STEUN CIRCULAIR BOUWEN,
WORD AMBASSADEUR VAN BUILD CIRCULAR
BRUSSELS!

Build Circular.Brussels is een ambitieus gewestelijk project dat de Brusselse
bouwsector wil doen evolueren naar de circulaire economie. Om de bouwsector te
ondersteunen, plant het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn herstelplan om bijna
600 bouwbedrijven op te leiden en te begeleiden.
De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad en het BRC Bouw zijn verantwoordelijk
om dit project in goede banen te leiden.
Het doel is dus om een maximaal aantal aannemers – bedrijfsleiders, bedienden,
arbeiders – die in het Brussels Gewest actief zijn, op te leiden. De kosteloos
aangeboden diensten zijn:

Opleidingen op maat van elke beroepstak
Het aanbod omvat ongeveer vijftig opleidingen met een kostprijs die schommelt
tussen € 500 en € 1.000. De inschrijvingen worden ten laste genomen dankzij de
steun van Leefmilieu Brussel. De waaier omvat verschillende werkgebieden:
ruwbouw, voltooiing, speciale technieken, alle deelsectoren.
De volledige catalogus is beschikbaar op onze site: www.buildcircular.brussels.

Begeleidingen op maat
Experts in de circulaire bouw staan ter beschikking van de bedrijven om bij hen een
diagnose te stellen van hun activiteiten, hun behoeften te analyseren en advies te
geven op maat van hun situatie. Verschillende begeleidingsformules: analyse van uw
ondernemingsproject, beheer van afval op bouwplaatsen, enz.

Hoe overtuigen we de ondernemingen om zich te
engageren voor Build Circular.Brussels?

Voordelen voor de ondernemingen die zich voor Build Circular.Brussels
hebben geëngageerd
·
·
·
·
·
·

Ze hebben geen kosten: de aangeboden diensten zijn gratis;
Hun personeel wordt opgeleid en zal een voorloper zijn op het gebied van nieuwe
circulaire technologieën;
Ze leren iets bij en krijgen voorsprong op de concurrentie;
Ze anticiperen op de toekomstige regelgeving en circulaire verplichtingen die van
toepassing zullen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Ze krijgen erkenning van de overheid en van particulieren voor de verworven
circulaire expertise via de verspreiding van een "lijst met circulaire bedrijven".
...

Belang en meerwaarde van de circulaire economie
De circulaire economie draagt bij aan positieve veranderingen en milieubehoud.
Vermindering van de milieu-impact:
·
·
·
·

Vermindering van het grondstoffenverbruik door hergebruik van materialen;
Vermindering van de afvalproductie door verlenging van de levensduur van
materialen;
Van tevoren rekening houden met de lange termijn van bij het ontwerp van
bouwprojecten;
...

Waar kan ik al het nieuws over Build Circular.Brussels
volgen?
·
·
·

Op onze website:
.
Op de sociale media LinkedIn en Facebook: Build Circular.Brussels.
Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Wat kunt u als ambassadeur ondernemen?
Ons helpen om het project bekend te maken.
·
·
·
·

·

Uw omgeving inlichten over het bestaan van het project.
Uw omgeving die werkt in de Brusselse bouw overtuigen om zich te engageren
voor het programma.
Onze posts op de sociale media liken en delen.
Uw werknemers inschrijven en de opleidingen promoten bij de aannemers in uw
omgeving: Lean Management, BIM, de economische voordelen van de circulaire
economie, digitalisering van de renovatiesector enzovoort.
...

Als u werkt in de bouwsector, in de sector van de circulaire economie of in de
opleidingssector:
·

·

Build Circular.Brussels voorstellen tijdens uw teamvergaderingen of tijdens alle
evenementen die u relevant acht. We kunnen u promotiemateriaal verstrekken: een
video, een powerpointpresentatie, posters enzovoort.
Ons in contact brengen met uw communicatieverantwoordelijke en informatie
verspreiden via uw kanalen:
o website;
o nieuwsbrieven;
o sociale media;
o posters;
o ...

FAQ – antwoorden
Wie komt in aanmerking voor dit programma?
Het project van de Build Circular.Brussels is gericht op de bouwbedrijven die actief zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor bedrijven met eigen personeel moeten deze laatste
onderworpen worden aan de paritaire bouwcomités. Wat betreft de bedrijven zonder
(zelfstandig) personeel of met beherende vennoten, deze moeten in orde zijn met de betaling
van hun bijdrage aan het WTCB of aan het OCW.
Concreet bent u zeker betrokken als u aan één van de twee onderstaande voorwaarden
voldoet.
•
•

Uw maatschappelijke zetel of vestigingsplaats bevindt zich in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Meer dan 50% van uw omzet is afkomstig van uw activiteiten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De aangeboden opleidingen zijn beschikbaar voor alle medewerkers: zelfstandigen,
werknemers of arbeiders.
Uitzonderingen op deze toelatingsvoorwaarden kunnen op basis van een dossier worden
toegestaan. Stuur ons uw aanvraag en leg ons uit waarom u denkt dat de Build
Circular.Brussels voor u relevant is.
Wat kost het?
• De kosten van de opleidingen en begeleidingen zijn volledig gedekt.
Hoe vind ik een opleiding op maat?
• Download de volledige online catalogus op de site.
• Bekijk de online kalender en schrijf u meteen in op de fiche(s) waarvoor u belangstelling hebt.
Waaruit bestaat een begeleiding?
• Een expert tot uw beschikking om u te adviseren bij uw circulaire aanpak.
• Een analyse van uw businessmodel om het meer circulair te maken.
• Advies om de voorkeur te geven aan hergebruik en renovatie.
• Invoeren van een alomvattende strategie voor afvalbeheer.
• Wat stof tot nadenken bij de keuze van uw materialen.
• ....

Team Build Circular.Brussels
Organisaties:
·
·
·

Adviseurs en referentiepersonen in de circulaire economie: belangrijkste
aanspreekpunten voor de ondernemingen.
Experts op het gebied van bouw en opleiders.
Een team dat verantwoordelijk is voor de operationele kant: administratief, financiën,
communicatie enzovoort.

Een netwerk van partners

Onze contactgegevens

info@buildcircular.brussels
·
·

Opleidingen en begeleidingen: Edouard Van Dongen – 02 545 58 27
Communicatie en pers: Valérie Gillès – 0474 43 25 82

