
 
  

Agenda 2019: Nu nog duurzamer  

 

De aansluiting van het maatschappelijk vastgoed bij de vraagstukken 

van deze tijd (waaronder de verduurzaming) staat met stip bovenaan 

de samenwerkings-agenda van gemeenten, scholen, corporaties en 

andere maatschappelijke partners van Bouwstenen. Lees meer ....  
 

Netwerken voor bewegen, zorg en Young Professionals  

 

Naast de reeds bestaande netwerken rond onderhoud, 

vastgoedmanagement, juridische en financiële vraagstukken starten we 

in 2019 met drie nieuwe netwerken; Sportief vastgoed, 

Zorgaccommodaties en Young Professionals. Nieuwschierig? Lees meer 

.... 
 

Ontwikkelwerk 2019  

 

Het Bouwstenen-ontwikkelwerk richt zich in 2019 zowel op de 

beleidsmatige als de bedrijfsmatige kant van maatschappelijke 

voorzieningen en vastgoed. Een groot deel van de ontwikkelactiviteiten 

staan al op de site. U kunt nog activiteiten toevoegen. Lees meer .... 
 

2018 Goed jaar met elkaar  

 

Voor het Bouwstenen platform was 2018 een geslaagd jaar. Alles 

hierover is terug te lezen in ons jaarverslag. Er is volop gewerkt aan de 

Agenda en veel gedeeld; digitaal, via publicaties en (nieuw) via het 

vakblad Schoolfacilities. Leer meer ..... 
 

Bijeenkomsten  

 

Op onze website een overzicht van alle cursussen en bijeenkomsten op het 

gebied van maatschappelijk vastgoed. 

 

De Bouwstenen-bijeenkomsten staan gepland op: 

• 17 januari 2019: Aanpak verduurzamen scholen (onderwijs) 

• 24 januari 2019: Inkopen inspecties en klimaatbeleid (onderhoud) 

• 31 januari 2019: Vastgoedsturing (programma volgt) 

• 13 februari 2019: Routes realisatie 

klimaatsafspraken (verduurzamen) 

• 14 februari 2019: Financiële Experts (programma volgt) 

• 14 maart 2019: BBV (programma volgt) 

• 15 maart 2019: Chefs (programma volgt) 
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• 20 maart 2019: Bouwstenen voor zorgzame wijken (iedereen 

welkom)   

• en ook in maart diverse regio-bijeenkomsten waaronder 20 maart in 

Venlo en 3 april in Amsterdam (vastgoedmanagement). 

Zie hier het overzicht van de netwerken en hier het overzicht van 

alle cursussen en bijeenkomsten (ook van anderen)    
 

En verder...  

• Gemeentehuis Soest (UTR) van energielabel C naar A met houtstook. 

• Geen subsidie, wel geld voor gemeenschapshuizen in Brachterbeek (LB) 

• Een strategische kijk op zorgvastgoed van Jack Zuidweg, Centraal Beheer 

• Oude school wordt herbestemd als appartementencomplex in Kempen (NB) 

• Herbestemming van kerk naar dorpshuis in Spoordonk (NB) 

• Bouw zwembad Valkenhuizen in Arnhem (GLD) wordt vervolgd zonder meerkosten 

• Nieuwe, adaptieve school in Dekkerswald (GLD) 

• Update subsidieregeling voor verduurzaming sportaccommodaties 

• Gemeenten krijgen meer geld voor handhaving informatieplicht 

Nieuw jaar - nieuwe baan?  

 

Ook in 2019 zijn er diverse interessante vacatures bij onze partners. En 

mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met één van onze 

netwerken. 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'.    
 

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, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, 
Cleverstone, 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, 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, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, 
Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Onderwijsgroep 
Buitengewoon, Overbetuwe, Oss, 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, Scobe Academy, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Stichting Swalm en Roer, 
Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, VNG, Voorschoten, VO-raad, 
Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, 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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