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METEN IS  WETEN!

We hanteren verschillende indicatoren om 

de impact van onze inspanningen te meten.

Je kan deze steeds raadplegen op onze site:

AMBITIES     2O25
INSPIREREN EN BEGELEIDEN

Als referentiecentrum voor de bouw inspireert en begeleidt Buildwise 

bouwbedrijven in hun streven naar optimale kwaliteit, competitiviteit 

en duurzaamheid. Met multidisciplinaire expertise, objectiviteit en een 

ruim netwerk ondersteunt het WTCB onderzoek en verspreidt het de 

resulterende kennis door deze om te zetten naar de dagelijkse praktijk 

van de aannemers en andere bouwprofessionals.

GIVE ME FIVE

Om onze ambities te verwezenlijken werd een actieplan opgezet 

onder de noemer ‘Give Me Five’. De vijf prioriteiten uit dit actie-

plan vormen de hefboom om een reële impact teweeg te brengen 

op het bouwproces en de dagelijkse werking van de bedrijven.

Alle bouwbedrijven helpen innoveren

In een continu veranderende wereld moeten we blijk geven van visie, 

vernieuwing, flexibiliteit en engagement. Daarom zorgen we ervoor 

dat onze leden nauw betrokken zijn bij de onderzoeksprojecten die we 

voeren.

Streven naar maximale toegevoegde waarde

We werken vraaggedreven en zetten in op een steeds betere dienstverlening. 

Door de relevante combinatie van multidisciplinaire en gespecialiseerde 

vaardigheden kunnen we maximale toegevoegde waarde creëren voor 

alle bouwberoepen en al onze partners.

Communiceren op maat van de doelgroepen

We stemmen ons taalgebruik en onze communicatie af op onze leden en 

partners. Zo zorgen we ervoor dat de personen in kwestie op het goede 

moment relevante informatie ontvangen.

Transformeren door bij onszelf te beginnen

Om bouwbedrijven voor te bereiden op de vierde industriële revolutie 

moeten we eerst onszelf transformeren. Daarom integreren we de 4.0 

technologieën in al onze actie- en interventieprocessen. Zo dragen we 

bij tot een succesvolle, digitale transformatie van de sector. 

Interactie en samenwerking stimuleren

We willen onze rol van facilitator verstevigen om interactie te stimuleren 

en samenwerking nieuw leven in te blazen.

Door zijn ambities voor 2025 vast te leggen, geeft Buildwise aan 

een gids te willen zijn voor de sector en voor de aannemers in het 

bijzonder. Het doel is om hen te informeren, te begeleiden, te 

motiveren en te enthousiasmeren, zodat ze de technologische, 

economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen aangaan.

Door COVID-19 zien we een versnelling van twee fundamentele 

transformaties: enerzijds de digitale transformatie, anderzijds de 

transitie naar meer duurzaamheid en een circulaire economie.  

Beide thema’s werden al van bij aanvang opgenomen in onze 

ambities voor 2025, waardoor we onze strategie bevestigd zien.
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Nieuwe technologieën zullen ook toelaten om de volledige kost van de 

levenscyclus van een gebouw te optimaliseren. Het monitoren, onderhouden 

en herstellen van bouwwerken en hun installaties vormen hierbij een onmisbare 

schakel binnen de visie van duurzaamheid die voor Buildwise prioritair is.

Omdat een aannemer die nog niet vertrouwd is met deze nieuwe technologieën 

moeilijk kan voorspellen of een technologie voor hem rendabel en efficiënt zal 

zijn, kan hij ze in onze twee vaste demonstratiecentra komen uitproberen. Of 

een van onze mobiele hubs brengt deze technologieën naar hem toe. Onze 

doelstelling is de toepassing van digitale technieken in de sector bij een zo breed 

mogelijk publiek onder de aandacht brengen en hun nut voor elk vakgebied 

aantonen. Voor elke aannemer bestaan er immers aangepaste oplossingen.

GREEN DEAL
DE GROENE TRANSITIE 
BIEDT KANSEN

De transitie naar een groene, duurzame economie brengt de bouwsector 

werk, kansen en opportuniteiten. Europa, België en de gewesten zetten 

de komende jaren en decennia massaal in op energetische renovatie en 

een vernieuwing van ons bestaand patrimonium. Deze maatregelen leveren 

niet alleen milieuwinsten op, maar bevorderen ook de economische 

groei en de creatie van werkgelegenheid via innovatie en ontwikkeling.

Om concurrentieel te blijven, moet de productiviteit 

van de sector de komende jaren sterk toenemen.

Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een continue 

uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en tegelijkertijd 

de winstgevendheid van de bouwbedrijven te verzekeren. 

