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6X GROEN; ook om zelf te doen

Steeds vaker draagt het dak bij aan de realisatie van klimaatdoelen en vaak
nog aan meer. Speciaal voor de internationale biodiversiteitsdag, zaterdag
22 mei 2021, tref je hier voorbeelden bij een school, bibliotheek, museum,
gemeentehuis en medisch centrum. Inspiratie voor eigen praktijk ...

Nu nóg duurzamer

Als vervolg op eerdere berichten over het meten en monitoren van het
energiegebruik in kWh/m2/jaar, dit keer het hele (duurzame) verhaal over
het huis voor ontmoeting en sport in Demen. Vrijwilligers Ria Vos en Ruud
Megens vertellen er over en geven een kijkje in de keuken ...

Het riool als verwarmingsketel

Het rioolwater gebruiken om een gebouw te koelen of verwarmen? Dat
klinkt gek, maar bij een school in Velsen gebeurt het. René van Veen,
beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij de gemeente, legt uit hoe het werk
en deelt zijn ervaring ...

Om bij te blijven

Het Bouwstenen-netwerk deelt haar kennis en ervaring via online
actualiteitencolleges. Iedereen kan meedoen. De bijeenkomsten gaan over
onderhoudsmanagement, het verduurzamen en monitoren energiegebruik.
 
Ook zijn er veel andere aantrekkelijke bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed. Zie hier het volledige overzicht.

En verder...

Handreiking overname maatschappelijk vastgoed door burgers (P31, BZK, VNG)
Definitief ontwerp voor nieuw dorpsgebouw van Zwartewaal (ZH)
Nieuw kwaliteitskader huisvesting onderwijs (PO, VO, VNG, Ruimte-OK)
Nieuw gebouw voor Grotius College in Heerlen (LB) 
Extra leslokalen voor basisschool Dorst (NB)
Nieuwe noodlokalen nodig bij basisschool Puth (LB) 
Vertraging bij bouw MFA voor onderwijs en sport in Brakel (NB)
Ontwerp nieuwbouw IKC met sport in Haren (GR) bekend
Realisatie MFA voor onderwijs sport en meer in Sint Oedenrode (NB) stap dichterbij 
Tweede leven vloer sportzaal in MFA Meeden (GR)
Sportclubs blij met kwijtschelden huur in Noordenveld (DR)
Maatschappelijk vastgoed verduurzamen met lening mogelijk in Hellendoorn (OV)
Rechtbank en gymnasium genomineerd voor archtectuurprijs  Amsterdam..

Mooie vacatures; bij en voor het netwerk

Ben jij een slimme en leuke maatschappelijk vastgoedprofessional met
feeling voor juridische zaken of heb je hele andere skills? Kom bij ons
werken en help het hele netwerk vooruit. 
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Er zijn ook veel mooie vacatures bij onze partners, gemeenten, scholen en
bedrijven. Zoals bijvoorbeeld als assetmanager vastgoed in Haarlem. Bekijk
hier alle vacatures.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U 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 u
gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees meer...

Uitwisselen en volgen?

Wilt u ook uw 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 uw 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, BTW-
Instituut, 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, Florion, 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, Sivog, SKPO, Spacewell, Spectrum,
SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Sudwest Fryslan, 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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