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Kinderopvang uit verdomhoekje
Kinderopvang moet uit het verdomhoekje bij ouders en overheid.
Dat vindt Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie
Kinderopvang in gesprek met Bouwstenen. Hij hoopt dat er een
eind komt aan de institutionele strijd om het jonge kind. Ook
geeft hij suggesties hoe dit te realiseren. Lees meer...
Vastgoed in de etalage
Er is veel leegstand in het maatschappelijk vastgoed. Reden om
het in de etalage te zetten. De jongste Bouwstenen-publicatie
die op 4 december 2014 uit komt, biedt informatie en ideeën
voor het werk voor en achter de etalage. En over de inrichting
van de etalage zelf. Met uitleg, cijfers, voorbeelden en houvast.
Lees meer...
Schoolfacilities-special
In de nieuwste Schoolfacilities is een special opgenomen rond
onze Najaarsbijeenkomst, met aandacht voor onderwerpen die
ook op 4 december aan de orde komen; financiering
kindgebouwen, duurzaamheid, informatie- en
managementsystemen, uitbesteden en opdrachtgeverschap. De
artikelen treft u hier digitaal. Lees meer...
Duurzame scholen betaalbaar
De kosten voor het bouwen van energiezuinige scholen met een
goed binnenklimaat blijken alleszins mee te vallen. Dit volgt uit
een financiële analyse van zes recent opgeleverde scholen,
uitgevoerd in opdracht van RVO. Lees meer...
En verder...










Start in 2015 een nieuw netwerk Vaklui in vastgoed.
Hebben de provincies Utrecht en Noord Holland een erfgoedmonitor.
Wil minister Blok bruikleencontracten bij tijdelijke verhuur leegstaande
gebouwen niet verbieden.
Overweegt de gemeente Enschede verkoop van buurthuizen, leegstaande
scholen en stadskantoor.
Krijgt de provincie Groningen 1,2 miljoen om krimp tegen te gaan.
Gemengde gevoelens over brief van Asscher over kwaliteit, toezicht en
regeldruk in kinderopvang.
Gingen vorig jaar een recordaantal van 98 kinderopvanginstellingen failliet.
Gaat minister Asscher één samenwerkingsprotocol ontwikkelen voor
kinderopvang- en onderwijsinspecteurs.
Kan er tot 15 december gereageerd worden op het wetsvoorstel
Samenwerkingsschool.






Leidt een gezond binnenklimaat volgens professor tot significant minder
schooluitval.
Gaan lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke
Bibliotheek samen in één bibliotheeknetwerk.
Zijn volgens minister Blok veel aanbevelingen van enquêtecommissie al
verwerkt in wetsvoorstel.
Zijn er haken en ogen aan een pensionovereenkomst in een voormalig
verzorgingshuis.

In de agenda
De jaarlijkse Agendabijeenkomst van Bouwstenen staat nu echt bijna voor de deur.
Over ruim een week is het zover. Het programma is gereed, iedereen ingeseind en er
ligt enorm veel materiaal klaar om over in gesprek te gaan. Aanmelden kan nog. Wij
hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!
Verder in de agenda cursussen en bijeenkomsten van diverse organisaties, enkele
highlights:




27 november; Gezond leven in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving,
openbaar)
4 december; Najaarsbijeenkomst (Bouwstenen, Schoolfacilities)
12 december; Leergang Opdrachtgeverschap voor corporaties (Aedes)

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort,
Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink
Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton,
FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten,
Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep,
Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers
Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo,
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard,
Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar
portal@bouwstenen.nl
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