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De kunst van het bouwen
en de wil om te innoveren
Na meer dan een halve eeuw spreken we niet langer over het Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), maar over Buildwise.
Met die nieuwe naam komt ook een nieuwe richting, met extra aandacht voor
innovatie, samenwerking en een geïntegreerde aanpak met verschillende
disciplines.
Toen verschillende spelers uit de bouwsector ons
centrum oprichtten, benadrukte de stichtende
voorzitter Pierre Holoffe dat het WTCB ten dienste
moest staan van de sector. “Wees niet bang van
gedurfde nieuwe werkmethodes, maar omarm ze”,
zo zei hij. Daarom hebben we onze ambities voor
2025 herbevestigd: we willen een gids zijn die
de modernisering van de sector aanwakkert en
innovaties voor meer duurzaamheid en efficiëntie
stimuleert.
Dit is een sterk engagement van onze 280
medewerkers. Allemaal zetten ze zich in om het
verschil te maken. Zo ondergaat onze organisatie
een drievoudige verandering:

Van multidisciplinaire naar
transdisciplinaire expertise
Buildwise onderscheidt zich door problemen
aan te pakken vanuit verschillende invalshoeken
en met beide voeten stevig in het werkveld. Om
solide oplossingen te vinden, is een alomvattende,
geïntegreerde aanpak nodig. Daarom zijn onze
ambities opgebouwd rond drie pijlers: digitale
t e c h n o l o g i e, d u u r z a a m h e i d e n – v i a o n ze
technische comités geleid door ondernemers –
het vakmanschap.

Van een onderzoekscentrum naar
een innovatiecentrum
Buildwise is er om alle actoren in de waardeketen
te ondersteunen. Ons doel? Kennis doorgeven
die de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid
daadwerkelijk verbetert en de weg vrijmaken voor
innovatie op werven en in bouwbedrijven.

“De 280 medewerkers van
Buildwise vertalen hun kennis
en expertise in concrete en
innovatieve oplossingen naar
de werkvloer.”
Johan Willemen
Voorzitter Buildwise

Buildwise: een katalysator voor
kennisdeling en verbinding
De bouwsector is erg complex en gefragmenteerd.
Daarom wil Buildwis e zijn verbindende rol
v e r s t e r ke n . We k u n n e n d e s e c t o r a l e e n
maatschappelijke uitdagingen alleen het hoofd
bieden door de hele sector in beweging te zetten
en door onze bedrijfsmodellen en manier van
samenwerken te herbekijken.

“We willen een gids zijn die de
modernisering van de sector
aanwakkert”
Olivier Vandooren
Directeur-generaal Buildwise
Buildwise is dus meer dan zomaar een nieuwe
naam voor onze organisatie. Het is het resultaat
van onze successen en de historische rol die
ondernemers ons hebben toebedeeld. We zijn
een partner met een echte toegevoegde waarde
en we versterken onze ambitie om een sector te
dienen die innoveert, om zo vorm te geven aan
een duurzamere wereld.
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Een boost voor een
sector in volle evolutie
De bouwsector beleeft momenteel een uitdagende periode, die zowel kansen
biedt als complex is. Enerzijds zijn er veel kansen te grijpen, omdat we middenin
een digitale en industriële transitie zitten. Die draagt niet alleen bij aan een
moderner imago van de sector, maar brengt ook concrete oplossingen met
zich mee voor de maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw. Anderzijds
is deze periode ook complex, omdat er veel valkuilen zijn voor wie bouw- en
renovatiewerken uitvoert.
Niko Demeester, CEO van Embuild: “Met zijn
herpositionering onderschrijft Buildwise de
aanpak van onze bouwfederatie. De slogan van
Embuild, namelijk ‘Progress. Together’, toont
deze ambitie. De digitalisering van de sector
is in volle gang, we maken gebruik van stateo f- t h e - a r tt e c h n i e ke n , b o u w e n v e i l i g e r e n
voeren duurzame nieuwbouw en renovaties uit.

