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In de kiem gesmoord

De gemeentelijke vastgoedbedrijven krijgen er flink van langs in een essay
van LSA Bewoners. Door het marktdenken worden buurtinitiatieven in de
kiem gesmoord. Het essay geeft ook praktische handvatten zoals te kijken
naar het grond- en verkoopbeleid van de gemeente. Lees meer...

Nog geen zicht op extra geld

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is veel extra geld van het Rijk
nodig. Gezien het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de
opdracht van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek rond
onderwijshuisvesting, verwachten we niet niet dat er snel extra geld komt.
Of hebben we wat gemist? Lees meer...

Vastgoedmanagement in de lift

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed, blijkt uit een
trendanalyse op basis van de landelijke Bouwstenen-enquête onder alle
gemeenten in Nederland. Bij ongeveer 80% van de gemeenten is alle
basisinformatie over de portefeuille naar eigen zeggen snel en eenvoudig te
vinden. Lees meer...

Meer circulair onderhoud

De gemeente ‘s Hertogenbosch wil in 2021 circulaire
onderhoudsprogramma’s opstellen en heeft de mogelijkheden
onderzocht. Erik Leisink: “De meerkosten vallen redelijk mee. Grofweg kost
het circulaire onderhoud €1,00 tot €1,50 per m2 meer.” Lees meer...

En verder...

Motie Tweede kamer: “renovatie Binnenhof moet duurzamer” 
Hogeschool Rotterdam (ZH) aan de slag met verduurzaming gebouwen
Directeur vastgoedbeheer RVB: “Eigen organisatie vraagt om andere specialisten”
Gemeente Damwald (FR) wil deel gemeentehuis verkopen of verhuren
Internationale School Almere (FL) gaat campus vormen met andere scholen
Basisschool in Kantens (GR) krijgt tijdelijke huisvesting
Fontys Hogeschool neemt bekijkt huisvestingsagenda opnieuw vanwege corona
Bouw van MFA De Tirrel in Winsum (GR) gestart
Hogeschool van Amsterdam (NH) en Bibliotheek openen samen buurtcampussen
Nieuwe sporthal voor topsporters in Heerenveen (FR)
Goeree-Overflakkee (ZL) krijgt stevig rapport over exploitatie sportvastgoed
Rijswijk (ZH) krijgt multifunctionele sportaccommodatie in Elsenburg
Sportclubs Amstelveen (NH) gaan accommodaties verduurzamen
Gemeenteraad Voorburg (ZH) discussieert over nieuwe huisvesting
Spryg geeft update basisboek over vastgoedrekenen uit.
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Bijeenkomsten & Cursussen

Onze partners organisaren de volgende bijeenkomsten:

Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' - HEVO, 30 maart
Online congres Gezonde School - PO-Raad, 31 maart

Kijk op onze website voor meer bijeenkomsten, webinars en meetings rondom maatschappelijk
vastgoed

Solliciteren in coronatijd

Corona hoeft geen belemmering te zijn om op zoek te gaan naar een mooie
nieuwe uitdaging. Bouwstenen zoekt een professional maatschappelijk
vastgoed om haar team te versterken. Of ga aan de slag bij een van onze
partners, bijvoorbeeld bij Brink of de gemeente Tilburg? 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
Facebook 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, Ede, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, 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, ICS, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en
Onderwijs Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, 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, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell, Spectrum,
SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Sudwest Fryslan, Sweco, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Total Link, 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, 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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