
 
  

Jaarbijeenkomst in Hilversum 

 

Reserveer alvast in uw agenda; De jaarbijeenkomst van Bouwstenen op 
28 november 2019 in het Gooiland theater in Hilversum. Het duurt nog 

even, maar tegen die tijd hebben we weer veel nieuws te melden en 
informatie uit te wisselen. Iedereen is welkom. Lees meer... 

 

Audits informatieplicht flinke klus  

 

Om vóór 1 juli 2019 te kunnen voldoen aan de informatieplicht Wet 
milieubeheer voert Facilicom Energiebeheer samen met het 

Carmelcollege en de gemeente Arnhem 3 audits op locatie uit. Een 
flinke klus, zeker als het om meer dan 3 panden gaat. Lees meer .....    

 

Besparen met WKO vraagt aandacht 

 

Met Warmte Koude Opslag kan flink wat energie worden bespaard. Het 
vraagt wel speciale aandacht om deze besparing in de praktijk ook te 

realiseren. Daarbij hadden betrokkenen nogal wat opstartproblemen. 
Benieuwd naar meer ervaring of zelf ervaring te delen? Lees meer .....  

 

En verder... 

• Zoekt de gemeente Alkmaar (NH) naar mogelijkheden voor verduurzamen van het 

maatschappelijk vastgoed 
• Maken wijkbewoners hun buurthuis mooier in Arnhem (GD) 

• Is de monumentale kolos van het Bisschoppelijk College in Sittard (LB) nog één keer 
open voordat het binnenkort wordt verbouwd 

• Vindt er een zoektocht plaats naar locatie voor school in Heerde (GD) 

• Moet de aanbesteding van de bouw van een nieuwe school in Amsterdam opnieuw 
• Schrijft Verus over onderwijshuisvesting en investeringsverbod in PO 

• Is het nieuwe schoolgebouw VCL in Den Haag (ZH) officieel geopend door minister 
Van Engelshoven 

• Krijgt elke school in Zutphen (GD) 10.000 euro om schoolgebouw te verduurzamen 
• Is Zwembad Groene Heuvels in Ewijk (GD) voortaan voor iedereen geopend 

• Is er subsidie voor nieuwe, gezamenlijke sporthal in Ede (GD) 

• Debuteerde partner DEMO Consultants in een programma op RTL-Z. 

Bijeenkomsten 
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Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 20 maart: Bouwstenen voor zorgzame wijken 

• 26 maart: Actualiteitencollege Informatieplicht 
• 9 april: Actualiteitencollege Juridisch aspecten verduurzamen 

• 17 april: Actualiteitencollege Scholen van de Toekomst 
• 13 juni: Expertmeeting Anders organiseren van onderhoud voor 

verduurzaming 

• 28 november; bouwstenen jaarbijeenkomst   

Netwerkbijeenkomsten staan gepland op: 

• 20 maart: Vastgoedmanagement - regio 

Zuid (Vastgoedmanagement) 
• 26 maart: Vastgoedmanagement - regio 

Noord (Vastgoedmanagement) 
• 1 april: Passend aanbod voorzieningen (Beleid & Vastgoed) 

• 3 april: Vastgoedmanagement - regio West (Vastgoedmanagement) 

• 6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken) 

Verder ook diverse bijeenkomsten en cursussen van Bouwstenen-partners 

en andere organisaties. Zie dit overzicht. 
 

Met name vacatures bij bureau's  

 

Nog steeds volop vacatures bij onze partners, met name bij bureau's maar 

ook bij de gemeente Tilburg (teammanager grondexploitatie 
vastgoedbedrijf). Mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met één 

van onze netwerken. Lees de vacatures ... 
 

Bevraag elkaar 

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt 

dus ook 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, BEL-combinatie (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, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, 
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Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en 

Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, 

Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, 

Overbetuwe, Overijssel, Oss, Plandatis, 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, Sweco, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, 

Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, 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 
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