Minder onderwijs-meters nodig
Uitgaande van de huidige normen is niet alleen in krimpregio's maar in
vrijwel heel Nederland 30 tot 40% minder onderwijshuisvesting nodig.
Geen nieuws, maar vanaf nu wel vrijwel overal voelbaar. Minister Slob
biedt hulp. Lees meer .....
Geclusterde aanpak in Den Bosch
De gemeente Den Bosch verduurzaamt haar maatschappelijk vastgoed
en maakt hierbij gebruik van een bijzondere manier van
aanbesteden. De verduurzaming van de in totaal 104 gebouwen vindt
plaats in 3 fases en wordt uitgevoerd door verschillende
marktpartijen. Lees meer ....
Rotterdam wijk voor wijk van het gas af
In 2050 wil Rotterdam aardgasvrij zijn.'Vanzelfsprekend gaat ook het
maatschappelijk vastgoed hierin mee', zegt Attie Dijkstra,
beleidscoördinator vastgoed bij de gemeente. De gemeente zet vooral in
op elektrische alternatieven en warmtenetten. Lees meer ...
Netwerkmomenten na de zomer
Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op:
•
•

23 september: Informatiemanagement
28 november: Bouwstenen-Jaarbijeenkomst 2019

Bouwstenen-netwerkbijeenkomsten waarbij kennis wordt uitgewisseld,
nieuwe kennis wordt ontwikkeld en voorstellen worden besproken, staan
gepland op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 september: Basis onderwijshuisvesting op orde (Onderwijs)
11 september: Gezond, duurzaam en goed (Onderhoud)
11 september: Maatschappelijk rendement (Beleid &Vastgoed,
Onderwijs, Sport)
12 september: Vastgoedsturing (programma volgt)
19 september: Integraal sturen op energie en
duurzaamheid(Verduurzaming)
24 september: Vastgoedmanagement - regio Zuid
25 september: Passend, duurzaam en gewild vastgoed (Chefs
vastgoed)
1 oktober: Vastgoedmanagement - regio West
8 oktober: Vastgoedmanagement - regio Noord-Oost

•

10 oktober: Do's and don'ts van financiering
verduurzaming (Financiële Experts)

Meedoen?
Wil je ook meedoen met een van onze (ontwikkelende) netwerken voor
gemeenten, scholen, corporaties of multifunctionele maatschappelijke
accommodaties? Meld je dan nu aan om na de zomer mee te kunnen
draaien en samen wijzer te worden. Zie hier het overzicht van alle
netwerken.
Alle bijeenkomsten
En achter deze link treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed na de zomer; ook die van onze
partners en andere organisaties.
En verder...
•
•
•
•
•
•
•

Een nieuwe partner; Heijmans Utiliteitsbouw. Van harte welkom bij de club.
Komt er een nieuw gebouw voor het milieu-centrum en BSO in het Nieuwegeinse
(UT) natuurkwartier
Is in Zoetermeer (ZH) gestart met de bouw van Gymworld; een markant en
duurzaam sportgebouw als entree van de stad
Begint in Nunspeet (GD) binnenkort de bouw van een duurzame en gasloze
multifunctionele sportaccomodatie
Krijgt Maurik (GD) voorlopig een opblaasbare gymzaal, het financiële risico voor een
sporthal is volgens de gemeenteraad te hoog
Is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe internationale school in
Almere (FL)
Wensen we vakantiegangers een fijne vakantie!

Nieuwe collega's
Bij Bouwstenen zoeken we nog nieuwe collega's: een super facilitator en
digitaal netwerker met oog voor vormgeving. Ook zijn er diverse vacatures
bij Bouwstenen-partners. Misschien ken je mensen of zit er iets voor je
tussen. Lees de vacatures ...
Wisdom of the crowd
Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt
met allerlei vragen bij ons platform terecht. Lees hier hoe het werkt en
ook u gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. 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 en ontwikkelingen volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, 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'.
Noteer ook in uw agenda
De Bouwstenen-Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 in
Hilversum. De dag waar bestuurders, managers en professionals rond
onderwijs-, sport-, cultuur-, zorg- en welzijnsvastgoed elkaar
ontmoeten, van elkaar de kunst afkijken en elkaar inspireren voor
de samenwerkingsagenda 2020. Lees meer ....
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 facilitymanagement, bbn
adviseurs, BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren), Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Bronckhorst, BNG Bank, Buren,
Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den
Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Facility
Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gelderland, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands
Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO
Roosendaal, KSE, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk,
Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon,
Overbetuwe, Overijssel, Oss, Peel en Maas, Plandatis, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare,
Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS,
Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, SRO, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting
Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, VNG,
Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management,
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier.
| Top |

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

