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Vier punten voor kabinet en kamer

Nu de zetels in de Tweede Kamer opnieuw verdeeld zijn, geven we graag
een paar punten ter overweging mee voor het kabinetsbeleid en het werk in
de kamer. Ze zijn gebaseerd op de partijprogramma’s en ervaring uit het
werkveld rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Lees meer...

Slim investeren in voorzieningen

Er is een flinke investering nodig om de voorzieningen in buurten en wijken
op peil te houden. Paul Depla en Els Boerhof geven tips hoe dit slim te doen.
Samen komen ze tot de conclusie dat overheid en private partijen elkaar
goed kunnen versterken als het gaat om investeren in de publieke
zaak. Lees meer...

Gemeente doet onderhoud scholen

Volledige focus op onderwijs. Onderwijsgroep Amstelland laat het onderhoud
van scholen graag over aan de gemeente. Nieuwe schoolgebouwen hebben
vaak allerlei installaties. Deze vereisen expertise waarover een school
meestal niet beschikt. Lees meer...

En verder...

Welkom aan gemeente Vijfheerenlanden (UT) en Kuijpers als partner van Bouwstenen!
Stichting NMD start onderzoek naar bouwmaterialen en milieueffecten
Nieuwe handreiking Aanbesteden Energieprestatiecontracten voor maatschappelijk
vastgoed
Rekentool verduurzamen sportaccommodaties beschikbaar
Verduurzaming zorgvastgoed vergt € 8 miljard volgens onderzoek ABN Amro
Den Bosch brengt stand verduurzaming gemeentelijk vastgoed in kaart
Flevoland geeft subsidie aan scholen of buurthuizen voor vergroenen van dak of gevel
Gebruikers mogen wensen doorgeven voor renovatie van sportaccommodatie in Haarlem
(NH)
Eindhoven (NB) verduurzaamd alle sportlocaties
Den Haag (ZH) steekt miljoenen in het verduurzamen van de sportaccommodaties
Middelburg (ZL) krijgt flexibel en toekomstbestendig gezondheidscentrum 
Vraag naar zorgvastgoed neemt toe volgens de ANBO
Start bouw van het bijna energieneutrale college en sportcampus in Rosmalen (NB)
Eerste paal voor nieuwbouw IKC in Oosternijkerk (FR)
Basisschool in Haarlem (NH) krijgt circulaire renovatie
Bouw kindcentrum in Groningen (GR) gestart
Start renovatie historisch universiteitsgebouw in Utrecht (UT)
Nieuw multifunctioneel gebouw in Ederveen (GL) krijgt steeds meer vorm
Circulair gemeentehuis Dronten (FL) klaar voor gebruik
€ 50.000,- voor dorps- en buurthuizen Hoogeveen (DR)
Utrecht (UT) krijgt er een nieuw filmtheater bij
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Emmen (DR) biedt bibliotheken, sportclubs en buurthuizen financiële steun
Rijksuniversiteit Groningen krijgt een nieuwe bibliotheek

(Online) Bijeenkomsten

In april hebben we diverse netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling en
-ontwikkeling.Wil je meedoen? Sluit je dan aan.  

Meer circulair - 6 april, netwerk Verduurzaming
Rekenen aan circulariteit - 8 april, netwerk Financiele Experts
Gevolgen van corona - 8 april, netwerk Chefs Vastgoed
Bouwen aan kwaliteit - 14 april, netwerk Onderwijs (scholen)
Bouwen aan kwaliteit - 14 april, netwerk Onderwijshuisvesting

Daarnaast organiseren we webinars voor iedereen (en partners gratis),
waaronder verduurzamen in 7 stappen met elke maand een stap
en Waardegestuurd vastgoedbeheer NEN 8026 op 16 juni. 

Bekijk ook het aanbod van andere organisaties.

Enorm veel mooie vacatures

Wie een nieuwe baan zoekt heeft enorm veel keus. Ga aan de slag bij een
van onze partners; bijvoorbeeld als financieel vastgoed adviseur bij
gemeente Amsterdam, of als beleidsmedewerker bij de gemeente Heerlen.
Bekijk hier alle vacatures.

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 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, 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, 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, ICS, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, 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, 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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