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ARTIS als duurzame proeftuin
ARTIS heeft grote ambities het dierenpark, annex leer- en
ontmoetingsplek te verduurzamen. Als het in ARTIS kan, kan het overal,
zegt directeur Rembrandt Sutorius, tijdens de jaarbijeenkomst van
Bouwstenen op 4 december 2018. Lees meer ...
Samsom roept op tot actie
Tot 2050 moeten 50 maatschappelijk vastgoed objecten per dag worden
verduurzaamd, rekent Diederik Samsom, voorzitter van de Sectortafel
Gebouwde omgeving, ons 4 december voor. De opgave is te doen, maar
het is wel nodig in actie te komen. Lees meer ...
Maak energiegebruik openbaar
Maak het energiegebruik van publieke gebouwen openbaar. Dat zegt
Henk Hoogland, hoofd vastgoed Almere, tijdens de jaarbijeenkomst van
Bouwstenen. Ook kunnen gemeenten en scholen beter samenwerken op
basis van één en dezelfde database voor IHP's en DMJOP's. Meer lezen
.....
Prijs voor buurthuis Vogelvlucht
Huis van de Buurt Vogelvlucht in Leiden heeft de Rode Kers gewonnen;
een prijs voor de door gebruikers best beoordeelde wijkvoorziening. Ook
Wijkcentrum Schoneveld in Houten, Ontmoetingshuis Veenendaal Oost
en Huis van de Buurt de Kooi in Leiden scoorden goed bij gebruikers.
Lees meer .....
Zeist goed voorbeeld
De gemeente Zeist heeft uit handen van Marie Louise Tabbe van het
ministerie van BZK de ‘Goed voorbeeld’-prijs' gekregen voor het
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Uit een
VNG/Bouwstenen-enquête, bleek dat Zeist op dit gebied al veel heeft
gedaan. Lees meer .....
O-Prognose weer als best getest

Het vastgoedinformatie systeem O-Prognose van Plandatis is voor het
derde jaar op rij als beste door gebruikers beoordeeld. Geen rede om
achterover te leunen. Ambities rond het Klimaatakkoord vragen meer
sturingsinformatie. Lees meer ....
Beter en meer samen
'Het vastgoedmanagement mag wel wat professioneler. En zorg ervoor
dat transparant is wat een goed idee kost.' Dat zegt Bas Kurvers,
wethouder Rotterdam. Bonny Donders van het Rijksvastgoedbedrijf,
pleit voor meer gezamenlijk optreden bij al het publiek gefinancierd
vastgoed en maakt het meteen concreet. Lees meer ....
Bijeenkomsten
Op onze website treft u een overzicht van alle cursussen en bijeenkomsten
op het gebied van maatschappelijk vastgoed.
•
•
•

In januari 2019 start een opleiding Asset Management
Maatschappelijk Vastgoed van de ASRE.
Op 17 januari 2019 gaan we met mensen uit het onderwijs de kunst
van het verduurzamen afkijken bij Avans Hogeschool in Breda.
In februari is er een bijeenkomst met het netwerk verduurzamen en
Rijksvastgoedbedrijf over routekaarten.

Lees meer ..
En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lees hier de volledige impressie van de jaarbijeenkomst, met foto’s en de
presentaties tijdens de sessies.
Welkom nieuwe partners: De Haagse Scholen en Scobe Academy.
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatadoptatie.
BrabantAdvies over onderbelichte vormen van leegstand en verduurzamingsopgave.
Oude school in Steenderen (GLD) wordt ontmoetingscentrum.
Wijkcentrum in Nijmegen (GLD) moet zichzelf bewijzen, anders gaat het dicht
Flyeren voor behoud van bibliotheek Warnsveld (GLD)
Artikel in Sociale vraagstukken over bewonersinitiatieven; de pioniersfase voorbij.
Nieuwbouw school geopend in Schiedam (ZH)
Renovatie en nieuwbouw H-school in Amsterdam leidt tot duurzame frisse school
Vernieuwbouw het nieuwe lyceum Bilthoven (UTR)
Gemeenteraad Geldermalsen (GLD) wil meer zicht op risico’s maatschappelijk
vastgoed.

Nieuwe baan?
Ook in 2019 zijn er diverse interessante vacatures op het gebied van
maatschappelijk vastgoed. Zin in een nieuwe uitdaging in het nieuwe
jaar? 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.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Mensen die deze nieuwsbrief eenmalig
hebben ontvangen, omdat ze bij de jaarbijeenkomst waren, hoeven zich niet af te melden.
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 facilitymanagment, bbn
adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel,
Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven,
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Gelderland, Gooise Meren,
Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HodesHuisvesting, Hollands Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN
Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht,
Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, NPQ Housing &
Facilities, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PORaad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep,
Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, Scobe Academy, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed,
Stichting Swalm en Roer, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar,
Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard,
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier.
| Top |

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