Het spreekt voor zich dat onze aannemers en
installateurs vooruitgang boeken. De bouw is
de sector bij uitstek waar teamwork essentieel
is. We dragen bij aan de maatschappelijke
vooruitgang en bouwen letterlijk en figuurlijk aan
een duurzame toekomst. Al meer dan zestig jaar
vullen de rollen van Buildwise en Embuild elkaar
perfect aan. Samen zorgen we voor meer impact.”

“De digitalisering van de
bouwsector is in volle gang,
we maken gebruik van stateof-the-arttechnieken, bouwen
veilig en duurzaam.”
Niko Demeester
CEO van Embuild
Vandaag is verandering de norm. Omgaan met
het tekort aan werkkrachten en materialen,
schommelende prijzen en betere prestaties
combineren met een complex juridis ch en
administratief kader: het zijn geen makkelijke
opdrachten. Bovendien moeten we, nu de tijd voor
het klimaat dringt, een versnelling hoger schakelen
met energetische renovaties en de transitie naar
een circulaire economie. Daarbij is het belangrijk
om altijd de toegang tot huisvesting voor ogen te
houden. De oefening is allesbehalve makkelijk en
daarbij is technologie niet de enige onbekende
factor. Ook qua logistiek en organisatie blijven er
vragen. Om tot een oplossing te komen moeten
we dus nieuwe samenwerkingsvormen uitwerken
op basis van nieuwe businessmodellen.

2 | Buildwise Speciale editie

Niko Demeester
CEO van Embuild

Olivier Vandooren
Directeur-generaal
van Buildwise

“Buildwise zet zich in om
nog beter naar ondernemers
te luisteren en hen te
ondersteunen”
Jean-Pierre Waeytens

Jean-Pierre Waeytens
Gedelegeerd bestuurder
van Bouwunie

Olivier Vandooren treedt bij: “Bouwondernemers
engageren zich om het onderhoud, het beheer en
de renovatie van gebouwen te professionaliseren.
Buildwise wil die evolutie, in samenwerking met de
beroepsorganisaties, op alle niveaus begeleiden
en ondersteunen voor onze leden en andere
actoren uit de bouwsector.”

Gedelegeerd bestuurder van Bouwunie
Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder
van de B ouwunie beaamt: “Of het nu gaat
over technis che process en, digitalis ering,
bedrijfsmanagement of iets anders, onze sector
evolueert continu. De grote constante? Dat
Bouwunie en Buildwise er steeds samen zijn
voor zelfstandigen en kmo’s. Toen Buildwise
enkele jaren geleden de Gouden Baksteen
kreeg, beloofde het trouwens om nog beter naar
ondernemers te luisteren, op een eenvoudige
en duidelijke manier te communiceren en hen
nog dichter te ondersteunen. De nieuwe naam
is de belichaming van de nieuwe wind die al
enkele jaren bij Buildwise waait. Het geeft ons
vertrouwen dat Buildwise deze weg is ingeslagen.

“Van bouwondernemers wordt
verwacht dat ze hun waaier
aan competenties en diensten
uitbreiden voor hun klanten en
opdrachtgevers.”
Olivier Vandooren
Directeur-generaal van Buildwise
De sector en alle drijvende krachten erachter
moeten dus ambitieus zijn en de nodige durf
tonen om hun modernisering te versnellen. In
een tijdperk van robots en virtual reality, maar
ook van circulariteit en duurzaamheid, moeten
ze de vakmannen en -vrouwen echter wel steeds
centraal zetten bij deze veranderingen, want het
zijn zij die de toekomst vorm zullen geven.
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Een ambitieuze
strategie voor
de toekomst
Als Buildwise maken we graag duidelijk waar we voor staan. We zijn
ambitieus en stappen vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Cruciaal
daarbij is onze nieuwe strategie, die helemaal op maat is van onze leden, de
bouwondernemers.
Onder de noemer ‘Ambities 2025’ focussen
we op drie pijlers: Metier, Green Deal en Bouw
4.0. Allereerst willen we het metier van de
ambachtsman ondersteunen. Cruciaal daarbij zijn
de Technische Comités, met vertegenwoordigers
uit de verschillende bouwberoepen. Dankzij hen
houdt Buildwise voeling met de dagelijkse realiteit
van bouwprofessionals. We geven hun niet alleen
concreet technisch advies, maar anticiperen ook
op hun noden.

faalkosten vereist een betere organisatie van de
bedrijven en werven. De ambitie van Buildwise om
kleine en grote ondernemingen bij te staan om
zich beter te structureren, zal hen in staat stellen
om hun rentabiliteit te verhogen.”

