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"Een gebouw is geen koelkast"

De bouw is nog lang niet circulair. Het moet echt anders volgens Hans
Korbee, bij zijn afscheid als expert Duurzaam Bouwen RVO. Naast kritiek
heeft hij ook tips voor vastgoedeigenaren die met ciruclariteit aan de slag
willen. Lees meer...

Aerosolen spelen toch een rol

Dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de besmetting van het
coronavirus wordt nu ook door de WHO en het RIVM erkent. Hoe zorg je
ervoor dat iedereen, als het weer mag, terug kan keren naar een gezonde
(sport)school, wijkaccommodatie of werkplek. Vrij van aerosolen en meer...

Informatie koppelen helpt sturen

In de gemeente Hoorn is in 2016 het licht aangegaan wat betreft het belang
van goede vastgoedinformatie. Vervolgens is een financieel dashboard
gebouwd. John Wokke: "Dat is onze basis geworden, en we zijn hier steeds
meer aan gaan hangen." Lees hoe en wat...

Bijeenkomsten; gratis en met korting

Bouwstenen organiseert, naast netwerkbijeenkomsten, actualiteitencolleges
waaraan iedereen kan meedoen (partners gratis). Partners van Bouwstenen
ontvangen € 50 korting per dag voor cursussen van SPRYG (kortingscode
BS50). Bekijk hier het volledige overzicht cursussen en bijeenkomsten..

En verder...

Twee nieuwe onderwijspartners bij Bouwstenen. Hartelijk welkom OOADA en Sivog.
Heijmans luistert naar de eindgebruikers 
5 van de 6 scholen van VPCO in Ermelo worden gerenoveerd of vernieuwd
Nieuwe gebouw van IKC in Haren (GR)
Collegevragen over bouw islamitische school in Westland (ZH)
Lingecollege Lyceum in Tiel (NB) wijkt voor eindexamen uit naar hotel 
Gemeente Eindhoven (NB) neemt voortouw in bouw school
Schooldirecteuren Enkhuizen (NH): 'Uitblijven huisvesting brengt onderwijs in gevaar’
Realisatie IKC blijkt lastig blijkt uit ervaring in West-Friesland (NH)
Gebruikers dorpshuizen Halderberge (NB) willen nieuwe MFA’s
Aanpassingen zwembad Veenhuizen (DR) moeten nog dit jaar
Nuenen (NB) trekt huren voor alle verenigingen gelijk
Gemeente Drimmelen (NB) geeft coronasteun aan exploitanten maatschappelijk vastgoed
Gemeente Steenwijkerland (OV) scheldt huur sportaccommodaties deels kwijt 
Oud materiaal Domtoren in Utrecht (UT) krijgt nieuwe bestemming
Defensie op de vingers getikt door rekenkamer vanwege onderhoud vastgoed

Vacatures: bij ons en anderen
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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.

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!

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, OOADA, 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, Sivog, 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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