Voorbeeldrol gemeenten
Veel gemeenten zien voor zichzelf een voorbeeldrol weggelegd als
het gaat om het energie- en klimaatbeleid en hebben dat vertaald
naar het eigen vastgoed. Dat blijkt niet alleen uit de
VNG/Bouwstenen-enquête, maar ook uit de vele plannen die we
inmiddels op onze website hebben verzameld. Lees meer...
Veel extra geld nodig
Om het eigen vastgoed te verduurzamen is veel extra geld nodig. De
gemeente Best, Someren en Helmond weten inmiddels hoeveel. We
zijn benieuwd naar de plannen van uw gemeente of school en
hoeveel geld daarvoor in de (concept) begroting van 2019 wordt
opgenomen. Lees meer...
Te veel kostengestuurd
Bij scholen en gemeenten wordt te veel op de kosten van het
vastgoed en te weinig op andere waarden gestuurd, vinden
betrokkenen uit het werkveld. Dat belemmert de verduurzaming.
Voor de verduurzaming is het nodig ook op andere waarden te
sturen. Lees meer...
Verantwoordingsplicht voor scholen
Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen
beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht in kosten
(en tekorten) voor onderwijshuisvestingen en kan er gerichter (ook
op duurzaamheid) worden gestuurd. Lees meer...
Data en vastgoedsturing
Het programma van onze Jaarbijeenkomst staat bol van sessies over
data en vastgoedsturing. Vooral als u het slim en duurzaam wilt
aanpakken is er veel te halen. Daarbij krijgt u twee publicatie mee
naar huis boordevol artikelen over sturing, informatiemanagement
en de verduurzaming van uw vastgoed. Lees meer...
Werk in uitvoering
Ondertussen werken we samen met het werkveld aan de laatste teksten voor de
publicaties en gaan we komende weken aan de slag met de voorbereiding van
de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019, de samenwerkingsagenda voor partijen
in het veld. We presenteren deze Agenda tijdens onze Jaarbijeenkomst.

Deze en diverse andere bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen en
vastgoed vindt u op onze website.
En verder...
•
•
•
•
•
•
•

Welkom Prequest als partner van Bouwstenen
Hoe ga je om met tijdelijke verhuur van gemeentelijke slooppanden?
Een nieuwe MFA in Kapelle (ZLD), met diverse maatschappelijke
voorzieningen
Herbestemming voormalige gevangenis in Leeuwarden (FR) voltooid
Twee kansrijke plannen voor oude bibliotheek Helmond (NB)
'Ook bestaand zorgvastgoed kun je prima verduurzamen'
Amersfoort moet maatregelen nemen om brandveiligheid in stadhuis te
waarborgen

Vacatures
Diverse organisaties zoeken mensen die een beleids-, vastgoed-,
specialistische of ondersteunende rol kunnen vervullen bij het
bouwen of beheren van hun vastgoedportefeuille. Zin in een nieuwe
job? 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.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.

