
 

Handig en actueel  

 

Het Praktijkboek Duurzaam bouwen - uitgegeven door het 
Instituut voor Bouwrecht - is ook heel handig voor niet-juristen, 
zoals verduurzamers, financiële experts, bouw- en 
contractmanagers. Er staan veel overzichten in het boek en het 
is lekker up to date. Lees meer... 

 

Weer kostenstijging  

 

De stijging van de energieprijzen heeft ook in 2020 gevolgen 
voor de begroting. De prijsstijging van 5 tot 10% komt bovenop 
de prijsstijging van vorig jaar (rond 15%) en is vooral een gevolg 
van de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie 
(ODE). Lees meer... 

 

Utrecht verduurzaamt slim en snel  

 

De gemeente Utrecht heeft € 12 miljoen extra vrijgemaakt om 
tot en met 2022 gemeentelijk vastgoed versneld te 
verduurzamen. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van 
natuurlijke investeringsmomenten. Jaap van Nunen, adviseur 
vastgoed bij de gemeente, geeft tips en veel informatie. Lees 
meer... 

 

En verder...  

• verwelkomen wij Gemeente Edam-Volendam (NH) als nieuwe partner; 
• krijgt de Hoeksche Waard (ZH) een volledig circulair gebouwde MFA;  
• is IKC Magenta in Delden (OV) één van de genomineerden van de 

Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards; 
• staat ook in ’s-Hertogenbosch (NB) het duurzaam maken van het 

maatschappelijk vastgoed hoog op de agenda; 
• is de nieuwe buurthuiskamer in de wijk Het Duifje in Arnhem-Zuid (GD) 

geopend; 
• is een Apeldoornse voetbalvereniging (GD) de energiecentrale voor de buurt; 
• krijgt Tiel (GD) een nieuw zwembad; 
• wordt in dit filmpje de Routekaart Verduurzamen Sport in 1,5 minuut 

uitgelegd; 
• is in Vlaardingen (ZH) een moderne sporthal geopend; 
• kunnen sportverenigingen tegen een aantrekkelijk tarief 

een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor 
verduurzaming van de accommodatie; 

• is er in Eindhoven (NB) na jaren een einde gekomen aan 
het hoofdpijndossier van zwembad De Tongelreep; 

• krijgt het voormalige museumgebouw in Arnhem (GD) een tweede leven;  
• is het besluit over de toekomst van het Cultuurhuis in Baarn (UT) tot mei 

uitgesteld;  
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• is 'energieneutraal' het uitgangspunt voor het nieuwe Leonardo College in 
Leiden (ZH); 

• zouden alle basisscholen moeten worden gecontroleerd op lood in het water; 
• wordt er een start gemaakt met de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen 

en gymzaal aan de Schoolstraat in Ederveen (GD); 
• kunnen alle Utrechtse basisscholen binnen twintig jaar aardgasvrij zijn, blijkt 

uit een verkennend onderzoek van de gemeente; 
• is het aardbevingsbestendige en duurzame Kindcentrum Loppersum (GR) 

opgeleverd.  

Nieuwe vacatures  

 

Op onze site treft u een overzicht van vacatures rond huisvesting en 
vastgoed, waaronder voor een beleidsmedewerker huisvesting bij 
Zonova, een onderwijsinstelling in Amsterdam. Lees hier alle 
vacatures... 

 

Voor in de agenda  

 

Op onze website treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond 
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in Nederland; ook die 
van andere organisaties. 
 
Voor de Bouwstenen-netwerken kunnen de volgende data in de 
agenda: 

• Beleid & Vastgoed: 9 april (middag) 
• Corporaties: 16 april (middag) en 1 oktober (middag) 
• Chefs vastgoed: 11 maart en 15-17 april (Studiereis)  
• Financiële Experts: 2 april (ochtend) en 8 oktober (ochtend) 
• Makelpunten: 19 mei (middag) 
• Onderhoudsmanagement: 8 april (middag) en 15 september 

(middag) 
• Onderwijs (scholen): 19 maart (ochtend) en 17 september 

(ochtend) 
• Onderwijshuisvesting (gemeenten): 19 maart (middag) en 17 

september (middag) 
• Sportief Vastgoed: 14 mei (middag) en 29 oktober (middag) 
• Vastgoedmanagement: 25 maart (zuid), 1 april (noord) en 8 

april (west) 
• Vastgoedsturing: 31 maart (ochtend) en 22 september 

(ochtend) 
• Verduurzamen: 26 maart (ochtend) en 6 oktober (ochtend) 
• Zorgaccommodaties: 12 mei (middag)  

Actualiteitencollege BTW  
Daarnaast organiseren we ook dit jaar weer een aantal 
actualiteitencolleges voor partners (gratis) en andere 
belangstellenden, te beginnen op 7 april over BTW kwesties.  
 
Safari voor impact investors 
En we gaan in 2020 op safari rond de vraag "Hoe word je een impact 
investor?" Start 9 april. Beleidsmedewerkers van gemeenten en 
maatschappelijke organisaties kunnen mee op safari.   
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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 Facebook en maak gebruik van de kennis van andere professionals in 
maatschappelijk vastgoed via de LinkedIn-groep van Bouwstenen. Relevant nieuws 
van uw kant kan naar nieuws@bouwstenen.nl. 
 
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan 
afmelden@bouwstenen.nl.    

 

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, BAM facilitymanagement, 
Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, BMC, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut, Buren, Capelle 
aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom 
Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, 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, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs 
Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO, Maastricht, 
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, 
Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, 
Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal 
HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, Spacewell, SRO, Stichting 
BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Terneuzen, Tilburg, Twynstra 
Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands 
Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, 
Westland, Wijdemeren, 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 
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