Routekaart meest gelezen
De bijdrage van het Bouwstenen-platform aan de (sectorale)
routekaarten rond het Klimaatakkoord is duizenden keren gelezen.
Diverse mensen uit het netwerk brachten deze bijdrage ook bij lokale en
landelijke beslissers onder de aandacht in de hoop dat zij het bij hun
besluiten betrekken. Lees meer....
Handig overzicht beleidsvoornemens
In de wirwar aan beleid en wetten rond energie, duurzaamheid en
circulariteit is het soms lastig te weten wanneer je waaraan moet
voldoen en wat je komende jaren kan verwachten. Daarom hebben we
een eerste overzicht gemaakt. Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd
welkom. Lees meer ....
CO2 Rekenwerk met excelsheet
Scholenstichting BOOR heeft berekend dat zij tot 2030 ca. 40% CO2
reductie kan bereiken zonder hiervoor extra geld uit te hoeven
trekken. Remco Verheij, bestuurs- en beleidsconsulent bij de stichting
legt stap voor stap uit hoe dat kan en deelt zijn Excel-rekensheet. Lees
meer ....
Informatierollen rond ruimte en vastgoed
Joris van Berkel, adviseur grond- en vastgoedbedrijf bij de gemeente
Arnhem is positief over de 'Routekaart gemeenten en BIM'. Het schetst
aardig wat de samenhang is tussen de verschillende rollen van de
gemeente op het gebied van informatie, ruimte en vastgoed. Lees
meer ....
En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom nieuwe partner gemeente Peel en Maas
Presenteren de PO- en VO-Raad hun routekaart voor het klimaatakkoord
Willen gemeenten uitstel (regionale) energiestrategieën
Kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern
advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen
Komen onderzoekers van Zuyd Hogeschool met tips voor herbestemming leegstaand
vastgoed
Ging de BNA publieksprijs voor gebouw met de meest maatschappelijke
meerwaarde naar de voormalige locomotievenwerkplaats in Tilburg
Is buurthuiskamer Bij de Halte in Deventer (OV) bekroond met de Ab Harrewijnprijs voor hun hulp aan kwetsbare mensen
Heeft de Nijmeegse (GD) wijk Weezenhof eindelijk een buurthuis
Verbouwt gemeente Kessel (LB) gemeenschapshuis De Paort
Begint Alphen (GD) met de bouw van een nieuw dorpshuis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wil AVVN dat volkstuinen het middelpunt van de wijk worden
Komen Haarlemmers (NH) in actie tegen verkoop culturele broedplaats door
gemeente
Opent Zwolle (OV) een kapel die omgebouwd is tot podium
Is er angst voor afglijden wijk door vertrek Galamaschool in 's-Heerenberg (GD)
Gaat het Jan van Brabant College na ruim 150 jaar weg uit Molenstraat in Helmond
(NB)
Moet basisschool de Horsthoek in Heerde (GD) verhuizen
Begint het Pro-College in Bemmel (GD) met verbouwen
Gaat de Radboud Universiteit zonder dure subsidies van het gas
Is spilcentrum De Spaaihoeve in Eindhoven (NB) een school zonder traditionele
klaslokalen.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op:
•
•
•
•
•

23 mei: Kennisdag Sport en Duurzaamheid
6 juni: Actualiteitencollege Informatieplicht
13 juni: Anders organiseren van onderhoud
19 juni: Handige informatie voor vastgoed- en facilitymanagement
28 november: Jaarbijeenkomst

De netwerkbijeenkomsten staan gepland op:
•
•
•

22 mei: Energie besparen in breder perspectief (Onderwijs)
13 juni: Sturen op activistisch vastgoed (Makelpunten &
Vastgoedsturing)
25 juni: Financiële Experts (programma volgt)

Verder diverse bijeenkomsten en cursussen van BNG, Twijnstra Gudde,
HEVO, Scobe Academy en andere organisaties. Zie het complete overzicht.
Vacatures bij Bouwstenen en partners
Diverse vacatures bij Bouwstenen en bij Bouwstenen-partners. Misschien zit
er iets voor je tussen. En mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen
met één van onze netwerken. Lees de vacatures ...
Wisdom of the crowd
Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt
met allerlei vragen bij ons platform 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.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.
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 facilitymanagement, bbn adviseurs, BELcombinatie (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, Epe, Facilicom
Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gelderland, Gilde
Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HodesHuisvesting, Hollands Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Installect,
Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO
Roosendaal, KSE, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO,
Maastricht, Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, NoordBrabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe,
Overijssel, Oss, Peel en Maas, Plandatis, Planon, 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, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel,
Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde,
Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, 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

