Seminarie Duurzame Gebouwen
Gebruik en beheer van duurzame gebouwen: technische middelen
en menselijke doelen
Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling)
Brussel, 18 mei 2018
CIVA
Kluisstraat 55 – 1050 Elsene

Het domein van de bouw is de laatste jaren sterk geëvolueerd in de richting van een grotere
duurzaamheid. Deze positieve verandering gaat echter niet altijd samen met een lager
verbruik of met een grotere tevredenheid van de gebruikers.




Wat zijn de voornaamste lessen die we uit gebouwen in exploitatie kunnen
trekken?
Welke plaats neemt de gebruiker van het gebouw hierbij in? Over welke
actiemiddelen beschikt hij en hoe ervaart hij het proces?
Welke middelen en technische oplossingen zijn er beschikbaar?

Dit seminarie beoogt, met name op basis van vastgestelde werkingsproblemen, pistes voor
te stellen om tot een goed gebruik van duurzame gebouwen te komen.

Deelname: € 40. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de
vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de
permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van
Architecten.

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:
www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
Inschrijvingen:
klik hier
Contact:

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

BRUXELLES ENVIRONNEMENT – LEEFMILIEU BRUSSEL | www.environnement.brussels – www.leefmilieu.brussels

Seminarie Duurzame Gebouwen
Gebruik en beheer van duurzame gebouwen: technische middelen
en menselijke doelen
Brussel, 18 mei 2018

08.30 uur – Onthaal
09.00 uur – Inleiding
Moderator: Grégoire WALLENBORN, Université Libre de Bruxelles (ULB)
09.15 uur – Theoretische prestaties vs. werkelijke prestaties
Waarom verschilt de werkelijkheid van de theorie?
Thomas LECLERCQ, Interface solutions
09.45 uur – Performante huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Perceptie, praktijken en relatie tot het comfort van de bewoners
Julie NEUWELS, Université Libre de Bruxelles (ULB)
10.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie
10.25 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten
10.50 uur – Wat is comfort?
Milieuvriendelijkheid, certificeringssystemen en tevredenheid van de gebruikers
Sergio ALTOMONTE, Université Catholique de Louvain (UCL)
11.10 uur – Monitoring van voorbeeldgebouwen
Welke lessen kunnen we trekken uit deze eerste generatie duurzame Brusselse gebouwen?
Didier DARIMONT, ICEDD
11.55 uur – Het verplichte PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie)
Kennismaking met de nieuwe regelgeving: Betrokkenen? Gevolgen? Wanneer? Hoe?
Pascal De MULDER, Leefmilieu Brussel
12.05 uur – Vraag-en-antwoordsessie
12.15 uur – Lunch
13.05 uur – Actoren van performante huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begeleiding en uitwisseling met bewoners
Julie NEUWELS, Université Libre de Bruxelles (ULB)
13.35 uur – Beheer van een tertiair gebouw
Ervaringen van een energieverantwoordelijke
Stéphan GODFRIND, Sibelga
14.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie
14.25 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten
14.50 uur – Beheer van collectieve huisvesting
Ervaringen van een energieverantwoordelijke in het kader van het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
(PLAGE) van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's)
Roland RIXEN, Comensia
15.30 uur – Betrokkenheid van gebruikers voor een beter beheer van gebouwen
Begeleiding als integraal onderdeel van CLTB-projecten (Community Land Trust Brussel)
Lorella PAZIENZA en Yannik RIHOU, Community Land Trust Brussel
16.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie
Moderator: Grégoire WALLENBORN, Université Libre de Bruxelles (ULB)
16.30 uur – Einde
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