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Publicatie over sociale plekken

Hoe kunnen plekken bijdragen aan een socialere leefomgeving? Dat was de
centrale vraag in de nieuwste publicatie van de Raad Volksgezondheid &
Samenleving (RVS) en de Rijksbouwmeester. Bouwstenen leverde een
bijdrage. Leesvoer ter inspiratie...

Snel betere ventilatie

De Tweede Kamer wil dat de € 260 miljoen SUVIS-geld nog dit jaar
beschikbaar komt, zodat de lucht in scholen sneller verbetert. Met wat
aanpassingen, ook in de regeling rond de € 8,5 miljard voor het wegwerken
van de gevolgen van corona, kan nog meer vaart worden gemaakt. Lees
hoe...

Houvast voor samenwerking

Onlangs is door de Stichting RGS de nieuwe leidraad Resultaatgericht
Samenwerken gepubliceerd. De leidraad is nadrukkelijk voor meer dan
alleen onderhoud bedoeld. Corporaties, gemeenten en scholen kunnen met
het gedachtegoed uit deze leidraad hun voordeel doen", licht Patrick
Zeilemakers toe...

Zorg goed voor jezelf; ook na de zomer

Na de vakantie wordt het beslist niet rustiger op het werk. Om lekker je
werk te kunnen doen is het belangrijk regelmatig bij te tanken. Niet alleen
in de zomer, maar ook daarna. En niet alleen privé maar ook professioneel.
Lees wat Bouwstenen kan bieden en meld je nu vast aan...

En verder...

In Kaatsheuvel (NB) is kindcentrum De Berk opgeleverd, in Meeden (GR) MFA de Rode
Beuk en in Hoogezand (GR) een nieuw gemeentehuis
Uitbreiding met peuteropvang en BSO voor Islamitische basischool El Feth in Bergen Op
Zoom (NB)
Rijksvastgoedbedrijf zet voormalige jeugdgevangenis in voor opvang voor dak- en thuisloze
jongeren
De vrouwengevangenis in Haarlem (NH) wordt getransformeerd tot 82 studentenwoningen
Delft (ZH) geeft groen licht voor vernieuwing Museum Prinsenhof
Het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven (NB) wordt duurzaam verwarmd
Te koop: kerk in Stein (LI) voor € 1 voor herontwikkeling tot buurthuis en zorgwoningen
Noord-Holland wil het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken stimuleren
Scholen in Zuid-Holland kunnen zich aanmelden voor het programma duurzaam gebouw
Schouwen-Duiveland (ZL) koppelt IHP aan de verordening voor onderwijshuisvesting
De Nijkerk (GLD) gaat gelijke tarieven hanteren voor sport, cultuur en welzijn
Dordrecht heeft nieuw vastgoedbeleid om sneller te reageren op ontwikkelingen 
Utrecht (UT) zet met ambitiedocument maatschappelijke waarde vastgoed centraal
Ook in Utrecht (UT) is een motie aangenomen waarmee bewoners het recht van overname
van maatschappelijk vastgoed hebben
Metafoor publiceert informatieve artikelen over professioneel vastgoedmanagement
De bouwregelgeving wijzigt op onderdelen per 1 juli.
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BNG en RVO zetten duurzaamheidsfonds op voor eigenaren van klein maatschappelijk
vastgoed

Mooie vacatures

Deze zomer op zoek naar iets anders? Kies uit een vacatures bij onze
netwerk-partners en blijf aangehaakt bij het enige, echte en onafhankelijke
maatschappelijk vastgoed netwerk in Nederland. 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
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, 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, OOADA, Optimus, 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, Synarchis, 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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