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VOORWOORD
De Confederatie staat steeds aan uw zijde, zowel in goede als in slechte
tijden
2019 was een uitzonderlijk jaar voor de Brusselse bouwsector. Er vonden
belangrijke verkiezingen plaats die het jaar markeren als een overgangsjaar.
Onze dienstverlening voor de aannemers werd aanzienlijk uitgebreid evenals
onze partnerschappen met verscheidene Brusselse instellingen. De Confederatie
Bouw Brussel-Hoofdstad heeft namelijk nogmaals kunnen aantonen dat ze zich
kan aanpassen aan een nieuwe Brusselse Regering, dat ze bereid is nieuwe
projecten te ontwikkelen en dat ze in staat is de belangen van de aannemers
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verdedigen.
Zoals u zelf kan vaststellen in dit jaarverslag, spreken de resultaten voor zich!
Meer dan honderd juridische dossiers, meer dan driehonderd opleidingssessies,
vijfentwintig seminaries die in totaal bijna achthonderd deelnemers bij elkaar
hebben gebracht… Al dit werd voor u gerealiseerd door 16 medewerkers die
iedere dag opnieuw voor u klaarstaan. Ze antwoorden op al uw vragen en helpen
u met het oplossen van al uw problemen. Ze specialiseren zich voortdurend
zodat de oplossingen die ze aanbieden aangepast zijn aan de realiteit van het
werkveld van vandaag én morgen. Onze medewerkers vormen eveneens de
pilaren waarop u kan bouwen om uw projecten rond innovatie, circulariteit,
duurzaamheid of opleidingen te ontwikkelen.

Vandaag meer dan ooit verzekeren we u van ons professionalisme en onze
onvoorwaardelijke steun. We danken u dat u ons steeds blijft vertrouwen. Enkel
samen kunnen we deze beproevingen doorstaan en samen zullen we deze
moeilijke periode overwinnen. Deze crisis heeft ons toegelaten wat afstand te
nemen zodat we onze sterktes en zwaktes beter kunnen inschatten. We maken
gebruik van deze situatie om onze informatisering, communicatie en website
te verbeteren. We profiteren ook van deze momenten om te innoveren, om
onze manier van werken naar circulariteit te veranderen en om verder te kijken.

Jean-Christophe VANDERHAEGEN
Directeur generaal

Marc RUEBENS
Voorzitter

Eind 2019 zag alles er veelbelovend uit. De bouwsector verwachtte een groei van
3%, één die veel hoger lag dan de algemene verwachtingen voor de Belgische
economie (1,4%). Brussel begon met het uitvoeren van haar ambitieus plan
voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen. Net als de versnelling van
de aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen via elektronische weg.
Helaas had 2020 een enorme verrassing voor ons in petto…

4

Jaarverslag CBB-H 2019

Jaarverslag CBB-H 2019

Onze medewerkers worden permanent opgevolgd door en werken nauw samen
met overheidsinstanties. Ze onderhandelen dagdagelijks ter behartiging van uw
belangen. 2019 heeft belangrijke overeenkomsten gebracht op het gebied van
sociale clausules, stadsplanning, sectorale opleidingen en renovatie.

Vanaf het begin van deze epidemie en op initiatief van de CBB-H, heeft de
Confederatie Bouw zich vrijwel onmiddellijk georganiseerd door het op touw
zetten van de Corona task force. Deze taskforce heeft hard gewerkt om de
bedrijven dagelijks raad te geven en te informeren. De lobbyactiviteiten
zijn snel en doeltreffend geweest op alle niveaus. Door middel van een
gezamenlijke inzet hebben alle lokale, gewestelijke en nationale takken van
de Confederatie Bouw een coherent actieplan uitgewerkt. Na een onzekere
situatie veroorzaakt door een gebrek aan duidelijke maatregelen, heeft de
sector zich langzamerhand kunnen herorganiseren door een nooit eerder
geziene mentaliteit van solidariteit.
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ONZE MISSIE
De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad is de regionale werking van de
Confederatie Bouw.
Onze hoofdmissie is het verdedigen van de belangen van de bouwbedrijven
als woordvoerder van de sector ten opzichte van de regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieronder vindt u een overzicht van onze
belangrijkste missies:

INFORMEREN
OVER
WIJZIGINGEN
IN DE
REGELGEVING

PROMOTEN VAN
EEN POSITIEF
IMAGO VAN DE
ONTWIKKELING
BOUWSECTOR
VAN DE
BOUWACTIVITEIT
IN BRUSSEL

UW
BELANGEN
VERDEDIGEN

U ADVISEREN
EN
BEGELEIDEN

Om onze bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben
we samen met onze Brussels partners specifieke diensten
ontwikkeld die aangepast zijn aan de noden van de bouwsector
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Met trots stellen wij u de resultaten voor van onze belangrijkste
projecten en dossiers die wij in 2019 voor u verdedigd hebben.
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Ontdek hier meer over onze missie en diensten:
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BESTUURSRAAD VAN
BRUSSEL-HOOFDSTAD

TEAM CBB-H
J-C. Vanderhaegen
Directeur generaal

Marc RUEBENS
Angel SÁNCHEZ
Philippe GILLION

Sylvia Bouchez
Bouwacademie

Ghislain Zannen

Leden
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AELBERS Christophe - BAM Contractors
DE BLAUWE Philippe - In Advance
DE CESCO Alexandre - SOCATRA sa
DE KEMPENEER Philippe - EDK sa
DEPRETER Paul - BAM Belgium sa
DIELEMAN Stéphane - Louis de Waele sa
GILLION Philippe - Gillion Construct sa
GOES Frank - SA COREGO
GOSSIAUX Willy - SETIP Belgium sa
KONING Michel - C.B.R.S.
LAROY Dimitri - Ent. Toitures Laroy sprl
LINDEKENS Kurt - De Dender sa
LORIAUX Frederic - CIT Blaton sa
LOYENS Peter - Krinkels sa
MAGNÉE Stephan - MS Entreprise sprl
MAJORAL Pierre - Colas Belgium sa
MIOT Romina - EMB sprl
ROSE France - Rose’s Natural Homes sprl
RUEBENS Marc - DRTB sprl
SÁNCHEZ Angel - Vitrerie M. Maeck sprl
STEYGERS Isabelle - Steygers & Co sprl

Directie assistente
Communication officer

Duurzaam bouwen
Juridisch
Hugues Kempeneers
Lara Perez Duenas
Adviseur

Adviseur

Bérengère Grosjean
Adviseur

Elien Pagnaer

Quentin Maillard
Adviseur

Manager

Ludwik Kastory

Alexia Meulders

Assistente

Katrien Teirlinck
Dossierbeheerder

Adviseur

Onderwijs
Tewerkstelling

Innovatie

Sihame Al Barajraji
Manager

Pierre Sturbois
Adviseur
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Morgane Cendoya

Account manager

Sylvain Lavedrine
Adviseur
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Voorzitter 			
Voormalig Voorzitter
Vicevoorzitter 		

Laurent Schiltz

Secretaris generaal

DE BOUWSECTOR
IN BRUSSEL IN 2019
30.000
directe jobs
in de sector(1)

+1.150

nieuwe werknemers
in de bouwsector(3)

een duurzame sector
die tewerkstelt
12.600

BTW-plichtige
bouwbedrijven(4)

400.000

m2 aan gebouwen
met hoge energieefficiëntie(5)

en

50.000

(1) Totaal aantal arbeiders, bedienden en elektriciens in Brusselse bedrijven met NACE-code Bouw, 2020.
(2) Met behulp van de NAM-multiplicatoren 2010 gepubliceerd door het Federaal Planbureau, 2016.
(3) Dit cijfer omvat enkel de arbeiders van PC124. Bron: Studie rond het personeelsverloop in de
bouwsector in Brussel, Constructiv, 2019.
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indirecte jobs(2)

(4) Bouwbedrijven met een NACE-code Bouw aangegeven aan de BTW. Bron: Confederatie Bouw, 2020.
(5) In 2016 in Brussel gebouwde gebouwen met hoge energie- en milieuprestaties met een label. Bron:
CBB-H, 2017.
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DIENSTEN EN
ACTIVITEITEN

