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Normbedragen te laag voor kwaliteit
De gemeente Velsen legt bij de bouw van een nieuwe school uit
eigen middelen flink geld bij. Ook scholen dragen bij. De
normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn niet toereikend om de
gewenste (lucht) kwaliteit te realiseren. De prijzen liggen al gauw
40% hoger. René van Veen, beleidsadviseur
onderwijshuisvesting, licht toe ...
Gemeente kan niet heksen
"Huurders van gemeentelijke panden willen graag snel een duurzaam
gebouw. De gemeente kan dat helaas niet zo snel voor iedereen
realiseren", vertelt Marianne de Widt, hoofd vastgoed in Arnhem.
"We moeten zo'n 100 panden verduurzamen. Het begin is er, maar
ook nog veel te doen." Ze vertelt over de aanpak van Arnhem van
jaar tot jaar ...
Op locatiebezoek in een boek
Wie het nieuwe jaarboek over architectuur in Nederland leest, komt
een paar mooie juweeltjes tegen, waaronder een school met twee
sportzalen van 7 meter hoog onder een binnenplaats in Amsterdam.
Bijzondere plekken om langs te fietsen en om over te lezen in het
boek ...
Meld je nu (gratis) aan
Komende weken snel bijgepraat worden over het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed (ook voor wethouders), de Wet
kwaliteitsborging, NEN 2767 of 8026, het leiding geven aan en
meedoen met verbeterteams of de bedrijfsvoering in het onderwijs?
Meld je dan nu aan voor één of meerdere (gratis) actualiteitencolleges
...
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Verenigde Naties brengt rapport uit over klimaatverandering
Kabinet stelt € 100 miljoen voor betere ventilatie op scholen eerder beschikbaar
Zuid-Holland maakt extra €2,8 miljoen vrij voor de restauratie van
rijksmonumenten
Dutch Green Building Counsil presenteert framework om bestaande gebouwen
circulair te maken
Klimaatcentrum Verenigde Naties wordt verwarmd door rivierwater
Nissewaard (ZH) start met volgende fase verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Flinke investering voor het verduurzamen van het Dorpshuis Kesteren (GL)
Wijkcentrum in Emmen (DR) komt in nieuwbouwpand samen met Aldi
Het Rijksmuseum ontvangt het BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat
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Het Nijntje museum verhuist tijdelijk naar historisch pand van de oude bibliotheek
Meer geld nodig voor ventilatieverbouwing TivoliVredenburg, Utrecht
Kindcentrum in Utrecht (UT) geopend met verbinding naar voedselbos

Jobs voor het uitkiezen
Bij Bouwstenen zoeken we een multi-mediaspecialist en (wegens
ziekte) een management ondersteuner. Ook diverse Bouwstenenpartners hebben mooie banen te vergeven. Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Kies dan een mooie job uit ons lijstje
met vacatures.
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 meer...
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, BTWInstituut, 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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