
 
  

Bouwstenen voor de toekomst 

 

Dat is de titel van het boek, uitgegeven in het kader van het afscheid 

van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Naast een terugblik 
wordt er ook vooruitgekeken naar nieuwe en meer gevarieerde 

concepten voor de inclusieve samenleving. Lees meer ..... 
 

Twee jaar ervaring met circulair kantoor 

 

Een gebouw dat de buitenlucht zuivert en energie opwekt. In Venlo 

hebben ze al meer dan twee jaar ervaring met een circulair 
stadskantoor, ingericht volgens de cradle-to-cradle principes. De 

gemeente is zeer te spreken over dit gebouw. Lees meer ....  
 

IKC's koelen en verwarmen met geluid 

 

Gebouwen koelen en verwarmen met behulp van geluidsgolven? In Hof 

van Twente start deze lente de bouw van twee duurzame integrale 
kindcentra (IKC). Het project is het resultaat van het eerste Europese 

aanbesteding innovatiepartnerschap in de bouw. Lees meer ....  
 

En verder... 

• Welkom nieuwe partners: gemeente Dronten en Servicecentrum Drechtsteden 
• Geld voor dringend onderhoud van buurtcentra gemeente Súdwest-Fryslân (FR) 

• Nieuw multifunctioneel centrum is geopend in Biggekerke (ZL) 

• Gebouwen Universiteit Utrecht worden gezond, energieopwekkend en circulair 
• VO-raad: In krimpregio’s dreigen scholen te verdwijnen 

• De school en sporthal raakt Froombosch (GR) kwijt, maar voor 1,35 miljoen euro 
mag het dorp een nieuw dorpshuis bouwen 

• Wellantcollege zet met alle 31 locaties in op maximale energiebesparing gebouwen 
• Eindelijk nieuw zwembad voor gemeente West Maas en Waal (GLD) 

• Aanbesteding van zwembad mislukt in Landgraaf (LB) 
• Extra subsidie voor energietransitie via Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 

(DEI+) 

• Overheid geeft subsidie op materialenpaspoort voor circulaire bouw. 

Bijeenkomsten 

 

Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 14 maart: Actualiteitencollege BBV 

• 20 maart: Bouwstenen voor zorgzame wijken 
• 26 maart: Actualiteitencollege Informatieplicht 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32455916/refNibriEdID/429/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Kenniscentrum-Afscheid-Wonen-Zorg
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32449105/refNibriEdID/429/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Venlo-Stadskantoor-Duurzaam-Cradle
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32387948/refNibriEdID/429/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-vastgoed-thermo-akoestiek-duurzaamheid-geluid-Twente
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/429/
https://www.lc.nl/friesland/Vier-ton-voor-It-Joo-in-Oudega-en-de-andere-64-dorpshuizen-dan-24176768.html
https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/279089/onderdak-nieuw-multifunctioneel-centrum-in-biggekerke-geopend
https://www.uu.nl/nieuws/gebouwen-universiteit-utrecht-worden-gezond-energieopwekkend-en-circulair
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/18/vo-raad-scholen-in-krimpregios-dreigen-te-verdwijnen-a3654408
https://www.dvhn.nl/groningen/Midden-Groningen-en-NAM-betalen-voor-dorpshuis-2.0-in-Froombosch-24192685.html
https://energieslag.rvo.nl/news/view/51190250/wellantcollege-spoelt-tijd-vooruit-om-maximaal-energie-te-besparen
https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/gemeente-west-maas-en-waal-gaat-jaarlijks-tonnen-investeren-in-zwembad-maar-daar-ging-een-lijdensweg-aan-vooraf~ab58d45e/
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/aanbesteding-zwembad-landgraaf-mislukt/
https://www.utilities.nl/wiebes-maakt-extra-geld-vrij-energietransitie/
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/31019/subsidie-materialenpaspoort
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32455915/refNibriEdID/429/
https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-BBV-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1903-zorgvastgoed-wijkvoorzieningen
https://bouwstenen.nl/Actualiteitencollege-Informatieplicht-Maatschappelijk-Vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=429


• 9 april: Actualiteitencollege Juridisch aspecten verduurzamen 

• 17 april: Actualiteitencollege Scholen van de Toekomst 

De netwerkbijeenkomsten staan gepland op: 

• 15 maart: Chefs in Deventer 

• 19 maart: Sportief Vastgoed 

• 20 maart: Vastgoedmanagement - regio Zuid 
• 26 maart: Vastgoedmanagement - regio Noord 

• 1 april: Beleid & Vastgoed 
• 3 april: Vastgoedmanagement - regio West 

• 6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken) 

Verder ook bijeenkomsten en cursussen van ASRE, Helix, Hevo, Scobe 
Academy en diverse andere organisaties. Zie hier ..... 

 

Volop vacatures 

 

Hoewel de gespreksrondes nog lopen, hebben onze partners ook veel 
nieuwe vacatures. Mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met 

één van onze netwerken. Lees meer... 
 

Vraag Bouwstenen 

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt 

dus ook met allerlei vragen bij Bouwstenen 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. 
 

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, 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, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, 

Fakton, Florion, Gelderland, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, Honeywell 

Building Solutions, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en Onderwijs 
Rotterdam, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Moerdijk, 

Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, 

Oss, Plandatis, 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, Sweco, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, 

Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, 

Woonwaard, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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

 

https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-juridische-aspecten-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-scholen-voor-de-toekomst
https://bouwstenen.nl/chefs-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed-deventer
https://bouwstenen.nl/sportaccommodaties?_ga=2.880945.1452683569.1550588201-1891100044.1489050286
https://bouwstenen.nl/1903-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-zuid
https://bouwstenen.nl/1903-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-noord
https://bouwstenen.nl/?q=Gemeenten%2C%20voorzieningen%20en%20vastgoed&_ga=2.191854250.1452683569.1550588201-1891100044.1489050286
https://bouwstenen.nl/1904-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-west
https://bouwstenen.nl/1905-bijeenkomst-wet-milieubeheer-en-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/429/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/429/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/429/
http://www.bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/Partnernotitie%202017%20DEF.pdf
https://bouwstenen.nl/node/13140
https://twitter.com/BouwstenenvS
https://www.facebook.com/Bouwstenen/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/groups/2623719/
http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

