
  

Leuk; Samsom bij Jaarbijeenkomst  

 

Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde 

Omgeving, praat ons bij over het Klimaatakkoord tijdens onze 

Jaarbijeenkomst op 4 december 2018. Ook is hij benieuwd hoe het 

werkveld tegen het Klimaatakkoord aankijkt en wat we het afgelopen 

jaar in Bouwstenen-verband hebben ontwikkeld. Lees meer... 
 

Er gaapt een groot gat  

 

Er gaapt een groot gat tussen de vastgoedsturing en de financiële 

sturing bij gemeenten, concludeert Paul Mooij op basis van het 

onderzoek in het kader van zijn opleiding aan de ASRE. Het 

onderzoek van Mooij is een aanrader voor iedereen die de 

gemeentebegroting wil doorgronden. Lees meer... 
 

Geen vastgoed, geen stookkosten  

 

De gemeente Tynaarlo pakt de verduurzaming van scholen, 

sportaccommodaties en ander vastgoed aan volgens het principe: 

"wat je niet hebt, hoeft je ook niet te stoken." Dat begint bij een 

bezinning op de portefeuille, vertelt Roderik van Loon, vakspecialist 

Vastgoed in Tynaarlo. Lees meer... 
 

Ervaring met infrarood panelen  

 

Scholenstichtingen Voila en CPOW gebruiken infrarood panelen 

om hun scholen te verwarmen en delen hun ervaring. We zijn 

benieuwd of die strookt met uw ervaring. Lees meer .... 

 

Bijeenkomsten van ons en anderen  

 

Wij zijn nog even druk met de Jaarbijeenkomst en de publicaties die 

iedereen mee krijgt. Deze Jaarbijeenkomst en 

allerlei bijeenkomsten van anderen vindt u op onze website. 
 

En verder...  

• Twee nieuwe partners. Welkom bij Bouwstenen Gooise 

Meren en Werkorganisatie Duivenvoorde van Voorschoten en Wassenaar.  

• Bouw nieuw zwembad Bilthoven stilgelegd na scheuren in kelder en beton 

• Gooise Meren kiest voor uitbesteden van verduurzamen maatschappelijk 

vastgoed 

• Voldoen aan de informatieplicht Wet milieubeheer of niet? Gebruik 

de Wetchecker 
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• Decentralisatie van de onderwijshuisvesting: gewenst of niet? En wat zijn 

de gevolgen? 

• Provincie Gelderland houdt verkiezing Dorpshuis van het jaar 2018 

• VNG vraagt om steun in de rug voor duurzame investeringen in 

onderwijshuisvesting 

• Patstelling rond project Feyenoord City 

• Energieverbruik raadhuis Hilversum aangepakt 

Leuke vacatures  

 

Er is een leuke vacature bij Bouwstenen voor een 

projectmedewerker/kennismakelaar op het gebied van vastgoed, 

duurzaamheid en maatschappij. Ook andere organisaties hebben 

leuke vacatures. Zin in een nieuwe job? 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, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? 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 
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, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's 
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN 
Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, 
Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, NPQ 
Housing & Facilities, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, 
Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO 
Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, 
Stichting Swalm en Roer, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, 
Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Werkorganisatie Duivenvoorde, Westland, Wijkplaats, Wille 
Donker advocaten, Woonwaard, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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