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Naar een performant en kwalitatief eindresultaat



• Context

Belang van het proces voor het resultaat

• Pistes

Acties voor een gestroomlijndere werf

• Vooruitblik

Conclusies en uitdagingen

Verloop van de dag
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



UITVOERING



UITVOERING



VELE BETROKKEN PARTIJEN: KNOOPPUNTEN !



VELE BETROKKEN PARTIJEN: KNOOPPUNTEN !

Shibuya Crossing, Tokio Japan (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=mVXuN28Ismk



VELE BETROKKEN PARTIJEN

Wat we in het verkeer kunnen,

Kunnen we dat ook in de bouw?

Hoe organiseren we het bouw-
verkeer, in het bijzonder op de 
kruis- of knooppunten?



1. KENNIS VAN ZAKEN

= Basis voor een goed
eindresultaat

Iedereen doet eigen job goed

 Voorafgaand aan de werken: voorbereiding en 

bekendmaking van de doelstellingen



2. BEWUST VAN DE OMGEVING

& ANDERE ACTOREN



2. BEWUST VAN DE OMGEVING

& ANDERE ACTOREN

Bouw & vooral Renovatie = gefragmenteerd proces

Fasen
Meerdere actoren

Werken of taken uitgevoerd:

Kunnen geleverd werk verstoren/teniet doen
Mogelijk invloed op wat nog moet worden uitgevoerd

Zeker in ambitieuze projecten

 => Integrale aanpak vereist
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2. BEWUST VAN DE OMGEVING

& ANDERE ACTOREN

Bewustzijn van de omgeving & andere actoren

 Positieve houding tov eigen en ander werk
 Pro-actief oplossingen voorzien



2. BEWUST VAN DE OMGEVING

& ANDERE ACTOREN

Typische Interacties

Aansluiting isolatielagen - vermijden en oplossen van 
koudebruggen

Verzekeren en behouden vd continuïteit van de 
luchtdichte laag

 Installaties afstemmen op gebouwschil

Renovatie-ingrepen op de bestaande situatie

 Gebouwschil: goede praktijken en te voorkomen fouten

 Speciale technieken: goede praktijken 

en te voorkomen fouten



3. TECHNISCHE WEGWIJZER

Roadmap / GPS

 Goed ontwerp
 Goede voorbereiding
 Technische details

Let op: Statisch & Generiek

 Gebouwschil: goede praktijken en te voorkomen fouten

 Speciale technieken: goede praktijken 

en te voorkomen fouten



4. COÖRDINATIE & COMMUNICATIE

Kennis van zaken, Bewustzijn, 
Technische info

Volstaat niet als het moeilijker

wordt (?)

Overzicht nodig & Coördinatie

Planning (chronologie)

Communicatie (afspraken)



4. COÖRDINATIE & COMMUNICATIE

Afstemming  & coördinatie op de werf 

Voorbeeld: luchtdichtheid via 
pleisterlaag

• Openingen laten rond stekkerdozen
-> In 2 fasen werken

• Niet in buitenmuren werken ?
• Afspreken wie lekken zal dichten
• Openingen voorzien / manchetten ?

Wie begeleidt/neemt deze beslissingen?

=> Coördinator !



4. COÖRDINATIE & COMMUNICATIE

Afstemming  & coördinatie op de werf 

Source/Bron: CIT Blaton

 Tijdens de werken: organisatie, communicatie 

en opvolging



5. CONTROLE

 Preventie

 Stop/Go
 Voor het te laat is

 Bestraffen ?

 Meerwaarde
 Prestatie
 Garantie



5. CONTROLE

Source/Bron: CIT Blaton Source/Bron: CIT Blaton

Het prestatiebestek

Metingen op de bouwwerf

…



6. INNOVATIE

© proclima



7. EEN ANDERE AANPAK?



7. EEN ANDERE AANPAK?

 Hoe bouwervaringen met andere actoren uit de 

bouw delen…

Source/Bron: Le Rhizome



BESLUIT: VAN MOEILIJKHEDEN NAAR

MOGELIJKHEDEN

Kennis van zaken

Bewustzijn

Technische informatie

Coördinatie & communicatie

Controle (proces & resultaat)

Innovatieve oplossingen



BESLUIT: VAN MOEILIJKHEDEN NAAR

MOGELIJKHEDEN

Innovatieve

oplossingen

Bewustzijn

Uitvoering: 

Coördinatie,  

communicatie, 

controle

Ontwerp: 

technische info, 

voorbereiding & 

doelstellingen

Kennis van zaken

08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Interacties in het bouw- en renovatieproces: naar een performant en kwalitatief resultaat 

