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Maak je eigen routekaart
Na de zomer helpen deelnemers aan de diverse Bouwstenennetwerken elkaar vooruit bij het opstellen van hun eigen
routekaart. Doe mee, deel je ervaring en maak een beginnetje of
zet de volgende stap in het verduurzamen van het
maatschappelijk vastgoed. Lees meer .....
Niet één perfecte route
Dé perfecte routekaart bestaat niet. Dat concludeert ook Nieke
Hakenberg op basis van haar afstudeeronderzoek aan de TU
Delft. De strategie moet in balans zijn met de politieke ambities,
het financieel beleid en de wensen van de eindgebruikers. Lees
meer ...
Subsidie duurzaam en circulair inkopen
Tot eind september 2019 kunt u € 5.000,- tot € 10.000,subsidie aanvragen voor een advies rond klimaatneutraal en
circulair inkopen. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouw- of
renovatieproject. Aanvragen kan bij RVO en wie het eerst komt
wie het eerst maalt. Lees meer ...
Samen aan de slag
Bouwstenen-bijeenkomsten waar iedereen welkom is en waarin we
samen aan de slag gaan en/of resultaten presenteren, staan gepland
op:
•
•

23 september: Handige informatie (deel 2)
28 november: Bouwstenen-Jaarbijeenkomst 2019

De netwerkbijeenkomsten waarbij kennis wordt uitgewisseld, nieuwe
kennis wordt ontwikkeld en samen voorstellen worden gemaakt,
staan gepland op:
•
•
•
•
•
•

4 september: Basis onderwijshuisvesting op orde - Onderwijs
11 september: Gezond, duurzaam en goed - Onderhoud
11 september: Beleidsrendement - Beleid &Vastgoed,
Onderwijs, Sport
12 september: Voorzieningenplanning - Vastgoedsturing
19 september: Integraal sturen - Verduurzaming
24 september: Verduurzaming / basis op orde - gemeenten
regio Zuid

•
•
•
•

25 september: Samenspel bij de verduurzaming - Chefs
vastgoed
1 oktober: Verduurzaming / basis op orde - gemeenten regio
West
8 oktober: Verduurzaming / basis op orde - gemeenten regio
Noord
10 oktober: Financiering verduurzaming - Financiële Experts

Zorg dat je er bij komt
Nog geen partner en wil je ook ook meedoen met onze
(ontwikkelende) netwerken voor gemeenten, scholen, corporaties of
multifunctionele maatschappelijke accommodaties? Meld je dan snel
aan om na de zomer lekker mee te draaien. Zie hier de link naar
het partnership en hier het overzicht van alle netwerken.
Overige bijeenkomsten
Achter deze link treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed meteen na de zomer;
ook die van onze partners en andere organisaties.
Noteer ook alvast 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 ....
En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is gemeente Veenendaal, al langer binnen Bouwstenen actief, nu ook officieel
partner. Van harte welkom bij de club!
Zijn er minstens duizend nieuwe locaties voor zorgvastgoed nodig, blijkt uit
het trendrapport van CBRE
Zet de gemeente Nijmegen (GD), die al 80 gemeentelijk gebouwen
verduurzaamde, de kritische succesfactoren van hun duurzaamheidsbeleid op
een rij
Zoekt Gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde (NB) een nieuwe beheerder
Heeft buurthuis ‘t Trefpunt in Holthe (DR) een nieuwe keuken
Onderzoekt gemeente Apeldoorn (GD) de mogelijkheden voor een nieuw
zwembad
Is de dreigende sluiting van noodlijdend zwembad De Waterlinie in Culemborg
(GD) voorlopig van de baan
Worden de basisscholen van Liemerse (GD) scholenkoepel
LiemersNovum energieneutraal
Is Vrije Basisschool De Regenboog in Eindhoven (NB) de eerste school in
Nederland met een 15-jarig prestatiecontract met afspraken over onderhoud,
energie en binnenklimaat
Wordt basisschool de Horizon in Doesburg (GD) mogelijk een wijkcentrum
Stelt het college van Tytsjerksteradiel (FR) 305.000 euro beschikbaar voor de
verbouwing van basisschool Sumar.

Nieuwe collega's

Is Janneke de Beer 19 augustus bij ons gestart als multi-media
specialist. We zoeken nog een nieuwe collega: een super facilitator
die snapt hoe een ontwikkelend netwerk werkt. Ook zijn er diverse
vacatures bij onze partners. Misschien ken je mensen of zit er iets
voor je tussen. Lees hier 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 ....
Uitwisselen en volgen?
Wilt u ook uw kennis delen en ons 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. Relevant nieuws
van uw kant kan naar nieuws@bouwstenen.nl.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan
afmelden@bouwstenen.nl.
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,
Veenendaal, 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.
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Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl

