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Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

Om fit te blijven

NOC*NSF doet een oproep aan gemeenten en het kabinet voor een corona-
noodfonds van € 950 miljoen. Ondertussen ontstaan overal in het land
initiatieven om mensen fit te houden nu sportaccommodaties zijn gesloten.
Lees meer ...

Niet iedereen gelijk

De regeling voor de tegemoetkoming in de schade als gevolg van COVID-19
leidt tot ongelijke behandeling van maatschappelijke organisaties.
Sportorganisaties, theaters en muziekcentra zijn goed in beeld, maar
bibliotheken en buurthuizen vallen buiten de regeling. Lees meer ...

Klimaatadaptatie koppelen

In het vastgoedmanagement bij gemeenten en scholen is nauwelijks
aandacht voor klimaatadaptatie, blijkt uit een verkenning van Bouwstenen in
samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe. Over het waarom en wat
maakte we een filmpje. Lees meer ...

Voor in de agenda

We hopen dat iedereen gezond blijft, (thuis) aan het werk kan en nog steeds behoefte heeft aan
kennisuitwisseling met collega's elders in het land. Misschien nu juist wel meer dan eerst. Wij
hebben inmiddels goede ervaring met uitwisseling via conference calls en webinars op de
oorspronkelijk geplande data en tijdstippen voor netwerkbijeenkomsten. Zie het overzicht op
onze website.

Deelnemers aan de netwerken worden per mail geïnformeerd hoe de bijeenkomsten op afstand
plaatsvinden. Neem contact met ons op als u ook wilt meedoen of vragen heeft. 

En verder...

houden we een speciale corona-pagina rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed
bij;
ontstaat er eenzaamheid bij ouderen nu gemeenschapshuizen gesloten zijn door de
coronacrisis;
gaat de bouw van IKC Talentencampus Eigen Wijs in Leeuwarden (FR) ondanks de
coronacrisis gewoon door;
wordt er tijdens de coronacrisis volop onderhoud gepleegd aan scholen;
biedt de coronacrisis een kans het onderhoud en de verduurzaming naar voren te halen,
zeggen  Bouwstenen-partners;;   
stelt ook klimaatorganisatie Urgenda dat we juist nu scholen en zorginstellingen moeten
verduurzamen;
schort de Rijksoverheid in verband met de coronacrisis de huur op van Rijksmusea;
geeft adviesbureau BMC 10 gouden regels voor MFA’s;
willen cultuurinstellingen in gemeente Het Hogeland (GR) vier gebouwen tot cultuurcentra
maken;
heeft basisschool Klein Amsterdam (NH) een nieuw schoolgebouw dat meeverhuist als er
een definitieve locatie is;
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verkoopt de gemeente Eindhoven vijf oude schoolgebouwen in Woensel (NB);
wordt de Heilige Antonius Abt Kerk in Eerde (NB) omgebouwd tot IKC;
stelt het ministerie van Defensie de Nassaukazerne in Zoutkamp (GR) beschikbaar voor
noodopvang van vluchtelingen;
verkoopt gemeente Haarlem (ZH) een historisch complex en wil het laten ontwikkelen tot
maatschappelijke plek;
heeft gemeente Deventer (OV) plannen om de voormalige bibliotheek om te bouwen tot
MFA.

Veel vacatures

Hoewel de sollicitatieprocedures ongetwijfeld lastiger te organiseren zijn, zijn
er ook nu nog volop kansen voor een nieuwe baan in het maatschappelijk
vastgoed. Ook uw droombaan of vacature kan hierbij staan. Lees hier de
vacatures en mogelijkheden.

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-groep van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan
afmelden@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, Edam-Volendam, 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, HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum
Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell, Spectrum, 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

| Top |

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-verkoopt-5-oude-scholen-in-woensel-voor-woningbouw~a4415d1b/
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/parochie-gaat-kerk-verkopen-anderhalf-miljoen-voor-school-eerde~a0d2ecf6/
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/280313/noodonderdak-vreemdelingen-in-nassaukazerne-provincie-groningen.html
https://haarlemsweekblad.nl/lokaal/politiek/volgende-stap-verkoop-egelantier-693328
https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/3/20/bestemmingsplan-voormalige-bibliotheek
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/467/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed?utm_source=2020_BS_NB&utm_medium=email&utm_campaign=2020_BS-Nieuws&utm_content=20200331BS-NB
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/467/
https://bouwstenen.nl/maatschappelijk%20vastgoed%20partner%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal?utm_source=2020_BS_NB&utm_medium=email&utm_campaign=2020_BS-Nieuws&utm_content=20200331BS-NB
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/467/
https://www.bouwstenen.nl/nieuwsbrieven-maatschappelijk-vastgoed-2020?utm_source=2020_BS_NB&utm_medium=email&utm_campaign=2020_BS-Nieuws&utm_content=20200331BS-NB
https://twitter.com/BouwstenenvS
https://www.facebook.com/Bouwstenen/
https://www.linkedin.com/groups/2623719/
http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

