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Aan de slag met eigen route

Wie een eigen route wil opstellen voor het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed kan inmiddels gebruik maken van een
stappenplan, verschillende rekentools en inspirerende voorbeelden. We
hebben ze verzameld op onze website. Lees meer ... 

Hobbels rond zonnepanelen

Gemeenten, scholen, zorg- en sport-organisaties hebben soms nog wat
hobbels te nemen bij het toepassen van zonnepanelen op maatschappelijk
vastgoed. Dat blijkt uit onderzoek van RVO en ervaring bij ijsstadion Thialf.
Lees meer ...

Vakantie uitjes in eigen land

Voor de liefhebbers van nieuw en getransformeerd maatschappelijk
vastgoed hebben we een aantal vakantie uitjes op een rij gezet. Ook
geschikt voor een dagje uit. Fijne zomer gewenst. Lees meer...

Bijeenkomsten na de zomer

Na de zomer starten we met twee actualiteitencolleges, namelijk over
veiligheid op 15 september en over de kostprijsdekkende huur op 24
september (iedereen welkom). Ook zijn er weer diverse
netwerkbijeenkomsten (uitnodiging op naam). Zie onze website voor alle
bijeenkomsten; ook die van andere organisaties. 

En verder...

Assen (DR) plaatst 1300 zonnepanelen op eigen vastgoed.
Aestate brengt whitepaper Duurzaamheid uit. 
Investering duurzaam sportcomplex in Kapelle kan uit dankzij TCO.
Zwem- en sportcomplex de Swaneburg in Coevorden (DR) dit jaar nog van het gas af.
Heemskerk (NH) doet mee aan pilot verduurzamen schoolgebouwen.
Groningen (GR) krijgt Eemsdelta campus met vier VO-scholen.
Extra onderwijslocatie voor KBS de Pionier in Stichtse Vecht (UT).
Zuyderzee Lyceum Lemmer (FR) krijg nieuwbouw op plek van wijkcentrum.
Gemeente Den Haag (ZH) onderzoekt of leidingen in vastgoed lood bevatten.
Basisschool, kinderopvang, sport & jeugdwerk in nieuwe MFA in Westwoud (NH).
De "vernieuwbouw" van de Kraatsschool in Bennekom (GL) is opgeleverd.  
Verenigingen in Heiloo (NH) hoeven half jaar geen huur te betalen.
Informatie over verplicht energielabel vanaf 1 januari 2021 op basis van NTA 8800.
Ruim € 5 ton geïnvesteerd in gemeenschapsprojecten op Friese waddeneilanden.
Politie kiest Ad Hoc Beheer als beheerder voor leegstaande panden.

Hele mooie banen

Banen op het gebied van huisvesting en vastgoed, waaronder een
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projectleider huisvesting bij de politie, een investeringsspecialist /
strategisch financieel adviseur bij de gemeente Amsterdam, een technisch
beheerder bij de gemeente Utrecht en een planeconoom bij de gemeente
Oss. Bekijk hier alle vacatures.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt
met allerlei vragen bij ons platform terecht en samen ontwikkelen we
nieuwe kennis. Dat scheelt tijd en geld. 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-pagina van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Abcnova, Ad Hoc, Aestate, Almere, Aloysius
Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM
facilitymanagement, Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den
Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe,
Facilicom Solutions, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse
Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon,
Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO,
Maastricht, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua
Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, HaskoningDHV, RPS,
Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell, Spectrum, SRO, Stichting
BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, Twynstra
Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands
Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk
Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

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