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Deltaplan onderwijshuisvesting hard nodig

Je noemt een plan niet zomaar een Deltaplan. Teruglopende leerresultaten,
te grote klassen met een diversiteit aan kinderen, hoge werkdruk, veel
ziekte en de verouderde gebouwen, maken de nood hoog. Tijd om opnieuw
na te denken over onderwijs, de ruimtenorm en de groepsgrootte...

Hoe werkt dat? Bouwen met vertrouwen

Scholenstichting Aloysius wist precies wat zij wilde: een circulair gebouw
met een wow-factor. Ze koos ervoor geen bouwheer te zijn, maar diende
wel een Programma van Wensen in. Betrokkenen delen hun ervaring in een
magazine, maar we gaan 6 april ook ter plekke met ze in gesprek...

Snelle actie in Den Bosch

De gemeente Den Bosch reageerde snel op de vraag van de veiligheidsregio
te voorzien in opvang voor Oekraïners. Binnen 2 weken had de gemeente
220 opvangplekken gerealiseerd, vertelt Petra Heesterbeek, afdelingshoofd
maatschappelijk vastgoed. Ook andere gemeenten, scholen en bedrijven
wisten snel te schakelen...

Gefeliciteerd nieuw raadslid

Van harte gefeliciteerd met je nieuwe rol! Genoeg te doen, geen tijd te
verliezen. Je kunt meteen aan de slag met drie belangrijke punten. Punten
die vrijwel zeker in jouw gemeente spelen en ook landelijk aandacht
vragen...

En verder...

Nieuw schoolgebouw geopend in Hoogezand (GR) en Vaassen (GLD)
Roden (DR) en Alkmaar (NH) krijgen nieuw kindcentrum
Integraal kindcentrum opgeleverd in Hillegom (ZH)
Rechter: makelaar moet schoolgebouw teruggeven aan gemeente Emmen (DR)
Gerenoveerd museum heropend in Laren (NH)
Voormalige gevangenis in Haarlem (NH) getransformeerd tot huis van de stad
Buurthuizen en Arnhem (GLD) sluiten convenant voor verbeteren beheer en exploitatie
Nieuw wijkcentrum op de planning in Ede (GLD)
Geesteren (OV) krijgt nieuwe multifunctionele sportaccommodatie
Start bouw zwembad in Helmond (NB)
Nieuw sportcomplex met zwembad op de planning in Numansdorp (ZH)

Bijeenkomsten: Ben jij erbij?

Op 6 april zijn we met het netwerk op bezoek bij een circulair schoolgebouw
in Eindhoven. En op 14 april 2022 komt ons netwerk Juridische zaken bij
elkaar. Ben jij erbij?
Op onze website een compleet overzicht van bijeenkomsten, cursussen en
opleidingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. 
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Zoek je leuk en zinvol werk?

Bouwstenen is onder andere op zoek naar een Eventmanager! Ben jij onze
nieuwe spin-in-het-web?
Wil je zorgen dat nieuw talent de sector in kan stromen of je expertise
inzetten bij een van onze partners? Bekijk dan vooral ons overzicht mooie
vacatures...

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. Je kunt
met allerlei vragen bij ons platform terecht en samen ontwikkelen we
nieuwe kennis. Dat scheelt tijd en geld. Ook jij gebruik kunt maken van de
'wisdom of the crowd'. Lees hoe het werkt...

Uitwisselen en volgen?

Wil je ook je 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 jouw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Abcnova, ACS Buildings, Ad Hoc, Aestate,
Almere, Aloysius Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem,
ASRE, Assen, BAM facilitymanagement, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Best, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BTW-
Instituut, de BUCH, 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, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Honeywell
Building Solutions, Horst aan de Maas, ICSadviseurs, Innoord, Installect, Kadaster, Kampen, Katwijk, Kind en
Onderwijs Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht,
Medemblik, 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, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Scopius EV Charging, Sittard-Geleen, SKPO, Spacewell,
Spectrum, SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Stima Valuation & Advisory,
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,
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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