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Geld voor cofinanciering SUVIS ontbreekt

Veel gemeenten hebben subsidie aangevraagd voor het verbeteren van de
ventilatie in scholen, maar wie voor de vereiste cofinanciering gaat zorgen is
nog onduidelijk. Gemeenten fungeren vooral als doorgeefluik van de
subsidie en dat doen ze bij toekenning via een aparte overeenkomst of
subsidie-beschikking. Lees meer...

Partijprogramma's; geen oog voor onderwijshuisvesting

De landelijke politiek heeft geen oog voor het verbeteren en verduurzamen
van onderwijshuisvesting (= wettelijke taak), blijkt uit een analyse van
partijprogramma's. Sportaccommodaties, biebs en buurthuizen
(beleidsvrijheid gemeenten) krijgen wel aandacht. Lees meer...

Klimaatdoelen aanpakken in iteratief proces

Henk Hoogland (Almere) en Caroline Versprille (Librijn Openbaar Onderwijs)
in gesprek met Maarten van Poelgeest, voorzitter Klimaattafel gebouwde
omgeving: "We moeten leren aanpakken in een iteratief proces en breder
kijken dan alleen energiebesparing." En dat gaan we doen. Lees meer...

Gratis actualiteitencolleges

Bouwstenen organiseert in 2021 actualteitencolleges over uiteenlopende
onderwerpen, waaronder over de verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed, NEN-normen en meer. De colleges zijn gratis voor Bouwstenen-
partners en worden ook verzorgd voor Bouwstenen-partners, maar iedereen
kan meedoen. Zo helpen we elkaar vooruit. Lees meer...

En verder...

Klimaatadaptatie bij gemeenten staat nog in de kinderschoenen
83% van de monumenteigenaren wil verduurzamen 
Provincie Noord-Holland geeft subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties
€ 8,5 miljard voor Nationaal Programma Onderwijs
Scholen op Koers maken handreiking DMJOP
Scholen in Nieuwegein (UT) krijgen geld van de Erfgoed Deal om te verduurzamen
Hogeschool Rotterdam (ZH) wil in 2040 voldoen aan klimaatdoelen
Groningen (GR) investeert miljoenen in nieuwe schoolgebouwen
Zevenhoven (ZH) begint met aanleg IKC
Startschot voor klimaatadaptief schoolplein in Apeldoorn (GL)
Bouw van MFA met school, sport- en jongerencentrum gestart in Amsterdam (NH)
Multifunctioneel dorpshuis Zwanenburg (NH) geopend
Groningen (GR) springt bij voor sport én dorpscentra in corona nood
Kindcentrum Wolfsbos in Hoogeveen (DR) is opgeleverd
Verbouwing bibliotheek Carnisselande (ZH) voltooid 
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Heel veel mooie vacatures

Corona hoeft geen belemmering te zijn om op zoek te gaan naar een mooie
nieuwe uitdaging. Bouwstenen zoekt een professional maatschappelijk
vastgoed om haar team te versterken. Of ga aan de slag bij een van onze
partners. 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, 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, 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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