
 

 
  

Variatie in leerlingen, scholen en gebouwen  

 

Nieuwbouw en leerpleinen zijn niet zaligmakend. Dat was één van de 

conclusies tijdens de eerste tourdag in het kader van het project 

Gebouwd voor de Toekomst op vrijdag 2 november 2018. Lees 

meer... 
 

Geïnvesteerd in verduurzaming  

 

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft naast subsidies en haar 

onderhoudspot, ook het eigen vermogen ingezet om haar vastgoed 

te verduurzamen, blijkt uit de VNG/Bouwstenen-enquête. Lees 

meer... 
 

Veilig het dak op  

 

De Sinterklaastijd komt er aan. Maar wie is verantwoordelijk als 

iemand van het dak valt? Vaak is niet helder wie de 

verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de mensen op het 

dak, zoals aannemers, huurders of de Goedheiligman, blijkt uit 

onderzoek van Vlindar. Lees meer... 
 

Jaarbijeenkomst; antwoord op vragen  

 

Naast interessante sprekers en 11 verdiepende sessies staan er 4 

december 2018 in Rotterdam meer dan 25 organisaties klaar om uw 

vragen rond vastgoed, duurzaam en slim te beantwoorden. Onder 

hen veel nieuwe partners en informatie over slimme techniek, data 

en sturingsinformatie. Lees meer... 
 

En verder...  

• Welkom in ons netwerk: Honeywell en Onderwijsgroep Buitengewoon 

• Enquête voor scholen over verduurzamen VO-scholen.  

• Praktijkschool Woerden (UT) kiest voor circulair onderwijspaviljoen 

• Stilstand dreigt voor bouw nieuwe sporthal Groenlo (GLD) 

• Gennep (LB) sloopt school voor nieuwbouw kindcentrum 

• Museum Boijmans zeven jaar dicht voor verbouwing 

• Nieuwbouw school en sporthal in Deventer (OV) 

• Duurzaam en compleet zwembad voor Tiel (GLD) 

• Nieuwe btw-regime maakt sporten duurder 

• Delfzijl (GR) wil theater nu opknappen en straks slopen voor nieuw cultuurhuis 

• Veel onduurzame kantoren zijn in bezit van overheid 

• Atlas TU/e: het duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld 

 

Leuke vacatures  
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We hebben een leuke vacature bij Bouwstenen voor een 

projectmedewerker/kennismakelaar op het gebied van vastgoed, 

duurzaamheid en maatschappij. Ook andere organisaties bieden de 

nodige vacatures aan. Toe aan een volgende stap? Lees meer... 
 

Bijeenkomsten  

 

Op onze website treft u een overzicht van alle cursussen en 

bijeenkomsten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Lees 

meer .. 
 

Meedoen?  

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed 

kunnen bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak 

gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 
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