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Practice what you preach

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV doet het zelf ook; haar panden
verduurzamen en de resultaten monitoren op basis van het werkelijk
energiegebruik (in kWh/m2 GO per jaar). En bijzonder, ze neemt daarbij ook
de huurpanden mee. Bekijk de acties van jaar tot jaar en lees het bericht...

Duurzaam en houtgestookt

In Oijen staat een duurzame MFA met school, buurthuis en kantoren.
Bijzonder is dat de  ruimte wordt verwarmd met een houtkachel. Matthieu
Sonnemans, adviseur duurzaamheid van de gemeente Oss vertelt in een
video waarom, hoe het werkt en over zijn ervaring. Bekijk de video...

Nieuwe NEN-norm is veelbelovend

De nieuwe NEN 8026, voor het sturen op waarde bij de instandhouding van
de gebouwde omgeving, ziet er veelbelovend uit. Dat is de conclusie uit het
actualiteitencollege dat Bouwstenen organiseerde samen met de NEN en
drie leden van de NEN-commissie (allen partner van Bouwstenen). Lees
waarom...

Meer (gratis) bijeenkomsten

Het actualiteitencollege over de NEN 8026 gemist? Na de zomer nieuwe
kans. Zo zijn er meer bijeenkomsten waarbij het Bouwstenen-netwerk
(gratis) haar kennis en ervaring deelt met wie maar wil. Zie hier alle
actualiteitencolleges.
 
Ook zijn er diverse andere bijeenkomsten over maatschappelijk vastgoed.
Zie hier het volledige overzicht.

Mooie vacatures

Professioneel het netwerk vooruit helpen? Bouwstenen is op zoek naar een
multimedia specialist (ook goed in tekst) en een audiovisueel
medewerker. Ook mooie vacatures bij onze netwerk-partners? Bekijk
hier alle vacatures.

En verder...

Udens College (NB) ontvangt subsidie voor verbeteren ventilatie scholen
Realisatie van volledig duurzaam integraal kindcentrum in Houten (UT)
Katwijk (ZH) gaat aan de slag om 4 basisscholen en 2 gymzalen te verbeteren of te
vervangen
Duurzaamheidsprijs voor ecologische basisschool De Verwondering in Almere (FL)
PO-Raad publiceert een nieuw programma van eisen voor Frisse Scholen 
Gemeente Dordrecht (ZH) moet verkoop van Berckepoort opnieuw doen
Groene menukaart voor Musea en Podiumkunsten in Noord-Holland gelanceerd
Rotterdam (ZH) vernieuwt na 35 jaar centrale bibliotheek
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Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceert toepasbare handleiding voor verduurzamen
sportaccomodaties 
SRO pleit voor ruimere blik op gemeentelijk sportbeleid in combinatie met onderwijs
College van Medemblik (NH) komt met Lange termijn accommodatiebeleid
UWV constateert opvallend veel banen in het fysiek domein van planologie tot beheer tot
bouw en installatie

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
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, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Best, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BTW-
Instituut, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, Cleverstone, Condor, De Ronde Venen, Delft, DEMO
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Epe, Facilicom Solutions, 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, ICS, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, OOADA, Optimus, Oss, Overbetuwe, Overijssel, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad,
Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksvastgoedbedrijf, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal
HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Servicecentrum Drechtsteden, SKPO, Spacewell, Spectrum, SPRYG,
SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Sudwest Fryslan, Synarchis, Sweco, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Total Link, Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio
Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, Vijfheerenlanden, VNG, Voorschoten,
VO-raad, Weert, Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management,
Zaanstad, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

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