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Nieuwe publicatie over social impact

Bouwstenen heeft een nieuwe publicatie over vastgoedinvesteringen met
maatschappelijke impact uitgebracht. Precies op het juiste moment, aldus
Paul Depla, voorzitter van het stedennetwerk G40. De publicatie is het
resultaat van Bouwstenen-ontwikkelwerk in 2020. Lees meer...

Dashboard helpt bij verduurzaming

De gemeente Utrecht heeft een dashboard vol data waarmee ze slim op de
verduurzaming van haar vastgoed kan sturen en de resultaten kan
monitoren.Technisch adviseur Jaap van Nunen legt uit hoe het werkt en
waarop de gemeente stuurt.  Lees meer...

Convenant in de maak

Ministeries werken aan een dienstenconvenant waarmee de
vastgoedportefeuille meer kosteneffectief verduurzaamd kan worden.
Daarmee wordt gehoor gegeven aan een lang gekoesterde wens van
Bouwstenen-partners. Lees meer...

Integraler en slimmer aanvliegen

De Bouwstenen-agenda voor 2021 is bekend. Er ligt een grote
investeringsopgave die we slim en veel integraler dan nu moeten
aanvliegen. Dat is nodig om de ruimte beter te benutten en de vele
beleidsambities waar te kunnen maken. Bouwstenen-partners gaan hier
samen mee aan de slag. Lees meer...

En verder...

Rotterdam (ZH) stopt met in opspraak geraakte leegstandsbeheerder
Gemeente Dronten (FL): “Circulariteit is financieel heel haalbaar”
€ 240 miljoen extra steunmaatregelen voor sportverenigingen 
Inschrijving duurzaamste sportaccommodatie 2021 geopend
Periodieke keuring voor gebouwen met veel bezoekers binnenkort verplicht.
Klimaatneutraal gemeentehuis in Deventer (OV) in beeld
Aeres Hogeschool in Almere (FL) krijgt gigantische groene gevel
Gemeentehuis Voorst (GL) krijgt gevel van duurzaam kalkhennep
Gemeenteraad Gouda (ZH) stelt geld beschikbaar voor huurkorting
Ridderkerk (ZH) stelt belasting uit en scheldt huur kwijt
HEVO ontwikkelt een tool om CO2-uitstoot te meten in onderwijshuisvesting
Republiq onderzoekt leegstaand maatschappelijk vastgoed voor dak- en thuislozen
Gemeente Beemster & Purmerend (NH) investeren samen € 80 miljoen in
onderwijshuisvesting
Haarlemmermeer (NH) trots op haar onderwijshuisvestingsplan
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Oplevering Rotterdamse (ZH) school opnieuw uitgesteld en fikse kostenoverschrijding
Duurzame uitbreiding voor Novalis College in Eindhoven (NB)
Scholenvereniging Verus kijkt naar effecten van coronacrisis op onderwijshuisvesting
Dakopbouw voor basisschool De Evenaar in Heemstede (NH) krijgt dakopbouw
Protest tegen sloop oude brandweerkazerne in Veenendaal (UT)
Voormalige basisschool in Kromenie (NH) straks huisartsenpost 
Gemeente Ede (GL) renoveert Huis Kernhem op hoger niveau dan gebruikelijk
Velsen (NH) streeft naar multifunctioneel gebruik van eigen vastgoed 
Gemeente Nederweert (LB) neemt gemeenschapshuis Pinneweert over
Gemeente Nieuwkoop (ZH) doet onderzoek naar locatie IKC Langeraar
Nijmegen (GL) wil gebouw museum Valkhof kopen voor € 4,9 miljoen
Buurtsportvereniging in Den Haag (ZH) kan huur accommodatie niet meer betalen
Rotterdam (ZH) investeert ruim € 93 miljoen in nieuwe gymzalen

Bijeenkomsten & Cursussen

Onze partners organisaren de volgende bijeenkomsten:

Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' - HEVO, 30 maart
Gemeentelijk Vastgoed - Succesvol verduurzamen - Scobe Academy, 13 & 20 april
Meer bijeenkomsten, webinars en meetings rondom Maatschappelijk Vastgoed - diverse
data.

Vacatures

Zoek je een nieuwe baan? Dan zijn er verschillende opties denkbaar. Wil je
bijvoorbeeld aan de slag als Strategisch Adviseur Maatschappelijke
Ontwikkeling bij de BEL-combinatie of als Senior Juridisch Adviseur Vastgoed
& Grondzaken bij Gemeente Westland? 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, Ede, 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, 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, SMT Bouw & Vastgoed, 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, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert,
Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad,
Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.
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