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Tip uit Oss: pak de opgave integraal aan

In Oss is het voorzieningenplan, in 2014 opgesteld samen met bewoners,
basis voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De aanpak
is heel praktisch. “Fouten maken hoort daarbij”, zegt wethouder Frank den
Brok. Lees meer over de aanpak in Oss...

IBO-Onderwijshuisvesting is klaar. En nu?

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) van
april 2021 bevat een goede analyse van de problemen. Ook doen de
onderzoekers vergaande voorstellen voor verbetering. Die worden in grote
lijnen door het werkveld onderschreven. Maar er zijn ook vragen over de
uitwerking en wie het nu gaat oppakken. Lees meer... 

Oplopende verliezen door huurkorting

Gemeenten worstelen met de vraag of zij uitstel van betaling of huurkorting
moeten geven aan commerciële huurders. De aanpak is divers. Ook het
moment waarop het verlies wordt genomen verschilt per gemeente. Lees
het hier...

En verder...

Richtlijnen voor binnensport ruimten moeten anders volgens Mulier Instituut
RVO publiceert tool voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed
Vastgoed van Defensie is sterk verouderd blijkt uit IBO
Rotterdam (ZH) bouwt aan groot onderwijscomplex
Nieuw integraal kindcentrum Leidschendam (ZH)
Dongen (NB) opent nieuw schoolgebouw met sportaccommodaties 
Emmen (DR) krijgt schoolcampus met Rijksuniversiteit Groningen 
Voormalige gevangenis in Amsterdam (NH) getransformeerd tot schoolgebouw 
Leegstaande school in Bergen op Zoom (NB) wordt creatieve hotspot
Doek valt definitief voor plannen MFA in Bedum (GR)
Maarn (UT) krijgt MFA met woningbouw
Kindcentrum in Winschoten (GR) geopend
IKC in Maastricht (LB) genomineerd voor ‘Beste gebouw van het jaar’
Museum voor duurzaamheid komt in Den Haag (ZH)
Eerste volledig elektrische ziekenhuis komt in Meppel (OV)
Zorginstellingen moeten vastgoed laten taxeren vanaf 1 juli
Miljoeneninvestering voor renovatie en verduurzaming sporthal Alkmaar (NH)
Sporthal in Burgum (FR) meest duurzame sportlocatie van Friesland
Eindhoven (NB) verlengt steunmaatregelen voor sportaccommodaties
Son en Breugel (NB) geeft extra coronasubsidie voor sport- en cultuurorganisaties

Bijeenkomsten over verduurzamen en meer

De tweede bijeenkomst "Maak je eigen routekaart in 7 stappen" is op 12
mei 2021. Op 22 juni staat er een mooie bijeenkomst over sturen op basis
van feitelijk energiegebruik gepland. Ook organiseren we
actualteitencolleges over NEN en andere zaken (gratis voor partners). Lees
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meer...
 
Zie ook het volledige overzicht van bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed; ook die van andere organisaties.

Enorm veel mooie vacatures

Wie een nieuwe baan zoekt heeft enorm veel keus. Ga aan de slag bij een
van onze partners; bijvoorbeeld als beleidsadviseur vastgoed bij de
gemeente Eindhoven, of als assetmanager vastgoed bij Metafoor. 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
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, 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, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, Optimus, 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, 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, Vijfheerenlanden, 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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