
 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN - CIRCULAIRE ECONOMIE: WERFBEHEER 

Opleiding Duurzame Gebouwen 

CIRCULAIRE ECONOMIE: WERFBEHEER  

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers 
in ondernemingen). 

Plaats: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86C, 1000 Brussel 

 

PROGRAMMA 

Dag 1 - 6 december 2021 

08.45 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding  

Toelichting van de verwachtingen van de deelnemers en voorstelling van de doelstellingen van de opleiding 

Claire Gravouil, Cenergie (FR) 

09.30 uur –  Regionale ambities en prioriteiten voor de circulaire economie 

Anne PADUART, Leefmilieu Brussel (FR/NL) 

10.00 uur – Bevragingen bij de circulaire economie  

Duurzaam beheer van de bouwplaats, beperking van overlast, evolutie van de vaardigheden, betrokkenheid van 
de mensen 

Sophie Trachte, Cenergie (FR)  

10.45 uur – 11.15 uur : Pauze 

11.15 uur – Beheer van materiële middelen 

Actiepunten tijdens het project (kwantificering en monitoring, organisatie van de sortering en activering van de 
kanalen, BIM, ... ) 

Anne-Laure MAERCKX, Cenergie (FR) 

12.15 uur – Terugkoppeling - beheer van materiële middelen 

Maximilien CROUFER, Rémy ROBIJNS, CIT Blaton (FR) 

13.00 uur – 14.00 uur : Lunch 

14.00 uur – Personeelsbeheer 

Actiepunten tijdens het project, LEAN-management, opleiding en bewustmaking van de werknemers, rol van de 
valuator op de bouwplaats 

Isabelle DEBRUYNE, CFE (FR) 

14.45 uur  –  Feedback – personeelsbeheer op kleine en middelgrote bouwplaats 

Charlotte VAN DER AUWERA, Casablanco (FR) 

15.20 uur – 15.50 uur : Pauze 

15.50 uur – Feedback - personeelsbeheer op grote bouwplaatsen 

Isabelle DEBRUYNE, CFE (FR) 

16.25 uur – Gezamenlijke samenvatting 

Claire Gravouil, Cenergie (FR) 

16.55 uur : Einde 

  



 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN - CIRCULAIRE ECONOMIE: WERFBEHEER 

Dag 2 – 13 december 2021 

08.45 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Voorstelling van de doelstellingen van de dag 

Claire Gravouil, Cenergie (FR) 

09.05 uur – Beheer van energiebronnen / hinder op de bouwplaats 

Actiepunten tijdens het project  

Martha VANDERMAESSEN, Democo (NL) 

9.25 uur – Feedback – beheer van energie-, water- en materiaalstromen 

Bouwplaats Delva & Milcamps (winnaars Be-circular 2020) – monitoring van het verbruik (water, energie, CO2-
equivalent verbruikt en geproduceerd op de site) 

Martha VANDERMAESEN, Democo (NL) 

10.15 uur – 10.45 uur : Pauze 

10.45 uur – Algemene logistieke aanpak van de bouwplaats 

Florent SUAIN, WTCB (FR) 

 

11.30 uur – Getuigenis: Belang van communicatie tussen belanghebbenden voor geanticipeerd circulair 
beheer 

Geoffroy KNIPPING, Befimmo (FR) /  Isabelle DEBRUYNE, CFE (FR) 

12.40 uur – 13.40 uur : Lunch 

13.40 uur – Nuttige hulpmiddelen en initiatieven voor het beheer van circulaire bouwplaatsen 

Claire GRAVOUIL, Cenergie (FR) 

14.10 uur – Samenvatting van de actiepunten - presentatie van de fasering van een bouwplaats 

Verschil tussen lineaire fasering en circulaire aanpak 

Claire GRAVOUIL, Cenergie (FR) 

14.40 uur – Workshop 

In groep werken aan strategieën en actieplannen naar gelang van de voortgang tijdens de uitvoering.  

Claire GRAVOUIL, Anne-Laure MAERCKX, Cenergie (FR) 

15.25 uur – 15.55 uur : Pauze 

15.55 uur – Het circulaire aspect, bij een lineaire benadering 

Stappenplan voor circulair beheer van de bouwplaats, fase per fase  

Claire GRAVOUIL, Cenergie (FR)  

15.25 uur – Gezamenlijke samenvatting van de opleiding 

Claire GRAVOUIL, Cenergie (FR) 

16.55 uur : Einde 

 


