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HOE BOUWERVARINGEN MET ANDERE ACTOREN UIT DE BOUW DELEN…
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Verantwoordelijke 

van de dienst QSE

…in een grote structuur

Bouwwerven: 
ervaringen delen



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Informeren van externe en interne communicatievectoren
van een algemeen aannemingsbedrijf

• Visualiseren van lacunes en kansen op het vlak van de
uitwisseling van ervaringen bij een algemeen
aannemingsbedrijf
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Werkgroepen binnen beroepsverenigingen  

II. Startvergadering 

III. Overdrachtvergadering 

IV. ‘Klant’- en werfvergaderingen

V. PM- en werkleidersvergadering

VI. Digitale informatieborden op bouwwerven

VII. Invloed van de nieuwe versies van 
managementsystemen
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 ADEB – VBA

– Energieverbruik

– BREEAM (milieucertificering)

–Mobiele brandstoftank

–Co2-prestatieladder 

– Bouwafval

–…

 Confederatie Bouw / WTCB

– Be circular

– Smart & Sustainable Constructions

–Urbanwise

–…
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I. WERKGROEPEN BINNEN 
BEROEPSVERENIGINGEN 



 Vergadering tussen de dienst verantwoordelijk voor prijsstudies 
en de leidinggevenden van het aannemingsbedrijf om de voor de 
klant bestemde offerte te bespreken.

• AGENDA: Aankopen 

Studiebureaus (Stab., EPB, ST, ...)

Ecovriendelijke varianten 

….
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II. STARTVERGADERING



 Overdracht van informatie tussen de diensten van het 
aannemingsbedrijf 
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III. OVERDRACHTVERGADERING
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IV. ‘KLANT’- EN WERFVERGADERINGEN

 Architecten 

 Opdrachtgever

 Studiebureaus

 Algemene aanneming

 ….

Deze vergaderingen
maken concrete
uitwisselingen mogelijk
over onderwerpen die
rechtstreeks te maken
hebben met de bouwwerf
zelf.



 Voorbeelden van agendapunten van de interne vergaderingen 
met de  projectmanagers (1/maand) en de werkleiders 
(1/kwartaal) :

• Evaluatie van de onderaannemers en leveranciers

• Uitwisselingen over tegenslagen op de bouwwerf  

• Analyse van de planning, de methodes, enz.
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V. PM- EN WERKLEIDERSVERGADERING



 Tv-kanaal dat informatie over kwaliteit, veiligheid en milieu 
verspreidt in de sociale lokalen van de bouwwerven.
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VI. DIGITALE INFORMATIEBORDEN OP BOUWWERVEN



 De meeste algemene aannemingsbedrijven die grote
bouwwerken uitvoeren, zijn gecertificeerd en voldoen aan
normen inzake kwaliteits- of milieumanagement.

 De ‘nieuwe’ versie 2015 van het managementsysteem ISO
9001 (kwaliteit) is vanaf 2018 in al deze bedrijven van
toepassing aangezien de certificeringscyclus 3 jaar bedraagt.

 Versie 2015 zal waarschijnlijk een positieve impact hebben op
de uitwisseling van ervaringen door de toevoeging van het
concept “behoeften en verwachtingen van belanghebbenden”
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VII. INVLOED VAN DE NIEUWE VERSIES VAN 
MANAGEMENTSYSTEMEN



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Onze externe communicatie zou doeltreffender
moeten zijn.

Onze organisaties zijn te sterk op zichzelf
teruggeplooid. Dit vertraagt het boeken van
vooruitgang in onze kennis van de constructie van
duurzame gebouwen.
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CONTACT

Rémy ROBIJNS

Verantwoordelijke 
van de dienst QSE

Contactgegevens

 : +32 496 59 59 62 

E-mail: rro@citblaton.be


