
 

Vervolg routekaarten  

 

Op 1 mei 2019 lagen er zo'n 12 sectorale routekaarten rond 
maatschappelijk vastgoed bij het Rijk. Deze zomer worden ze 
meer op elkaar afgestemd en waar nodig herschreven. Vanuit het 
Bouwstenen-netwerk zullen we opnieuw een bijdrage leveren, 
zoals we dat eerder ook hebben gedaan. Lees meer .... 

 

Wel rendement, weinig toegepast  

 

Waterzijdig inregelen levert al snel 10% besparing op het 
gasverbruik op. Toch passen weinig organisaties deze erkende 
maatregel toe, blijkt uit ervaring bij de omgevingsdienst IJmond. 
Opdrachtgevers moeten er bij de installatie actief om 
vragen. Lees meer... 

 

LVO voorstel onderwijshuisvesting  

 

De Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs schaart zich achter 
de wetsvoorstellen van VNG, PO en VO-raad rond 
onderwijshuisvesting, maar wil graag verder gaan als het gaat 
om kwaliteit, investeringen en planning van de voorgestelde 
verplichte Integrale Huisvestings Plannen. Lees meer... 

 

Netwerkmomenten na de zomer  

 

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

• 23 september: Informatiemanagement  
• 28 november: Bouwstenen-Jaarbijeenkomst 2019 

Bouwstenen-netwerkbijeenkomsten waarbij kennis wordt 
uitgewisseld, nieuwe kennis wordt ontwikkeld en voorstellen worden 
besproken, staan gepland op: 

• 4 september: Basis onderwijshuisvesting op orde (Onderwijs) 
• 11 september: Gezond, duurzaam en goed (Onderhoud) 
• 11 september: Maatschappelijk rendement (Beleid 

&Vastgoed, Onderwijs, Sport) 
• 12 september: Vastgoedsturing (programma volgt) 
• 19 september: Integraal sturen op energie en 

duurzaamheid(Verduurzaming) 
• 24 september: Vastgoedmanagement - regio Zuid 
• 25 september: Passend, duurzaam en gewild vastgoed (Chefs 

vastgoed) 
• 1 oktober: Vastgoedmanagement - regio West 
• 8 oktober: Vastgoedmanagement - regio Noord-Oost 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/34148517/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/planning-routekaarten-maatschappelijk-vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/34120066/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/Waterzijdig_inregelen_Maatregelen_Duurzaamheid
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/34135484/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/Onderwijshuisvesting_wetswijziging_LVO
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32455915/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/1909-Informatiemanagement-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/Agendabericht%20Bouwstenen-Jaarbijeenkomst-2019
http://bouwstenen.nl/1909-basisoporde-onderwijshuisvesting
https://bouwstenen.nl/1909-sturingsinformatie-onderhoud-verduurzaming
https://bouwstenen.nl/1909-maatschappelijk-rendement-voorzieningen
https://bouwstenen.nl/1909-sturing-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1909-sturing-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1909%20chefs-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=439


• 10 oktober: Do's and don'ts van financiering 
verduurzaming (Financiële Experts) 

Meedoen? 
Wil je ook meedoen met een van onze (ontwikkelende) netwerken 
voor gemeenten, scholen, corporaties of multifunctionele 
maatschappelijke accommodaties? Meld je dan nu aan om na de 
zomer mee te kunnen draaien en samen wijzer te worden. Zie hier 
het overzicht van alle netwerken.  
 
Alle bijeenkomsten 
En achter deze link treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond 
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed na de zomer; ook die 
van onze partners en andere organisaties. 

 

En verder...  

• Worstelen vooral grote gemeenten met hun rol in de energietransitie, blijkt uit 
een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Royal 
HaskoningDHV 

• Geeft Arnhem (GE) het startsein om het nieuwe sportcomplex te bouwen 
• Gaat de gemeente Den Bosch (NB) de aankomende twee jaar 100 

panden verduurzamen  
• Heeft de gemeente Enschede (OV) samen met scholen olv Hevo een 

nieuw onderwijshuisvestingsplan opgesteld  
• Kiest Scholenstichting LiemersNovum (GE) voor duurzaamheid op 26 scholen 

in de regio 
• Zoekt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe eigenaar voor cultuurhistorisch 

erfgoedVeenhuizen (DR) 
• Is in Oosterwolde (FR) Biosintrum geopend: een kenniscentrum, broedplaats 

en ontmoetingsplek op het gebied van de Biobased Economy 
• brengt het Alfa-college (GR) bouwdisciplines samen in het eerste BIM-lab van 

de regio. 
• Wensen we iedereen die binnenkort vakantie heeft een fijne vakantie en 

anderen veel werkplezier.   

Deze zomer op zoek naar een nieuwe baan?  

 

Er zijn diverse vacatures 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! 
 

https://bouwstenen.nl/1910%20financiering-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1910%20financiering-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/netwerken%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
https://bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/439/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeente-worstelt-met-rol-in-energietransitie.10055152.lynkx?tid=TIDP189739X4BD12DF70DE746E3A957124E049C42ABYI5&utm_campaign=BB_NB_Wekelijks&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=87_08-07-2019
https://www.gelderlander.nl/arnhem/sein-op-groen-voor-het-nieuwe-zwembad-in-arnhems-sportcomplex-valkenhuizen%7Eaee0312d/
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/aftrap-verduurzamen-100-panden-begonnen
https://www.hevo.nl/projecten/ihp-onderwijs-gemeente-enschede
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/49726-liemerse-scholenstichting-kiest-voor-duurzaamheid-op-26-scholen.html
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/wie-geeft-het-verhaal-van-veenhuizen-een-vervolg
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/wie-geeft-het-verhaal-van-veenhuizen-een-vervolg
https://www.f-facts.nl/topics/duurzame-huisvesting/nieuws/biosintrum-ingericht-vanuit-de-biobased-en-cradle-cradle-gedachte
https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/18052546/groningse-alfacollege-brengt-bouwdisciplines-samen-in-eerste-bimlab-van-de-regio
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/439/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/maatschappelijk%20vastgoed%20partner%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal?_ga=2.172782307.1114787932.1557124340-1891100044.1489050286


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'.    
Noteer ook in uw agenda  

 

De Bouwstenen-Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 in 
Hilversum.  De dag waar bestuurders, managers en professionals 
rond onderwijs-, sport-, cultuur-, zorg- en welzijnsvastgoed 
elkaar ontmoeten, van elkaar de kunst afkijken en elkaar 
inspireren voor de  samenwerkingsagenda 2020. Lees meer .... 

 

 

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, Honeywell Building Solutions, Horst aan de 
Maas, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KSE, KWK Huisvesting & 
Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, 
Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, 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, Yask 
Facility Management, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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

 

https://bouwstenen.nl/node/13140
https://twitter.com/BouwstenenvS
https://www.facebook.com/Bouwstenen/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/groups/2623719/
mailto:portal@bouwstenen.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20meld%20mij%20bij%20dezen%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20van%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal.
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33965047/refNibriEdID/439/
https://bouwstenen.nl/Jaarbijeenkomst-2019
http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

