Volgende stap verduurzaming
Gemeenten die afgelopen jaren actief waren op energiegebied, waaronder
Zeist, Tilburg, Den Bosch en Almere, zijn toe aan de volgende stap; duurzaam
materiaalgebruik. Leendert Odijk, sinds 2015 trekker van het Bouwstenennetwerk Verduurzamen, vertelt hoe het is gegaan. Lees meer...
Uniek: een sociale hypotheek
Maatschappelijk vastgoed financieren met vrijwilligerswerk? De bewoners van
de wijk Dolphia in Enschede doen het. Ze betalen de hypotheek voor het
nieuwe buurtcentrum terug door maatschappelijk werk te doen, zoals
huiswerkbegeleiding en het schoon houden van de wijk. Lees meer...
Creatiever met bewegen
Gemeenten zouden meer de leiding kunnen nemen en scholen zouden zich
creatiever kunnen opstellen bij het vinden van plekken om kinderen meer te
laten bewegen. Dat is te lezen in het rapport Plezier in Bewegen van de
Onderwijsraad, de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving. Lees meer...
Vroegboekkorting tot 1 oktober
Meld u nu aan voor de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 4 december 2018. Dé
dag waarop bestuurders, managers en professionals elkaar treffen en de
laatste nieuwtjes delen rond duurzaam en slim. Wilt u erbij zijn, maar bent u
nog geen partner? Dan kunt u tot 1 oktober 2018 nog profiteren van onze
aantrekkelijke vroegboekkorting. Lees meer...
Werk in uitvoering
In de Bouwstenen-bijeenkomsten bespreken we onderzoek, beleid en praktijk en werken we
aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, de samenwerkingsagenda voor partijen in het veld.
Bijeenkomsten zijn gepland op:
•
•
•
•
•
•
•

04
04
09
11
11
17
04

oktober:
oktober:
oktober:
oktober:
oktober:
oktober:
december:

De praktijk van verduurzamen (huisvestingsmedewerkers onderwijs)
Maatschappelijk vastgoed op de (burger)begroting (iedereen welkom)
Volgende stap verduurzaming (netwerk Verduurzamen)
Inkopen inspecties & energie- en klimaatbeleid (netwerk Onderhoud)
Leefbaarheid in buurten (netwerk corporaties BOG/MOG)
Rode Kersen (voor deelnemers aan deze reviewsystematiek)
Bouwstenen Jaarbijeenkomst 2018

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties, rond
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website.

En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starten we bij voldoende belangstelling een netwerk rond sportaccommodaties.
Aboutaleb zoekt ruimte voor scholen en wijkvoorzieningen in woontorens
Miljoeneninvestering in Duivense (GLD) scholen: nieuwbouw en renovatie
Gemeente Oost Gelre (GLD) onderzoekt bouw integraal kindcentrum (IKC) in Groenlo
Opmerkelijke bouwprojecten van Bouwberichten.nl: vijf basisscholen
'Schrappen btw-aftrek sport komt hard aan'
Herbestemmen van erfgoed: waar liggen de kansen?
Vanaf januari: opleiding Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed
Energie besparen in sportgebouwen: wat moet er gebeuren?

Vacatures
We hebben het overzicht met vacatures opnieuw geordend en daarbij
aangesloten bij de rollen in het vastgoedmanagement, zoals beschreven in
onze gelijknamige publicatie. Ook op zoek naar een nieuwe baan? 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 LinkedIngroep van Bouwstenen.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.
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, Axxerion, BAM facilitymanagment, bbn
adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel,
Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect,
Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO,
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld,
Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare,
Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS,
SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Utrecht,
Venlo, Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard,
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier.

Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl

