
 

Prijs- en planbenadering Klimaatakkoord  

 

Vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het 
Klimaatakkoord. Stapje voor stapje worden de gasprijzen 
verhoogd, onderzoeken verricht en plannen uitgewerkt. Geen 
schokkende zaken, maar voor het realiseren van de landelijke en 
lokale klimaatdoelen is meer nodig. Lees meer ...   

 

Nog geen 45% binnen, toch een prestatie  

 

Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan 45% van de 
verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet 
milieubeheer bij RVO binnen. Desondanks een enorme prestatie 
van het werkveld, want de planning was krap en er moest 
behoorlijk wat informatie worden verzameld. Registreren kan 
nog. Lees meer ....  

 

Mooie verbetering door brede input  

 

Lot Thijs vroeg kwetsbare groepen naar het funtioneren van 
buurtcentrum Hart van Hoograven in Utrecht. Lot: 'Veel mensen 
vonden het fijn om hun mening te geven. We hebben veel 
waardevolle input gekregen waardoor het buurtcentrum mooie 
verbeteringen heeft kunnen doorvoeren.' Een extra kers op de 
taart. Lees meer ... 

 

Aanmelden kan met vroegboekkorting  

 

Het duurt misschien nog even, maar u kunt zich nu al aanmelden 
voor onze 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 .... 

 

Bijeenkomsten  

 

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

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

Bouwstenen-netwerkbijeenkomsten na de zomer staan gepland op: 

• 4 september: Basis onderwijshuisvesting op orde (Onderwijs) 
• 11 september: Gezond, duurzaam en goed (Onderhoud) 
• 12 september: Vastgoedsturing (programma volgt) 
• 19 september: Integraal sturen op energie en 

duurzaamheid(Verduurzaming) 
• 24 september: Vastgoedmanagement - regio Zuid 

(Eindhoven) 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/34021016/refNibriEdID/438/
https://bouwstenen.nl/Klimaatakkoord_Maatschappelijk_Vastgoed_Duurzaamheid
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/34049485/refNibriEdID/438/
https://bouwstenen.nl/minder-dan-de-helft-informatieplicht-wet-milieubeheer
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33995653/refNibriEdID/438/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk_Vastgoed_RodeKersen_Reviewsystematiek
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/33965047/refNibriEdID/438/
https://bouwstenen.nl/Jaarbijeenkomst-2019
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32455915/refNibriEdID/438/
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-sturing-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1909-sturing-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=438


• 25 september: Passend, duurzaam en gewild vastgoed (Chefs 
vastgoed) 

• 26 september: Sportief Vastgoed (programma volgt) 
• 1 oktober: Juridische Zaken (programma volgt) 
• 1 oktober: Samen onder 1 dak (programma volgt) 
• 1 oktober: Vastgoedmanagement - regio West 
• 8 oktober: Vastgoedmanagement - regio Noord-Oost 

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.  
 
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...  

• waarschuwen brancheverenigingen dat de nieuwe geluidsnorm een 
warmtepomp te duur maakt  

• is volgens onderzoek van Trouw een op de vijf kerken in 
Nederland herbestemd 

• kijkt Amersfoort (UT) naar alternatieven voor zonnepanelen bij monumentale 
panden 

• lanceert het Kenniscentrum InfoMil de Kennisbank Energiebesparing en Winst 
• heeft NIBE in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) een rapport geschreven over de potentie van biobased 
bouwmaterialen in een circulaire bouweconomie 

• verwarmen twee groningse zwembaden het zwemwater door gebruik 
van biomassaketels 

• wil het merendeel van de gemeenteraad van Deventer (OV) dat er nieuwbouw 
komt voor VMBO-school  

• is een schoolgebouw in Hattem (OV) circulair gesloopt, waarbij 93,37% 
hoogwaardig hergebruik behaald is  

• transformeert Stadgenoot schoolgebouwen in Amsterdam-Noord (NH) tot 
sociale huurwoningen. 

Vacatures  

 

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/1909%20chefs-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/verduurzaming-basisoporde-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/netwerken%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
https://bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/438/
https://www.ad.nl/wonen/nieuwe-geluidsnorm-maakt-warmtepomp-te-duur%7Eaffe67a4/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-op-de-vijf-nederlandse-kerken-is-geen-kerk-meer%7Eb033cc0f/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/monumentenstad-amersfoort-kijkt-naar-alternatieven-voor-zonnepanelen
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/kennisbank/
https://www.nibe.org/nl/nieuws/potentiebiobased
https://www.nibe.org/nl/nieuws/potentiebiobased
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/stimuleringsfonds-volkshuisvesting-nederlandse/zwembaden-verwarmen-met-groensnoeisel.9846319.lynkx?tid=TIDP187707XA16CCE683AED446CADFF23F4EA47D024YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=394_02-07-2019
https://deventer.nieuws.nl/knipsels/18980/nieuwbouw-nieuwe-vmbo-school-marke-in-deventer-komt-toch-stap-dichterbij/
http://www.stedebouwarchitectuur.nl/artikel/210619/circulaire-sloop-schoolgebouw-in-hattem-succesvol-verlopen?utm_source=Acquire+Publishing+nieuwsbrieven&utm_campaign=14b807e6ea-Stedebouw_Architectuur_Nieuwsbrief10-01-2017_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_8172161e60-14b807e6ea-226863725
https://www.ivvd.nl/schoolgebouwen-in-amsterdam-noord-getransformeerd-in-socialehuur-woningen/
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/438/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/438/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/438/
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'.    

 

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