Moderator: Jeroen VRIJDERS, TD Ecobouwen in het BHG, WTCB 

9.45 uur – Gebouwschil: goede praktijken en te voorkomen fouten 

Het standpunt van de architect  

Marc VANDE PERRE, AAC 

Het standpunt van de aannemer  

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

Luchtdichtheid en akoestiek 

Daniel DE VROEY, Rhizome 

10.45 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.15 uur – Speciale technieken: goede praktijken en te voorkomen fouten 

Integratie van technische uitrustingen 

Marc VANDE PERRE, AAC 

Ontwerp van technische kokers  

Piotr KOWALSKI, MK Engineering 

 

12.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.30 uur – Lunch 

13.30 uur – Voorafgaand aan de werken: voorbereiding en bekendmaking van de doelstellingen 

Opleiding en informatie binnen een bouwbedrijf 

Vormt een goede projectvoorbereiding de sleutel tot succes? 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

Het prestatiebestek  

Muriel BRANDT, écorce 

14.10 uur – Tijdens de werken: organisatie, communicatie en opvolging 

Communicatiemiddelen  

Gérôme FORTHOMME – Julien KESSLER – Daniel DE VROEY, Rhizome 

Coördinatie en organisatie op de bouwwerf 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

14.50 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

15.20 uur – Hoe bouwervaringen met andere actoren uit de bouw delen…  
 
...in een kleine/middelgrote structuur 

Marc VANDE PERRE, AAC 
…in een grote structuur 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 
…tussen verschillende zelfstandige professionals 

Gérôme FORTHOMME – Julien KESSLER – Daniel DE VROEY, Rhizome 

16.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.30 uur – Einde 

 



COÖRDINATIE & SAMENWERKING: 

DE WEG NAAR HET SUCCES



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
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• Gids Duurzame gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> Energie

Luchtdichtheid |  Isolatie  |  Hernieuwbare energie  |  Systemen  |  Een efficiënte 

verwarmingsinstallatie ontwerpen  |  …

> Beheer van de werf

Communicatie over de werken |  Het project goed beheren |  Geïntegreerd ontwerpproces |  

Eisenprogramma |  …

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=22
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=23


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• WTCB
– TVN’s:  258 – Praktische gids voor de balansventilatiesystemen voor 

woongebouwen, 257 – ETICS, 255 – Luchtdichtheid van gebouwen, 
251 – Thermische isolatie van hellende daken, 246 – Na-isolatie van 
spouwmuren, …

– Dossiers & infofiches: Plaatsing van een thermisch onderbroken alu 
venster & een stenen dorpel, Interacties in het renovatieproces, …

– WTCB-Contact

• Projecten Onderzoek & Ontwikkeling

– RenoFase : www.renofase.be - Ontwerpgids, Diagnosetool, Details, 
sloop/reno, www.reno-pro.be, renovatiestarter.be

– AIM-ES : http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-
content/uploads/2016/07/AIMES_Guidelines_UK_2016.pdf

– Erfgoed Energie Loket : http://www.erfgoedenergieloket.be/

http://www.renofase.be/
http://www.reno-pro.be/
http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-content/uploads/2016/07/AIMES_Guidelines_UK_2016.pdf
http://www.erfgoedenergieloket.be/


Technologische Dienstverlening
Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

info@bbri.be

www.wtcb.be\go\td-duurzaambouwen
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel

 +32 (0)2 529 81 06
 +32 (0)2 653 07 29

Prioritaire thema’s:
• Energie en gebouwen
• Renovatie, erfgoed en onderhoud van gebouwen 
• Akoestisch comfort
• Toegankelijkheid van gebouwen
• Duurzaam materiaalgebruik en afval
• Duurzame houtbouw, groene gevels en daken
• Binnenluchtkwaliteit en gezondheid
• Digital construction
• Technology watch

Missie:
• Rechtstreekse en multidisciplinaire technologische ondersteuning
• Informatieverstrekking en collectieve vorming
• Marktverkenning en innovatiestimulering
• Steun voor de introductie van onderzoeksprogramma’s en de aanvraag 

van subsidies

Doelgroep:
• Gratis dienstverlening voor alle Brusselse ondernemingen uit de bouwsector

In samenwerking met de 
Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad

Gesubsidieerd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest via 
InnovIRIS



CONTACT

Jeroen VRIJDERS

Labohoofd Duurzame Ontwikkeling, WTCB

Adviseur Technologische Dienstverlening Duurzaam

Bouwen Brussel

Contact

 :  02/655 77 11

E-mail : jeroen.vrijders@bbri.be