“Zeker kmo’s hebben voordeel
bij het technisch advies en de
tools van Buildwise”
“De vermindering van de
faalkosten vereist een betere
organisatie van de bedrijven
en werven”
Johan Willemen
CEO van Willemen Groep
Buildwis e wil ook de productiviteit van de
aannemers verhogen door hen te helpen de
faalkosten, die doorgaans te wijten zijn aan een
minder optimale organisatie van de werven, te
verlagen. Volgens Johan Willemen, CEO van
Willemen Groep, zijn de organisatorische aspecten
van groot belang: “De vermindering van de
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Pedro Pattyn
CEO van Pattyn Albert & Cie

Pedro Pattyn van schildersbedrijf Pattyn Albert
& Cie vindt dit een goede zaak: “Zeker kmo’s
doen hier hun voordeel mee. Niet alleen kunnen
ze Buildwise concrete technische vraagstukken
voorleggen, op de site vinden ze ook diverse
digitale tools om hun werk te ondersteunen. Vaak
hebben kmo’s geen budget voor dure software en
dan kunnen deze tools een eerste stap zijn in de
digitalisering van hun processen.”

“Als bouwsector hebben
we samen de plicht om de
gebouwen van morgen te
renoveren”

De laatste pijler is Bouw 4.0, het inzetten van
digitale technologieën. Om competitief te blijven,
moet de productiviteit in de bouwsector de
komende jaren stijgen, en daarbij zijn kwaliteit
en kostenbeheersing belangrijke uitdagingen.
Nieuwe digitale technologieën, die een efficiëntere
werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk maken,
zijn hierbij de sleutel. “Als innovatiecentrum moet
Buildwise vooroplopen”, benadrukt Thomas
Scorier, CEO van TS Construct.

Raymund Trost
CEO van CFE
De tweede pijler is die van de groene transitie.
Die biedt de bouwsector veel kansen. We staan
immers voor een ongeziene renovatiegolf om
ons patrimonium klimaatneutraal te maken.
Volgens Raymund Trost, CEO van CFE, is de
bouwsector moreel verplicht om volop in te
zetten op duurzaamheid: “We gaan samen het
engagement aan om de doelstellingen van de
Europese Green Deal te halen, want de tijd dringt.
Wij moeten de gebouwen van morgen renoveren. Ik
ben dan ook blij dat Buildwise als innovatiecentrum
een voortrekkersrol wil opnemen bij het BA4SC,
de Belgische alliantie voor duurzaam bouwen. Met
innovatieve voorstellen kan Buildwise de sector
helpen zich tijdig aan te passen.”

“Industrialisatie, modulair
bouwen en digitalisering
winnen aan belang”
Thomas Scorier
CEO van TS Construct

“Bouwbedrijven rekenen op
Buildwise om innovatie efficiënt
te omkaderen”
Koen Kempeneers
Zaakvoerder van Janssens ramen en deuren

