
  

Routekaart sport ondertekend  

 

Op 23 januari 2020 is de Routekaart Verduurzaming Sport 

officieel ondertekend. Doel is alle sportaccommodaties in het 

land te verduurzamen. Voor de concretisering organiseert de 

Vereniging Sport en Gemeenten 27 regiobijeenkomsten. Lees 

meer ... 
 

Ruim €500/m2 en veel werk  

 

Het versneld verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed 

kost minimaal € 500,- per vierkante meter aan extra investering, 

blijkt uit onderzoek en informatie uit het Bouwstenen-netwerk. 

Daarbij kost het een enorme inspanning van alle betrokkenen om 

de doelen te halen. Lees meer... 
 

Onrechtmatige btw-aftrek  

 

In november 2019 is in hoger beroep de btw-aftrek van de 

gemeente Borsele bij de levering van een nieuwe school, 

onrechtmatig verklaard. Hiermee lijkt een einde te komen aan de 

zogenoemde scholenconstructie. Lees meer ... 
 

En verder...  

• verwelkomen wij Innoord Basisonderwijs als nieuwe partner; 

• is volgens het Mulier Instituut voor sportverenigingen kostenbesparing de 

voornaamste reden om te verduurzamen; 

• zijn er plannen om alle Utrechtse basisscholen in 20 jaar tijd van het aardgas 

af te halen; 

• moeten gemeenten aan de slag met nieuwe vormen van wonen en zorg voor 

ouderen, stelt de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. 

Voor in de agenda  

 

Op onze website treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond 

maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in Nederland; ook die 

van andere organisaties. 

 

Voor de Bouwstenen-netwerken kunnen de volgende data alvast in 

de agenda: 

• Chefs vastgoed: 11 maart, 15 - 17 april (Studiereis) en 

30 september 

• Makelpunten: 19 mei (middag) 
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• Onderhoudsmanagement: 8 april (middag) en 15 

september (middag) 

• Onderwijshuisvesting voor scholen: 19 maart (ochtend) en 17 

september (ochtend) 

• Onderwijshuisvesting voor gemeenten: 19 maart (middag) en 

17 september (middag) 

• Vastgoedmanagement: 25 maart (zuid), 1 april (noord) en 8 

april (west) 

• Vastgoedsturing: 31 maart (ochtend) en 22 

september (ochtend) 

• Zorgaccommodaties: 12 mei (middag) 

Daarnaast organiseren we ook dit jaar weer een aantal 

actualiteitencolleges voor partners, te beginnen op 7 april over BTW 

kwesties.   
 

Grote opgave - veel vacatures  

 

Met de oog op de geweldige opgave die voor ons ligt zijn er veel 

mooie vacatures bij onze partners te vervullen, onder andere bij de 

gemeente Oss, Tilburg en Arnhem en diverse adviesbureau's. Leuke 

en uitdagende functies. Lees hier de vacatures... 
 

Wisdom of the crowd  

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. 

U kunt met allerlei vragen bij ons platform terecht. Lees hier hoe 

het werkt en ook hoe 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-groep van Bouwstenen. Relevant nieuws 

van uw kant kan naar nieuws@bouwstenen.nl. 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, Aestate, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM facilitymanagement, 
Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, BMC, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut, Buren, Capelle 
aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, 
Facility Kwadraat, Fakton, 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, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs 
Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO, Maastricht, 
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, 
Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, 
Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal 
HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, Spacewell, SRO, Stichting 
BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, 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, Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk 
Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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