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Onduidelijkheid over nieuwe energieregels  

 

Bij gemeenten en scholen leven veel vragen over de nieuwe 

regels rond energiebesparing. Er is met name onduidelijkheid 

over de verplichte energie-audit en de uitvoeringsplicht rond de 

energielabels. Waar gaat het over en wat wordt er aan gedaan? 

Lees meer...  
 

Sociale bouwvakkers nodig  

 

Nu de Miljoenennota is uitgebracht komen de reacties binnen. Er 

is meer geld beschikbaar, maar er zijn ook zorgen over het 

cement van de samenleving en bijbehorende publieke 

voorzieningen. Ligt hier een mooie rol voor sociale makelaars en 

sociale makelpunten? Lees meer...  
 

Facilitaire afbrander  

 

Zonder goede afspraken over het facilitair beheer brandt de 

facilitair medewerker in rap tempo af. Goede spelregels zijn 

noodzakelijk, vooral over het sociaal beheer en veiligheid. Het 

werk hiervoor is slecht belegd, blijkt tijdens een Bouwstenen-

bijeenkomst op 14 september 2016. Lees meer...  
 

En verder ...  

 Een warm welkom aan de gemeente Den Helder als nieuwe partner van 

Bouwstenen! 

 Pleit Rinda den Besten in Schoolfacilities voor nieuwe scholen en andere 

bekostiging. 

 Een artikel over de kansen voor DBMO-contracten in scholenbouw in 

Architectenweb. 

 Wordt op de Zuidas een Kindercampus gebouwd die tijdelijk, ruimtelijk èn 

gezond is. 

 Filmpje: Studenten en ouderen in Deventer zijn huisgenoten in een Humanitas 

gebouw. 

 Kunnen sportverenigingen in Weert volgend jaar weer subsidie aanvragen 

voor het verduurzamen van hun sportaccommodaties. 

 Laat zorginstelling ZorgSaam 550 zonnepanelen plaatsen op het dak van 

ziekenhuis De Honte in Terneuzen. 

 Wordt deze stadskazerne in Kampen niet gekocht door de gemeente. Wie 

koopt hem wel? 

 Ervaring met meervoudig gebruik van gebouwen? Neem deel aan onze 

IKC/MFA enquête. 

 Gelden vanaf 1 april 2017 strengere eisen voor de luchtkwaliteit en ventilatie 
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in bestaande gebouwen. 

 Staat u al tussen de deelnemers aan het onderzoek naar informatiesystemen 
voor vastgoed- en facility management? Aanmelden kan tot 1 oktober. 

In de agenda  

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben 

we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten 

(voorzien van *): 

 

September 

26   BIM in de praktijk * 

28   Tijdelijkheid - Vaklui 

29   Onderhoud in de praktijk * 

 

Oktober 

3     Meervoudig gebruik van scholen * 

6     KPI's voor portefeuillemanagement - Financiële Experts 

7     Ontwikkelingen en ontwikkelwerk - Chefs Vastgoed 

11   Nieuwe kijk op samen leven - Zorgvastgoed 

12   Bruikbaarheid ROZ-contracten - Juridische zaken NIEUW 

13   Maatschappelijk rendement - Gemeenten en voorzieningen 

13   Duurzaam aanbesteden en locatiebezoek Almere - Verduurzamen 

14   IKC’s en MFA’s in organisatorisch perspectief * 

 

December 

1    Najaarsbijeenkomst, alle ontwikkelingen op een rij * 

   

Ook meedoen?  

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van 

hetgeen we samen weten en kunnen. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep! 

   

De Bouwstenen-publicaties - digitaal beschikbaar  

 

 

 

 

  

 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Den Helder, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed 
Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, 
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Horst aan de Maas, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, 
Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Movisie, My Public 
Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, 
Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, 
TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, 
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg 
Nederland, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden 
of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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