicht van alle cursussen en 

bijeenkomsten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Lees 

meer .. 
 

Meedoen?  

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed 

kunnen bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak 

gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 

 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail 

aan portal@bouwstenen.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.  
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