Nieuwe digitale technologieën zullen een efficiëntere 

werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk maken, voor een 

vlotter klantencontact zorgen, administratieve processen 

automatiseren, samenwerking verbeteren en nieuwe 

businessmodellen toelaten. Een betere voorbereiding zal 

een vlottere uitvoering garanderen, zowel qua efficiëntie, 

kwaliteit en milieu-impact als qua kostenbeheersing. 

Bovendien zullen robotisatie, industrialisatie op de werf 

en exoskeletten het fysieke werk verlichten, veiliger maken 

en de productiviteit verbeteren.

De bouwsector is omwille van zijn grootte en impact 

een strategische speler om de uitdagingen van de 

klimaatverandering en het grondstoffenbeheer aan te gaan.

We zetten in op efficiëntie: het verbruik van grondstoffen, 

water en energie die worden ingezet voor de bouw, 

renovatie en exploitatie van gebouwen dient aanzienlijk 

verminderd te worden.

We gaan via innovatie de renovatie-uitdaging aan. 

De energetische renovatie van bestaande gebouwen, die 

essentieel is om de klimaatdoelstellingen te halen, kan beter 

en sneller, door in te zetten op innovatieve oplossingen (zowel 

op technisch vlak als wat bedrijfsbeheer betreft). Om dit pro-

ces te vergemakkelijken en te stimuleren, wil Buildwise alle be-

trokken partijen samenbrengen, zodat we nieuwe oplossingen 

kunnen ontwikkelen, ook al zullen deze soms disruptief zijn.

We streven naar gesloten kringlopen: recycleerbaarheid 

en circulariteit worden fundamentele parameters in het 

bouwproces. Deze zullen we bereiken via nieuwe 

materialen, bedrijfsmodellen en commerciële kanalen.

De ‘Green Deal’ streeft naar een zero-carbon 

maatschappij en een circulaire economie 

waarin grondstoffen efficiënt gebruikt 

worden. De grondstoffen van de toekomst 

zijn diverser dan ooit en omvatten 

‘circulaire’ materialen en componenten die 

in vol vertrouwen gerecycleerd, hernieuwd 

en herbruikt kunnen worden. Nieuwe

assemblagetechnieken zullen noodzakelijk 

zijn om gebouwen aan te passen aan 

nieuwe behoeften. Buildwise zal de 

bedrijven voorbereiden op deze 

uitdagingen door hen te wapenen met 

geïntegreerde oplossingen voor de 

toekomst, die gevalideerd zijn op 

technisch en economisch vlak 

(recycleerbaar, herbruikbaar, hernieuw-

baar, demonteerbaar ...). Verschillende 

tools en instrumenten, zoals de sloopinven-

taris, 

zullen helpen deze oplossingen in praktijk 

te brengen, de efficiëntie van recyclage te 

verbeteren en de mogelijkheden en 

beperkingen van nieuwe businessmodellen 

en diensten te definiëren.

BOUW 4.0 
DE SLEUTEL
TOT DE TOEKOMST

Het ‘Give Me Five’-actieplan helpt ons om onze inspanningen te 

optimaliseren en zo een maximale toegevoegde waarde te bieden 

aan alle bedrijven. Deze toegevoegde waarde heeft betrekking 

op twee aspecten die essentieel zijn voor een gezond bedrijf: de 

technische dimensie, die specifiek is voor elk bouwberoep, en de 

organisatorische dimensie (opmaak van prijsoffertes, planning, 

logistiek ...), die beide essentieel zijn voor een gezond bedrijf. We 

streven hiermee naar een betere kwaliteit, een hoger rendement 

en meer duurzaamheid voor alle bouwbedrijven, ongeacht hun 

vakgebied of omvang.

Door in te spelen op de dagelijkse behoeften 

van de bouwondernemingen en door op hun 

onderzoeksnoden te anticiperen, trachten we 

de technologische aanpak en het beheer van 

de bedrijven te verbeteren. Onze 15 Technische 

Comités, met vertegenwoordigers die actief zijn 

binnen de verschillende bouwberoepen en vaak 

pioniers zijn in hun vakgebied, vormen de cruciale 

schakel waardoor we permanent in verbinding 

staan met het dagelijkse professionele leven  

van onze leden. Hun behoeften en vragen – of ze 

nu afkomstig zijn van algemene aannemers, schrijnwerkers, dakwerkers, tegelzetters, 

loodgieters, HVAC-specialisten ... – worden via jaarlijks bijgestelde werkplannen in 

kaart gebracht. Een visiecomité biedt ondersteuning om de integratie van de 

langetermijnontwikkelingen in de sector te bevorderen.


