Deze seminarie wordt georganiseerd door de Cel Energie-Leefmilieu van de
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Met de steun van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hugues LATTEUR
Rescert
Functie: coördinator
Organisatie: Quest for Quality (medeoprichter van RESCERT)
Contactgegevens: Koningsstraat 35, 1000 Brussel
Website: www.questforquality.be
Hoofdpunten van de presentatie
RESCERT is een organisatie die van de 3 Gewesten het mandaat kreeg om de aanvragen voor
certificaten van bekwaamheid te beheren die worden ingediend door vakmensen uit de
hernieuwbare-energiesystemensector (kleinschalig – residentieel).
Een certificaat van bekwaamheid wordt toegekend aan een natuurlijke persoon en niet aan een
installatiebedrijf.
Om een certificaat te behalen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
 Een erkende opleiding volgen;
 Slagen voor een erkend examen;
 Voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot het beroep in een basisberoep.
 3 jaar beroepservaring in een basisberoep bewijzen;
 Een aanvraag tot certificatie indienen en de administratiekosten (€ 250 excl. btw) betalen.
Op 31-08-2016 waren 1.147 personen houder van een RESCERT-certificaat van bekwaamheid in
België.
Aanvullende informatie:
De lijst van gecertificeerde personen en de certificeringsprocedure zijn beschikbaar op
www.rescert.be.

Anne LEBRUN
Construction Quality

Functie: coördinator
Organisatie: Construction Quality
Contactgegevens: Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel (secretariaat p/a BCCA Aarlenstraat 53, 1040
Brussel)
Website: http://constructionquality.be
Hoofdpunten van de presentatie
Construction Quality werd opgericht in 2011 op initiatief van de Confederatie Bouw, Federale
Verzekering, de BCCA en de BCQS (laatstgenoemde werden zelf opgericht door SECO en het WTCB),
en is de opvolger van CoQual en Qualibouw.
De vzw Construction Quality ontwikkelt en beheert kwaliteitslabels om de vaardigheden en
vakkennis op bouwgebied te waarderen. Zij richt de labeling op het beroep of de activiteit en geeft
aan de belanghebbende partijen een rol van actor bij het uitwerken van referentiëlen en bij het
promoten van het label.
Met een Construction Quality-kwaliteitslabel kan een bedrijf aan de klanten aantonen dat het:
 beschikt over een goede organisatie en vakbekwaam personeel;
 conform en passend materieel gebruikt;
 de regels van goed vakmanschap naleeft.
Aanvullende informatie:
De lijst met gelabelde ondernemingen is beschikbaar op de site http://constructionquality.be.

Michel DE BES
Construction Quality Tegelzetters
Functie: bestuurder
Organisatie: Federatie der Aannemers van Tegel- en Mozaïekwerken (FECAMO)
Contactgegevens: contactpersoon Sabine Piedboeuf, 02 545 57 58
sabine.piedboeuf@confederatiebouw.be.
Website: www.fecamo.com
Hoofdpunten van de presentatie
Duurzame en milieuvriendelijke keramiek is veel meer dan woorden alleen.
Fabrikanten en aannemers van tegelwerken hebben samen met hun federaties het concept van
gezonde en energie-efficiënte woningen ontwikkeld dankzij keramiek.
Construction Quality Meester Tegelzetter is een beroepslabel dat uw organisatie, ervaring en
vaardigheden waardeert.
Het label wordt toegekend op grond van een specifiek referentieel voor aannemers van tegelwerken.
Dit referentieel vermeldt uitvoerig de criteria waaraan uw bedrijf moet voldoen om het label van
Meester Tegelzetter te kunnen behalen. Deze criteria hebben zowel betrekking op de organisatorische
aspecten van het bedrijf als op zijn technische beroepsbekwaamheid om aan de verwachtingen van de
klanten te voldoen.
We moeten alles in het werk stellen om ons beroep op onberispelijke wijze uit te oefenen. De
overtuiging waarmee je werkt, geeft de doorslag. Zij vormt het engagement, de persoonlijke inzet
waarvan u blijk geeft via uw woorden en uw zelfvertrouwen.
Deze vastberadenheid verbindt de andere - uw gesprekspartner - want u staat zelf achter wat u zegt.
U bewijst het met Construction Quality Meester Tegelzetter.
Keramiek is alleen maar duurzaam als zij kwaliteitsvol wordt geplaatst.

Aanvullende informatie:
Kosteloze opleiding voor Fecamo-leden. Neem daarvoor contact op met:
sabine.piedboeuf@confederatiebouw.be.

