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Gebruiker neemt energielek weg

Installaties zijn vaak overgedimensioneerd en niet op het gebruik
toegespitst, zegt Ruud Megens, vrijwilliger bij een accommodatie voor sport
en ontmoeten in Demen. Daardoor lekt veel energie weg. Tijdens een
rondleiding vertelt hij over zijn ervaring en wat hij er zelf aan doet... 

Bijzonder energieloket voor scholen, sport en cultuur

Het lokale Energieloket van de gemeente Utrecht helpt ook onderwijs, sport-
en cultuurorganisaties vooruit bij het verduurzamen van hun gebouw. Dat is
bijzonder. De meeste Energieloketten richten zich primair op burgers en
bedrijven. Projectleider Ruben van Brenk, vertelt hoe het werkt...

Geen inzicht in gemeentebegroting

Gemeenteraden vergaderen over de begroting 2022 maar hebben vaak geen
idee waarnaar te kijken als het om vastgoed gaat, blijkt uit gesprekken die
Bouwstenen met raadsleden voerde. "Ik bluf me op dit onderwerp door de
vergadering heen", zegt...

Kies je carrière

Ben je jong en wil je je verder ontwikkelen in je vak? Dan is hier je kans.
Meld je aan voor een vrijkaart voor de Maatschappelijk Vastgoeddag.
 
Werk je al in het maatschappelijk vastgoed en ben je op zoek naar je
volgende stap? Kies dan een mooie job uit ons overzicht vacatures.

En verder...

Onderzoek van LSA over financiering voor ontmoetingsplekken gepubliceerd 
Ministerie van VWS publiceert handreiking basistips voor ventileren
Brink ontwikkelt monitor voor verduurzaming politiegebouwen
Basisschool in Waterland (NH) kan niet verbouwen door overvol stroomnetwerk
Gemeente Delft (ZH) kan vrije school niet huisvesten: ‘We krijgen te weinig geld’
Meer dan € 100 miljoen voor opknappen en nieuwbouw scholen Rijswijk (ZH)
Start bouw scholen in expertisecentrum Heerhugowaard (NH)
Geldermalsen (GD) krijgt nieuw Integraal Kindcentrum
Schoolgebouw in Loppersum (GR) wordt getransformeerd tot huisartsenpraktijk
School en sporthal in Schoonhoven (ZH) circulair gesloopt
Start bouw uitbreiding theater en bieb in Diemen (NH)
Nieuw stadskantoor geopend in Heerlen (LI)
Hellendoorn (OV) steekt € 1,5 miljoen in verduurzaming zwembad 
Circulaire sporthal geopend in Zwolle (OV)
Helmond (NB) krijgt nieuw energieneutraal zwembad
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Wil je een opleiding doen, je laten bijpraten of aansluiten bij een
professioneel Bouwstenen-netwerk? Dan tref je hier het overzicht van alle
opleidingen, cursussen en netwerkbijeenkomsten.
En je kunt je ook al voor de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december
2021 aanmelden.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. Je 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 jij
gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees hoe het werkt...

Uitwisselen en volgen?

Wil je ook je 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 jouw 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, de BUCH, 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, ICSadviseurs, Innoord, Installect, Kadaster, Kampen, Katwijk, Kind
en Onderwijs Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard,
Maastricht, Medemblik, 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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