“Bouwondernemers staan er niet alleen voor,
want Buildwise steunt ze om te starten met
nieuwe technologieën. Zeker bedrijven zonder
studieafdeling zijn hierbij gebaat. Vandaag gaan
innovatie en duurzaamheid hand in hand en
moeten we de doelstellingen van de Green Deal
voor ogen houden. Zo moeten we inzetten op
circulariteit en recyclage van grondstoffen. Maar
ook industrialisatie — via modulair bouwen, ‘off
site building’ en BIM, het gebruik van digitale
bouwmodellen — is belangrijk. Meer in ateliers
bouwen en minder op de werf zelf, is volgens mij
de toekomst. Het is daarbij de rol van Buildwise om
de verbinding te maken tussen de verschillende
partners binnen en buiten de sector.”
Volgens Koen Kempeneers, zaakvoerder bij
Janssens Ramen & Deuren, helpen de drie pijlers
van het actieplan Ambities 2025 bouwbedrijven om
weerbaar te zijn in een veeleisende, veranderende
en concurrentiële markt: “Buildwise wijst niet
alleen op de regels van de kunst, maar biedt ook
ondersteuning bij de voorbereiding van werken
en de planning en organisatie van de werf. Veel
bouwbedrijven, ook kmo’s, staan open voor nieuwe
technologieën. Ze rekenen op Buildwise voor een
omkadering, zodat dit kwaliteitsvol en efficiënt kan
gebeuren. Ook belangrijk: vernieuwing zal de sector
aantrekkelijker maken voor werkzoekenden.”
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Vanuit onze nieuwe
hoofdzetel zijn we je
nóg beter van dienst
Met onze nieuwe naam Buildwise komt ook een nieuwe strategie en …
een nieuwe hoofdzetel in Zaventem. Na dertig jaar in het gebouw aan
de Lozenberg, verhuizen we naar de Kleine Kloosterstraat 23, enkele
honderden meters verderop. Daarnaast heeft Buildwise nog vestigingen
in Limelette en Brussel. Vanuit deze drie locaties staan we helemaal
klaar voor jou.

Zaventem
Brussel
Zaventem
Onze nieuwe hoofdzetel is een volledig gerenoveerd
g e b o u w d at vo l d o et a a n d e e n e rg et i s c h e
standaarden voor nieuwbouw. We zien het als
een proeftuin voor nieuwe technieken en een
inspiratiebron voor bouwondernemers. Naast
de toepassing van geothermie valt het gebouw
ook op door zijn prachtige groene gevels, die
regenwater uit een groot waterreservoir halen dat
ook dienstdoet als stormbekken. Voor een vlot
verloop van de werken maakten we bij de renovatie
dankbaar gebruik van BIM- en Lean-technieken.
Vanuit dit hypermoderne gebouw bieden we
aannemers technische en organisatorische steun.
Daarnaast zijn er tal van vergaderzalen en kun
je hier het democentrum bezoeken om BIM, VR/
AR en moderne meettechnieken uit te proberen.
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Limelette

Limelette
Ook vanuit Limelette, in de provincie WaalsBrabant, helpt Buildwise aannemers en
bouwprofessionelen zoals jij. Hier hebben we
labo’s waar we innovatieve bouwmaterialen en
technieken uittesten vooraleer ze op de werf
gebruikt worden. Ook onderzoeken we de
oorzaken van bouwproblemen die binnenkomen
via onze Afdeling Technisch Advies en werken
we er oplossingen voor uit. Buildwise Limelette
beschikt eveneens over een democentrum, waar
je nieuwe digitale technieken en robotica kunt
uitproberen.

Brussel
Buildwise Brussel, ten slotte, is deel van de incubator
Greenbizz, die innovatieve ondernemersprojecten
uit de duurzame, solidaire en kringloopeconomie
huisvest. Hier ligt de focus op onderzoek en
innovatie ten dienste van een duurzame economie.