Marny DI PIETRANTONIO
Passief Standard

Functie: Technisch-operationeel en strategisch directeur
Organisatie: vzw pmp
Contactgegevens: Parc Créalys - 70, rue Saucin 5032 GEMBLOUX
Website: www.maisonpassive.be
Hoofdpunten van de presentatie
Voorstelling van de criteria residentieel en tertiair van de passiefnorm, de aandachtspunten.
Certificering in enkele cijfers.
Een (verkeerd) beeld van de meerkosten.
Passiefnormkluwen ontward, hoe maken we deze norm toegankelijker?
Concrete voorbeelden van realisaties in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aanvullende informatie:

Concrete ondersteuning voor de sector!
1. Onze opleidingscycli voor aannemers: zie http://www.maisonpassive.be/?Lesformations-pour-constructeurs.


Opleiding Passiefbouwer



Opleiding Dubbel Ventilatiesysteem in Woningbouw



Bouwplaatspraktijkopleiding: feedback

2. Ons driemaandelijks tijdschrift voor de bouwsector: EXPRESSO
De pdf-versie kunt u hier downloaden: http://www.maisonpassive.be/?-MagazineExpresso-by-pmp. Nr. 3 komt uit in januari 2017!

3. Een dienst voor technische ondersteuning via onze referentiesites
www.ponts-thermique.be, hygrothermiedienst: http://www.pmp-hygrothermie.be/,
maar ook de opvolging van uw passiefprojecten, antwoord op vragen rond
energieneutraal bouwen in het kader van de adviesopdrachten die wij uitvoeren bij
ons of inhouse!

Perihan TULUMOGLU
BREEAM
Functie: Managing Director B4F; BREEAM Accredited Professional; Assessor Breeam International en
BREEAM In Use
Organisatie: B4F | Building for the Future
Contactgegevens: Hertogendreef 57-59 in B-1170 BRUSSEL – Tel. 02 673 92 85 – E-mail: info@b4f.eu.
Website: www.b4f.eu.
Hoofdpunten van de presentatie
BREEAM is een methode om de milieuprestaties en de duurzaamheid van gebouwen te meten,
ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Deze certificering verwierf internationale
faam en daarom is zij een van de meest gebruikte certificeringen ter wereld.
De BREEAM International-certificering biedt de mogelijkheid om te werken met een
multicriteriabenadering voor de bouw- en renovatiegerelateerde milieuaspecten van een pand. Elk
van deze aspecten krijgt punten volgens de behaalde prestaties en de scores worden met een
wegingssysteem samengevoegd om de eindscore te verkrijgen.
Alle soorten projecten kunnen gecertificeerd worden, zoals een administratief gebouw, een
winkelcentrum, een appartementencomplex, een school, een hotel, een zorgpand of een gevangenis.

De presentatie is meer in het bijzonder opgebouwd als volgt:
- Wat is BREEAM?
- Hoe zijn weg te vinden in de verschillende BREEAM-normen?
- Hoeveel projecten zijn er vandaag gecertificeerd in België?
- Voorstelling van de BREEAM-timeline ontwikkeld door B4F: de kritieke punten van het
BREEAM-proces; wisselwerking met de verschillende actoren in een project.
Aanvullende informatie:
BREEAM-normen kunnen kosteloos gedownload worden: www.breeam.com

Aurélie PROGNEAUX
ISO 14001
Functie: Business & Quality Manager
Organisatie: LeadSpirit '(bvba FMBC)
Contactgegevens: aurélie.progneaux@leadspirit.be – 0497 43 11 27
Website: www.leadspirit.be
Hoofdpunten van de presentatie
Milieuvraagstukken staan centraal in alle besprekingen en op alle niveaus (klimaatopwarming,
ozonlaag, kringloopeconomie, COP 22 en zo meer). Rekening houden met de milieueffecten die aan
zijn of haar activiteiten verbonden zijn, is meer dan een eenvoudige 'trend', het is een plicht. Als een
bedrijf zich hiervan bewust is, dan zal de uitvoerige analyse van zijn activiteiten en het uitvoeren van
een aantal maatregelen het bedrijf in staat stellen zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen.
Bovendien biedt dit traject het bedrijf vele concurrentievoordelen.
De ISO 14001-norm stelt richtsnoeren voor om een milieumanagementsysteem in te voeren,
gebaseerd op het principe van continue verbetering, in 4 stappen:
1) Plan: Planning – Analyse van de werkzaamheden en planning van de maatregelen om deze
werkzaamheden te verbeteren.
2) Do: Voer de geplande verbetering(en) uit – Middelen en processen daarvoor worden ter beschikking
gesteld.
3) Check: Meten – Meet en analyseer de resultaten van de milieuprestaties.
4) Act: Actie – Onderneem actie om de milieuprestaties te verbeteren.
Het is niet verplicht om het milieumanagementsysteem te laten certificeren, maar een bedrijf kan
hiermee zijn milieubetrokkenheid aantonen, wat het imago ten goede zal komen.
De presentatie gaat over:
1) Waarom is milieuzorg belangrijk?
2) Welke voordelen/baten levert een milieumanagementsysteem invoeren, op?
3) ISO 14001 in de praktijk?
4) Waarom zou ik mijn managementsysteem laten certificeren?

