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Beter rechtstreeks aansturen

Uit de serie; hoe organiseer je het vastgoedonderhoud, vandaag de keuze
van de gemeente Den Haag. Jan Bon, manager vastgoed: "Den Haag kiest
ervoor het zelf te doen. Dan kan je directer sturen." Lees meer over deze en
andere keuzes...

Nieuw protocol voor energiegebruik

Met het recent verschenen WEii protocol kan je op eenvoudige wijze het
feitelijk energiegebruik van gebouwen in kwh/m2/jaar uitrekenen. Ruud
Megens deed het voor het huis voor sport en ontmoeten in Demen, en
kwam tot een mooie uitkomst. Kijk hoe het werkt... 

Wat doet Roger Pikart?

Roger Pikart is informatiemanager en informatiesteward bij de
vastgoedafdeling van de gemeente Almere. Speciaal voor Bouwstenen
scheef hij wat deze rollen inhouden; een bijdrage over informatiesystemen,
kwaliteitsbewaking, cross checks en meer...
 

Vacature: juridische zaken

Heb jij verstand van juridische zaken en zin om het werkveld te faciliteren?
Kom dan bij ons werken of tip ons een kanjer. 
 
Er zijn ook veel mooie vacatures bij onze partners, gemeenten, scholen en
bedrijven. Bekijk hier alle vacatures.

Bijeenkomsten voor iedereen

Bouwstenen organiseert een aantal interessante actualiteitencolleges waar
iedereen aan mee kan doen.

2 juni - Verduurzamen Stap 3: Aanpak op hoofdlijnen
16 juni - Waardegestuurd vastgoedbeheer NEN 8026
22 juni - Sturen en monitoren feitelijk energiegebruik

Bekijk hier het volledige overzicht van bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed; ook die van andere organisaties.

Over welke techniek zou je meer willen weten?

Klimaatinstallaties, warmtepompen, buurtbatterijen, biomassacentrales,
riothermie. Over welke (energie-, meet- en regel-) techniek en hun
toepassing in het maatschappelijk vastgoed wil jij meer weten? Dan regelen
we dat. Vul de poll in!

En verder...

Gemeente Rotterdam (ZH): "Sluit aan bij natuurlijke momenten”
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Gemeente Utrecht (UT) schrijft tender uit voor opslag duurzame warmte 
RVB analyseert eigen circulaire portefeuille 
VO en HBO onder één dak in Rotterdam (ZH)
Gemeente Ermelo (GL) stelt huisvestingsbeleid uit vanwege gebrek aan inzicht
Haarlemmermeer (NH) doet bijzondere aanbesteding bouw en onderhoud school
Bezwaarschrift tegen sloop Aloysiusschool in Monster (ZH) 
Nieuwbouw voor Fontys Hogeschool in Tilburg (NB), Hogeschool Leiden (ZH), Cambreur
College Dongen (NB)
MFA-nieuws in Raalte (DR), Bakel (NB), Dordrecht (ZH) en Wapenveld (GL)
Onderzoek: IKC's hebben meerwaarde voor kinderen die vastlopen
Hevo onderzoekt accommodatiebeleid MFA's en dorpshuizen in West Maas en Waal (GL)
Gemeente Cranendonck (NB) werkt aan IHP.
Feestelijke opening Kindcentrum in Voorthuizen (GL)
Zorgsector wil verduurzamen samen met nieuwe regering
Deloitte: “Verduurzaming zorgvastgoed in de versnelling“
Nieuwbouw en verbouwing voor sportclubs en accommodaties in Dordrecht (ZH),
Veenhuizen (DR), Oosterwolde (FR) en Brunssum (LB) 
Kenniscentrum komt met leidraad verduurzamen sportaccommodaties
Positief advies bouw nieuw stadion Feyenoord in Rotterdam (ZH)
AEF onderzoekt financiële gevolgen corona voor gemeenten 
Gloednieuwe rechtbank in Amsterdam (NH) klaar voor gebruik
Oud pand boekhandel Broese blijft eigendom gemeente Utrecht (UT)

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, 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, 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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