Hitte op de arbeidsmarkt
De aantrekkende markt biedt vastgoedmensen in de publieke sector
de gelegenheid van baan te wisselen. Gemeenten blijken een
aantrekkelijke werkgever voor hoofden vastgoed,
vastgoedeconomen, juristen, projectleiders en andere
vastgoedprofessionals. Lees meer...
Vijf vakantietips in eigen land
Voor wie deze zomer in Nederland is, hebben we een aantal leuke
uitjes op een rijtje gezet. Stuk voor stuk zijn het inspirerende
voorbeelden voor liefhebbers van maatschappelijk
vastgoed, verspreid door het hele land: Gouda, Eindhoven,
Amsterdam, Maastricht en Gorssel. Lees meer...
Lekker lezen over de verduurzaming
"Alles wat we binnen tien jaar terugverdienen, investeren we in de
school", zei het college van bestuur van Dunamare onderwijsgroep.
In Schoolfacilities leggen betrokkenen uit hoe ze dat hebben
aangepakt. Dit en meer artikelen over de verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed treft u hier op een rijtje. Lekker lezen in
de schaduw. Lees meer...
Jaarbijeenkomst in Rotterdam
Het duurt nog even, maar u kunt zich nu al aanmelden voor onze
jaarbijeenkomst op 4 december in Rotterdam. Gratis of met
vroegboekkorting. Zoals gebruikelijk een dag waar bestuurders,
managers en professionals kennis en ervaring uitwisselen. Een dag
vol informatie, inspiratie en interessante gasten. 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. In september gaan we weer vol speed vooruit. De bijeenkomsten
zijn gepland op:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sportaccommodaties (voor gemeenten)
Regiobijeenkomst Meppel (voor gemeenten)
Informatiemanagement - the next step (voor velen)
Regiobijeenkomst Rotterdam (voor gemeenten)
Juridische zaken (netwerk)
Chefs Vastgoed (netwerk)
Bijzondere ontmoetingen (voor onderwijsbestuurders)
Financiële Experts (netwerk)
Blik op de toekomst (netwerk)
Regiobijeenkomst Eindhoven (voor gemeenten)
Regiobijeenkomst Alkmaar (voor gemeenten)

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten, ook die van andere organisaties,
rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed vindt u op onze website. Ook treft
u daar veel vacatures.
Fijne zomer!
En verder
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Tot 23 augustus kunt u nog meedoen aan de prijsvraag School van de
Toekomst
Transformatie stadskantoor Tilburg (NB) kost enkele tientallen miljoenen
Procedure verkoop stadskantoor Wageningen (GLD) moet over
Nieuwe middelbare school in Deventer (OV) mag zelf gebouw zoeken
Nieuwe dorpsschool op plek van MFA in Tjalleberd (FR)
Gemeente Opmeer (NH) gaat IKC-plan opnieuw onderzoeken
School en kinderopvang Rekken (GLD) nu officieel IKC
Plan voor Integraal Kindcentrum in Leidschendam (ZH) ligt klaar
Nieuwe vmbo-school in Silvolde (GLD) wordt drie miljoen duurder
Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel
Komst VUE Cinemas naar voormalig postkantoor Enschede (OV) definitief
Miljoenenproject religieus erfgoed Oudenbosch (NB) kan van start
Onderzoek naar behoefte aan wijkcentrum voor ouderen in Arnhem (GLD)
Vergevorderde plannen voor bouwen MFA in Tijnje (FR)
MFA Swifterbant (FL) weer een stap dichterbij
Opknapbeurt voor zwembad Wijchen (GLD)
Nieuwe sporthal in Ede (GLD) geopend
Inkijk in technieken, materialen en inzichten verantwoorde duurzame
maatregelen in beschermde monumenten
Hoe kun je innoveren in de bouw? Handige tips uit de praktijk

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 mailtje
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw emailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd.
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, Republiq,
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, 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.
| Top |

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