Buildwise Zaventem - BOVAArchitects
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Groene transitie geeft
maatschappelijke
waarde aan werken
bij Buildwise
De Europese Green Deal brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar
bij Buildwise zien we dat vooral als een kans om nog meer in te zetten op
innovatie. Met de input van onze experten willen we de bouwsector helpen
verduurzamen. Zo creëren we niet alleen een grote meerwaarde voor het imago
van de sector, maar ook voor onze eigen medewerkers. Actief bijdragen aan
een groenere bouwsector is namelijk een nobele taak, die maatschappelijke
waarde geeft aan hun job.
Duurzaamheid in het hart
Om duurzaam te bouwen en te renoveren is
innovatie cruciaal. Buildwise wil zijn rol als kennisen innovatiecentrum daarbij ten volle spelen. Hoe
we dat doen? Op verschillende manieren. Elke
medewerker bij Buildwise heeft een specifieke
functie die op zijn manier bijdraagt aan een
groenere toekomst. Lisa Wastiels, hoofd van het
team Milieuprestaties: “Wij gaan via onderzoek
na hoe we de impact van de bouwsector op het
milieu en klimaat kunnen verminderen.
Ons team werkt al jaren op dit thema en ik vind
het dan ook positief dat Buildwise hier nog meer
de nadruk op gaat leggen. Het is belangrijk om als
innovatiecentrum een voortrekkersrol te spelen in
de sector.” Duurzaamheid ligt Lisa zelf nauw aan
het hart en ze vindt het fijn dat ze met haar job
dingen in gang kan zetten. “Het is de bedoeling
dat we iedereen meekrijgen in het verhaal en de
sector helpen vergroenen”, besluit ze.

“Ik vind het belangrijk om in de
sector een voortrekkersrol te
spelen”
Lisa Wastiels
Hoofd Team Milieuprestaties
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“Elke collega bouwt dagelijks
mee aan ons verhaal.”
Mireille Clerc
HR-manager
HR-manager Mireille Clerc vat mooi samen wat
de rebranding betekent voor de medewerkers
van Buildwise: “Onze organisatie bestaat 65 jaar
en we bouwen voort op een solide basis. Alle
collega’s schrijven mee aan ons verhaal, op hun
eigen manier, met hun eigen expertise en vanuit
hun persoonlijke creativiteit. Samen vormt dat een
prachtig geheel. We zijn allemaal ambassadeurs
voor Buildwise, zowel binnen de organisatie
als daarbuiten, en daar zijn we terecht fier op.”

Vincent Jadinon

Pauline Dewez

Samen alles op alles zetten
O o k Pa u l i n e D e w ez va n h e t t e a m D i g i t a l
Construction draagt op haar manier haar steentje
bij: “Ons team gaat na hoe we met nieuwe, digitale
technieken, zoals BIM of scans, het bouwproces
efficiënter en makkelijker kunnen maken. Daarvoor
gaan we op zoek naar oplossingen die we
bouwbedrijven kunnen aanreiken. We moeten alles
op alles zetten om de uitdagingen van vandaag
aan te gaan. Het geeft dan ook een goed gevoel
om daar samen met de collega’s onze schouders
onder te zetten.”

“Het geeft een goed gevoel
om een échte bijdrage te
kunnen leveren”

Maxime Goossens

Lisa Wastiels

“Ik vind het boeiend om
bouwondernemers vooruit te
helpen met de uitdagingen die
ze tegenkomen, vandaag én
morgen”
Vincent Jadinon,
Adviseur Marketingcommunicatie

Ook Vincent is praktijkgericht en streeft er elke
dag naar om zaken in beweging te brengen
voor aannemers: “Wij tonen bouwondernemers
de weg en helpen hen met de uitdagingen
d i e ze t e g e n ko m e n , va n d a a g e n m o rg e n .
Hierbij schrijven we actief mee aan een boeiend
verhaal.”

Pauline Dewez
Team Digital Construction

Voor Vincent Jadinon, adviseur marketingcommunicatie, is het vooral belangrijk dat Buildwise
impact kan hebben op de bouwsector: “Met onze
publicaties en andere communicatie mikken we op
het juiste doelpubliek, namelijk bouwondernemers.
We willen hen duidelijk maken hoe hun dagelijks
werk efficiënter kan worden, onder meer door
innovatieve technieken in te zetten.”

