
 
  

Andere klimaataanpak nodig  

 

Om de klimaatdoelen te halen is een andere aanpak nodig; minder 

sectoraal en top down gestuurd en meer in aansluiting bij het werk van 

gemeenten, scholen en andere partijen in het maatschappelijk 

vastgoed. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) 

routekaarten voor de gebouwde omgeving. Lees meer....  
 

Laat zien wat je bijdraagt  

 

"Over het functioneren van een wijkcentrum heeft iedereen wel een 

mening, maar meestal is dat op weinig gestoeld": zegt Evert van den 

Beld, manager wijkvoorzieningen bij de Woonplaats in Enschede. Hij 

kan aantonen wat bezoekers er echt van vinden. Lees meer .... 

 

Bulkupload infoplicht beschikbaar  

 

Begin mei 2019 lanceerde RVO een bulkupload functie voor het eLoket 

rond de informatieplicht Wet milieubeheer. Met deze functie kunnen 

organisaties in één keer voor meerdere locaties de benodigde informatie 

in het eLoket uploaden. Lees meer ... 
 

Duurzame uitblinkers gezocht  

 

Wie kent er een super duurzame school, wijkcentrum, theater, 

bibliotheek, sportaccommodatie of gemeentehuis? Welke 

maatschappelijke organisatie voert een duurzame bedrijfsvoering? 

Bouwstenen is op zoek naar meer uitblinkers waar we allemaal van 

kunnen leren. Lees meer ...  
 

En verder...  

• Welkom nieuwe partners KSE en Planon 

• Komen er woningen in het voormalige stadhuis van Almelo (OV) 

• Vind groot onderzoek naar de toekomst van Roosendaalse (NB) buurthuizen plaats 

• Gaan gemeenten experimenteren met een recht op overname van maatschappelijk 

vastgoed 

• Steekt Emmen (DR) een ton in opknappen sportaccommodaties 

• Bekrachtigen schoolbesturen en gemeente Gouda (ZH) hun samenwerkingsambitie 

onderwijshuisvesting 

• Heeft de gemeente Renkum (GD) het budget van een schoolgebouw met 4 miljoen 

verhoogd vanwege stijgende bouwkosten en extra duurzaamheidseisen 

• In Trouw: Een duurzame school kan ook zonder dwang 

• Praten scholen over onderwijsvastgoed in de Nationale Trendradar 

Onderwijsvastgoed 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33292344/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Routekaart-Duurzaamheid
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33307359/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/Beoordeling_wijkcentra
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33353531/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/Bulkupload_Informatieplicht_Maatschappelijk_Vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33353532/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk_Vastgoed_voorbeelden_duurzaamheid
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/434/
https://www.k-s-e.nl/
https://planonsoftware.com/nl/
https://vastgoedjournaal.nl/news/40118/iedereen-is-welkom-in-voormalig-stadhuis-almelo
https://www.bndestem.nl/roosendaal/groot-onderzoek-naar-de-toekomst-van-de-elf-roosendaalse-buurthuizen~add10997/
https://www.platform31.nl/nieuws/de-participatiesamenleving-zet-zich-voort-met-right-to-bid
https://www.dvhn.nl/drenthe/Emmen-steekt-ton-in-opknappen-sportaccommodaties-24376782.html
https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Schoolbesturen_en_gemeente_bekrachtigen_samenwerkingsambitie_onderwijshuisvesting
https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Schoolbesturen_en_gemeente_bekrachtigen_samenwerkingsambitie_onderwijshuisvesting
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/04/gemeente-legt-miljoenen-bij-voor-scholenproject-vanwege-stijgende-bouwkosten-101271881
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/04/gemeente-legt-miljoenen-bij-voor-scholenproject-vanwege-stijgende-bouwkosten-101271881
https://www.trouw.nl/opinie/een-duurzame-school-kan-ook-zonder-dwang-van-bernard-wientjes~af2dd1d8/
https://www.schooldomein.nl/wp-content/uploads/2019/04/NTR_Onderwijsvastgoed.pdf
https://www.schooldomein.nl/wp-content/uploads/2019/04/NTR_Onderwijsvastgoed.pdf
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=434


• Krijgt Nijmegen (GD) er een nieuwe basisschool bij 

• Heeft Deventer (OV) niet genoeg geld voor nieuwbouw VMBO-school en sporthal 

• Culemborg (GD) onderzoekt wie in leegkomende Daltonschool wil gaan zitten 

• Gendringse (GD) basisscholen moeten samengaan 

• School en opvang gaan in Tolkamer (GD) werken als één organisatie 

• Zijn basisschoolkinderen tijdelijk gehuisvest in klooster in Veghel (NB).  

Bijeenkomsten  

 

Bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 8 mei: Gebruikstevredenheid maatschappelijke accommodaties 

• 23 mei: Kennisdag Sport en Duurzaamheid 

• 6 juni: Actualiteitencollege Informatieplicht 

• 13 juni: Anders organiseren van onderhoud 

• 19 juni: Handige informatie voor vastgoed- en facilitymanagement 

• 28 november: Jaarbijeenkomst 

De netwerkbijeenkomsten staan gepland op: 

• 16 mei: Strategische vraagstukken (Corporaties) 

• 22 mei: Energie besparen in breder perspectief (Onderwijs) 

• 13 juni: Vastgoedsturing (programma volgt) 

• 25 juni: Financiële Experts (programma volgt) 

Verder diverse bijeenkomsten en cursussen van andere organisaties. Zie 

het complete overzicht. 
 

Diverse vacatures  

 

Diverse vacatures bij Bouwstenen-partners waaronder een beleidsadviseur, 

een portefeuillemanager, vastgoedspecialisten en projectmanagers. 

Misschien iets voor jou? 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! 

 

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'.    
 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nieuwe-basisschool-voor-nijmegen-noord-heet-de-boomgaard~ab9371f7/
https://www.destentor.nl/deventer/deventer-heeft-niet-genoeg-geld-voor-nieuwbouw-vmbo-school-de-marke-en-nieuwe-sporthal~a69f0472/
https://www.gelderlander.nl/culemborg/culemborg-onderzoekt-wie-in-leegkomende-daltonschool-wil-gaan-zitten~a364ac69/
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/samengaan-gendringse-basischolen-moet-gestalte-krijgen-anders-worden-miljoenen-ingetrokken~a0fc2aee/
https://www.gelderlander.nl/zevenaar/school-en-opvang-gaan-in-tolkamer-werken-als-een-organisatie~a0bf6d32/
http://www.zenzo-mv.nl/basisschool-tijdelijk-in-klooster/
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32455915/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/1904-RodeKersen-Maatschappelijk-Vastgoed
https://sportengemeenten.nl/agenda-item/kennisdag-sport-en-duurzaamheid-2019/
https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-informatieplicht-vervolg
https://bouwstenen.nl/1906-verduurzamen-onderhoud-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1906-informatiemanagement-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1905-verduurzaming-corporaties-BOGMOG
https://bouwstenen.nl/1905-energiebesparing-onderwijs
https://bouwstenen.nl/cursussen
https://bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/434/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/434/
https://bouwstenen.nl/maatschappelijk%20vastgoed%20partner%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal?_ga=2.172782307.1114787932.1557124340-1891100044.1489050286
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.


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, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, 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, 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, 
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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

 

http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

