
Activiteiten in de buurt

Nu van mensen wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven, zijn
activiteiten in de buurt extra van belang. Wat er mag wordt vanavond
misschien duidelijk. Ondertussen neemt de druk op gemeenten om huur
kwijt te schelden en financieel bij te springen, vanuit alle sectoren toe. Lees
meer...  

Impact corona op zorgvastgoed

In tijden van corona gaat de meeste aandacht natuurlijk uit naar de zorg.
Maar corona zal ongetwijfeld ook impact hebben op het toekomstige
zorgvastgoed, zegt Gertjan ten Hoonte, adviseur zorgvastgoed. Fijn als
zorgorganisaties en corporaties (vanuit huis) meedoen met ons onderzoek
naar die effecten. Lees meer ...

In Control 5e editie

De 5e editie van In Control, onze publicatie over informatiemanagement
voor vastgoed- en facilitymanagers, is online beschikbaar. Aan de 6e editie
wordt gewerkt, met aandacht voor (sturings)informatie rond het energie- en
klimaatbeleid, slimme gebouwen en handige overzichten, modellen en
dashboards. Lees meer ...

Hele mooie banen

Bij onder ander de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Groningen, Arnhem en
Den Haag, maar ook bij RVB en Young Group vind je mooie banen. Zie hier
alle vacatures.
Het Bouwstenen-netwerk is op zoek naar een communicatieve
maatschappelijk vastgoedprofessional? Bekijk hier onze vacature. 

En verder...

Lees de laatste informatie over corona en maatschappelijk vastgoed op onze speciale
corona-pagina.
Vier experts: ‘Corona heeft gevolgen voor maatschappelijk vastgoed’.
Gemeente Winterswijk (GL) staat garant voor bouw clubhuis ijsvereniging.
Planningsinstrument ontwikkeld voor bepalen overdekt zwemwaterbehoefte.
Stadion Feyenoord vraagt financiële hulp aan Rotterdam (ZH).
Theater Zuidplein met bibliotheek en café in Rotterdam (ZH) opgeleverd.
Ontwerp duurzame nieuwbouw Rotterdam Business School (ZH) bekend.
Nieuw plan van aanpak onderwijshuisvesting in Ermelo (GL).
Extra geld nodig voor onderwijshuisvesting Amstelveen (NH).
Twee IKC’s in Delden (OV) openen voor het eerst hun deuren.
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil woningen voor daklozen, geen voorzieningen.
Gemeentehuis Jacobswoude (ZH) omgebouwd tot IKC en appartementen.
Woningen ‘s-Hertogenbosch (NB) circulair gebouwd met materiaal bibliotheek en
buurthuis..
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Online netwerken

Dat is wat we doen in deze tijd. Deelnemers aan Bouwstenen-netwerken
worden hierover per mail geïnformeerd. Neem contact met ons op als u mee
wilt doen. Op onze website treft u een overzicht van alle bijeenkomsten (ook
die van anderen).  

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
Facebook 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 Ad Hoc, Aestate, Almere, Aloysius Stichting,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM
facilitymanagement, Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants,
Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Fakton, 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, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en
Onderwijs Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO,
Maastricht, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant,
Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon,
PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam,
HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell,
Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio
Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert,
Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management,
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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