“We hebben al mooie dingen
verwezenlijkt, maar we willen
het nog beter doen”
Maxime Goossens
Labotechnicus

Maxime Goossens, labotechnicus, treedt bij: “Onze
nieuwe naam maakt het voor bouwondernemers
nóg duidelijker dat we er zijn om hen te helpen.
We zijn een schouder waarop ze kunnen steunen.
In het verleden hebben we al mooie projecten
verwezenlijkt, maar we willen het voortaan nog
beter doen. We blijven constant evolueren.”
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Ontdek nieuwe
technologieën voor
elk vakgebied met
Buildwise Experience!
Digitalisering is een belangrijke
trend, ook in de bouwsector. Dit
hoeft jou, als bouwprofessional,
niet af te schrikken – integendeel.
Dankzij
‘Buildwise
Experience’
kun je in onze showrooms in
Zaventem en Limelette, maar ook
op je eigen werf, kennismaken met
nieuwe technologieën. Zo ontdek je
meteen welke het best geschikt
zijn voor jou.
Digitalisering is geen doel op zich. Het is zaak
om op zoek te gaan naar technologieën die een
meerwaarde zijn voor jouw onderneming en die
steun bieden om efficiënter te werken. Daarvoor
ontwikkelden we Buildwise Experience, een unieke
ervaring die je helpt om innovatieve oplossingen
te ontdekken die aangepast zijn aan je noden en
die je digitale maturiteit, rendement, veiligheid en
efficiëntie verbeteren.
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Ervaar het zelf
Buildwise Experience geeft je de kans om tijdens
meetings en netwerkevents contacten te leggen
met collega’s en bouwexperten, maar evengoed
met technologie-aanbieders, softwarehuizen,
studiebureaus en potentiële partners. Ook via
workshops en opleidingen laten we je graag
kennismaken met de nieuwste technologieën.
Als je bepaalde technologische uitdagingen hebt,
waar je zelf niet uit raakt, kun je bij ons terecht.
Onze experts bieden je ondersteuning om de
juiste ideeën en oplossing te ontwikkelen en
meerwaarde te creëren voor jouw bedrijf.

In onze showrooms en on the road
Wat kun je zoal testen?
In onze showrooms kun je kennismaken
met deze technologieën:

• Meettoepassingen, van apps
en laserafstandsmeters tot
fotogrammetrie en laserscanners.

• Exoskeletten die fysieke arbeid
verlichten.

• Sensoren
Bijvoorbeeld om de uitharding van
beton op te volgen.

Voor Buildwise Experience kun je terecht in onze
twee showrooms. In Zaventem laten we je onder
meer kennismaken met BIM, meettechnieken en
visualisatieaspecten zoals virtual en augmented
reality. Het centrale thema in onze showroom in
Limelette (Waals-Brabant) is dan weer robotisering
en industrialisatie in de uitvoeringsfase van
bouwwerken.
Maar we komen ook met plezier tot bij jou op
de bouwplaats. Daarvoor gaan we ‘on the road’
met onze mobiele Buildwise Experience. Op die
manier kun je ter plekke de bruikbaarheid van de
nieuwste digitale technologieën beoordelen. Tot
binnenkort?

• Drones
Bijvoorbeeld om gevaarlijk klimwerk te
vermijden.

• Augmented & virtual reality
Om klanten op voorhand een idee te
geven van het eindresultaat.

Buildwise Experience zelf beleven?
Voor een bezoek aan de showrooms in
Zaventem en Limelette moet je nog even
geduld oefenen. Die openen de deuren in het
voorjaar van 2023.

• Digitale monitoringsystemen
Bijvoorbeeld om corrosievorming
en waterlekken op te sporen en zo
verdere schade te vermijden.

Ben je geïnteresseerd in Buildwise Experience
on the Road ? Sc an dan onderstaande
QR-code, vul het formulier in en we komen
langs bij jou op de werf.

• 3D-betonprinters
• AI-systemen
• ….
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Ken jij onze
diensten al?
Meer dan ooit staat Buildwise ten dienste van jou, de bouwprofessional.
Zit je met een technische vraag of een probleem, dan helpen we je graag
– op alle mogelijke manieren. We geven je toegang tot onze kennis en
expertise via een waaier aan diensten. Ken jij ze allemaal?

