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Formation Bâtiment Durable

Opleiding Duurzaam Bouwen 

PLAGE

Afin de bénéficier des services de traduction 

simultanée FR/NL sur la plateforme, il est 

important de télécharger la dernière mise à 

jour de l’application via : 

https://zoom.us/download (version 5.5.2. -

gratuit)

L’installation a été faite correctement si vous 

voyez apparaître, dans l’icône ‘interpretation’, 

les 2 langues disponibles (Français et 

Néerlandais)

Présentations disponibles sur le site de 

Bruxelles Environnement : 

Om te kunnen genieten van FR / NL 

simultane vertaaldiensten op het platform, is 

het belangrijk om de laatste update te 

downloaden via: https://zoom.us/download

(versie 5.5.2. - gratis) 

De installatie is correct uitgevoerd als u de 2 

beschikbare talen ziet verschijnen in het 

'interpretatie'-icoon (Frans en Nederlands)

Presentaties beschikbaar op de website van 

Leefmilieu Brussel:

Bienvenue! 
Début de la formation : 09h00

Welkom! 
Start van de opleiding: 09u00

https://zoom.us/download


INFORMATIONS – PLATEFORME ZOOM
INFORMATIE – ZOOM PLATFORM

Frenc

hDutch

https://zoom.us/download

(v. 5.4.2.) 

https://zoom.us/download


INFORMATIONS – PLATEFORME ZOOM
INFORMATIE – ZOOM PLATFORM



Opleidingen georganiseerd door
Leefmilieu Brussel

 OPLEIDINGEN in het kader van de REGELGEVING

 Bijvoorbeeld : 

 Opleiding "EPB-adviseur" , Opleidingen "Erkende verwarmingsketeltechnici", "Erkende 

verwarmingsinstallateurs" en "EPB-verwarmingsadviseurs" , Opleiding residentiële certificateurs ,

Opleidingen tertiaire certificateur , Opleiding voor controleurs (EPB-klimaatregeling)

 OPLEIDINGEN DUURZAME GEBOUWEN

 Opleidingen ontwikkeld door externe partijen voor rekening van 

Leefmilieu Brussel

 Kaderend binnen een opleidingsplan voorgesteld door 

Leefmilieu Brussel

 Komen tegemoet aan het gebrekkige aanbod aan dergelijke 

opleidingen over deze thematiek
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http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-opleidingen/opleiding-epb-adviseur?view_pro=1
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-epb/epb-opleidingen/opleidingen-erkende-verwarmingsketeltechnici-erkende?view_pro=1
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-opleidingen/opleiding-residentiele?view_pro=1
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-opleidingen/opleiding-tertiaire?view_pro=1
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-epb/epb-opleidingen/opleiding-voor-controleurs-epb-klimaatregeling?view_pro=1
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VOOR WELK DOELPUBLIEK ?

De professionals van de gebouwensector en de stad, 

met name :

● Ontwerpers : architecten en ingenieurs

● Bouwheren : eigenaars van gebouwen en project-

ontwikkelaars

● Aannemers : vooral de functies met beslissings-

bevoegdheid binnen de onderneming

● Beheerders : verantwoordelijken voor werken en 

technische installaties, energieverantwoordelijken, 

consultants,…

Opleidingen Duurzame Gebouwen
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PROGRAMMA (VOORMIDDAG)
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PROGRAMMA (NAMIDDAG)
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Meer informatie op de opleidingen 
georganiseerd door Leefmilieu Brussel 

● Website : www.leefmilieu.brussels
Loket > Seminaries en opleidingen

Voor de inhoud van de opleiding (slides) : onder de titel Verslagen en nota’s/Gebouwen :

Verslagen en nota's van de opleidingen 2020 

● E-mail : opleidingendubo@environnement.brussels

Tools, websites :

● Gids Duurzame Gebouwen:

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

● Facilitator Duurzame Gebouwen

facilitator@leefmilieu.brussels 0800 85 775

http://www.leefmilieubrussel.be/
http://www.leefmilieu.brussels/guichet/seminaires-et-formations?view_pro=1
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/seminaries-en-opleidingen/opleidingen/verslagen-en-notas-van-de
mailto:opleidingendubo@environnement.brussels
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
mailto:facilitator@leefmilieu.brussels
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Contacts

Yannick d’Otreppe

Projectleider

Opleidingen Duurzame Gebouwen - Leefmilieu Brussel

E-mail : opleidingendubo@leefmilieu.brussels

mailto:opleidingendubo@leefmilieu.brussels