Technisch advies
Voor elk probleem is er een oplossing, dus
staan we je graag bij met technisch advies. Hoe
meer informatie (foto’s, plannen …) we van jou
ontvangen, hoe beter we je kunnen helpen. Heb je
een dringende vraag? Dan kun je onze ingenieurs
bellen op het nummer 02 716 42 11. Indien nodig
komen we zelfs tot bij jou op de werf!
buildwise.be/nl/advies

Onze vernieuwde website
Bij onze nieuwe naam hoort ook een volledig
vernieuwde website, een heuse schatkamer aan
informatie. Je vindt er al onze diensten, publicaties
en video’s die je kunt doorzoeken per thema. Een
uitstekend startpunt voor een antwoord op jouw
vraag!
buildwise.be

Tools
Ingewikkelde berekeningen? Die zijn een koud
kunstje dankzij onze tools. We hebben ruim twintig
online tools die je helpen met allerlei technische
uitdagingen en met het beheer van je zaak.
buildwise.be/nl/tools
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scan deze QR-code en
ontdek onze diensten
Bouwdetails
Onze databank met bouwdetails bevat meer
dan vijfhonderd 2D- en 3D-constructiedetails en
bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in
jouw plannen. Dankzij onze handige zoekfunctie
vind je meteen wat je nodig hebt.
buildwise.be/nl/bouwdetails

Publicaties
We hebben voor jou enorm veel artikels
kels en
documenten over de meest diverse technische
onderwerpen. Ook goede voorbeelden uit de
praktijk en antwoorden op veelgestelde vragen
vind je hier terug.
buildwise.be/nl/publicaties

Webinars
Van thuis uit een interessante opleiding of
presentatie volgen? Het kan met onze webinars.
We behandelen tal van onderwerpen, van
geluidsisolatie over dakopbouw tot de uitvoering
van betonconstructies.
buildwise.be/nl/webinars

Het magazine is een uitgave van Buildwise, vroeger
bekend als het Wetenschappelijk en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijf, een inrichting erkend bij toepassing
van de besluitwet van 30 januari 1947.
Verantwoordelijke uitgever: Olivier Vandooren, Buildwise,
Kleine Kloosterstraat 23, B-1932 Zaventem.

Opleidingen
In samenwerking met onze partners nemen
we overal in B elgië deel aan technis che
opleidingen en studiedagen. Het overzicht van
al die evenementen vind je in de agenda op
onze site. Wil je een opleiding op maat in jouw
bedrijf? Ook daar zorgen we met plezier voor.
buildwise.be/nl/agenda

Dit is een tijdschrift van algemeen informatieve aard. De
bedoeling ervan is de resultaten van het bouwonderzoek
uit binnen- en buitenland te helpen verspreiden.
Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van de
teksten van dit tijdschrift is slechts toegelaten mits
schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever.

www.buildwise.be
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Buildwise,
nog meer op jouw maat!
Het Buildwise magazine bestaat in drie verschillende edities, zodat we onze
communicatie zo veel als mogelijk kunnen afstemmen op jouw noden.

Editie ‘Afwerkingen’
Verschijnt in juni en december en wordt exclusief verstuurd naar:
• parketleggers en tegelzetters

• schilders en plaatsers van soepele vloerbekledingen

• natuursteenbedrijven

• plafonneerders en stukadoors

Ook de algemene aannemers en schrijnwerkers ontvangen deze editie.

Editie ‘Technische installaties’
Verschijnt in augustus en wordt exclusief verstuurd naar:
• installateurs van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• installateurs van sanitair
Ook de algemene aannemers ontvangen deze editie.

Editie ‘Gebouwschil’
Verschijnt in april en oktober en wordt exclusief verstuurd naar:
• algemene aannemers

•

schrijnwerkers en glaswerkers

• ruwbouwaannemers

•

aannemers in dichtings- en dakwerken

Wil je ook andere edities ontvangen? Dat kan! Scan deze
QR-code en vul het onlineformulier in. Ook inschrijven op
onze digitale nieuwsbrief kan via deze QR-code.

buildwise.be