De juridische dienst van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad staat u bij
met raad en daad wanneer u het nodig heeft: voor het opstellen en versturen
van uw erkenningsdossier, om u te helpen bij uw onbetaalde facturen, om u te
informeren over uw rechten en plichten of om u te helpen met al uw vragen,
ongeacht het onderwerp.
Onze belangrijkste diensten:
Opstellen en opvolgen van erkenningsdossiers
Behandeling van dossiers rond onbetaalde facturen
Opmaken van dossiers op maat: algemene voorwaarden,
contracten voor onderaanneming, aannemingsovereenkomsten
Er werd veelvuldig beroep gedaan op onze juridische helpdesk. We hebben in
2019 meer dan 300 vragen geanalyseerd met betrekking tot volgende domeinen:

sociaal
recht
GDPR
fiscaliteit

milieu/stedenbouw
aansprakelijkheid

vennootschapsrecht

bouwrecht
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openbare aanbestedingen

contacteer ons

Katrien Teirlinck
14

Bérengère Grosjean

berengere.grosjean@
confederatiebouw.be
02 238 52 06

JURIDISCH

onze kerncijfers in 2019

100

juridische dossiers
behandeld

De Bouw Academie is de opleidingsdienst van de Confederatie Bouw in het
Brussels Gewest en in Vlaams-Brabant. Ze biedt een gevarieerd aanbod dat
evolueert in functie van de regelgeving, de markt, maar ook met het oog op de
technologische ontwikkelingen binnen de sector.
De opleidingen zijn ontwikkeld om te beantwoorden aan de noden van
zelfstandigen, aannemers en hun personeel. Ongeacht de grootte van uw
bedrijf beschikken we over opleidingen die voor u interessant kunnen zijn. De
opleidingen van de Bouw Academie zijn ondersteund door de opleidingsfondsen
van Constructiv, Cevora en Volta en komen in aanmerking voor de KMOportefeuille.
De belangrijkste onderwerpen behandeld in 2019:

asbest

veilig werken op hoogte

VCA

code 95

ergonomie

EHBO
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Contacteer ons
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onze kerncijfers in 2019

3400
deelnemers

335

opleidingsessies

mentor

Sylvia Bouchez

OPLEIDINGEN

Bouw Academie
opleiding@bouwacademie.net
02 230 14 20

67
bedrijven

De Cellen Duurzaam Bouwen en Circulaire Economie informeren, adviseren
en begeleiden bedrijven die duurzaamheid wensen te implementeren in hun
bedrijf: kringloopeconomie, hergebruik, renovatie, asbest, duurzame materialen,
akoestiek, EPB-premies, milieuvergunningen, hernieuwbare energie, mobiliteit…
Onze helpdesk staat u bij om te antwoorden op al uw vragen omtrent
deze thema’s
Gratis en à la carte begeleidingen bij u, op de werf of in onze lokalen,
om u te helpen met wat afstand te nemen van uw activiteit zodat u
het grotere plaatje kunt zien
Dankzij ons uitgebreid netwerk vormen we een verbinding tussen de
bedrijven en de overheidsinstanties
En, niet te vergeten, zijn er ook onze infosessies, ateliers en
werfbezoeken, die volledig gratis zijn en gedurende het hele jaar door
georganiseerd worden.

DUURZAAMHEID

25

Onze kerncijfers in 2019

informatieve
events rond
duurzaam bouwen

800

deelnemers

kringloopeconomie

akoestiek

renovatie

afval

asbest

EPB-Verwarming

ETICS

grondwateronttrekking
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Ondersteund door:

Contacteer ons

Ludwik Kastory

Lara Pérez Dueñas

Quentin Maillard

Renovatie, EPB,
materialen

Circulaire economie

Afval, milieu

18

leefmilieu@ncb.be
02 545 57 83

6

bedrijven
begeleid rond
circulaire economie
en duurzaam bouwen

Coördinatie van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik
van Bouwelementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

HERGEBRUIK

Onze kerncijfers in 2019

hergebruik-bouw.brussels
Sinds de oprichting in 2017 vormt het Platform Hergebruik een uniek contacten steunpunt voor alle actieve actoren, van ver of net dichtbij, rond hergebruik
in de bouwsector in Brussel:
Een werkgroep om de voornaamste remmingen voor het hergebruik
van bouwelementen te identificeren en om hiervoor oplossingen aan
te brengen.
Het vormen van netwerken en samenwerkingen tussen actoren
aanmoedigen
Informatie en verspreiding van inspirerende initiatieven in ons Gewest
en daarbuiten, aan de hand van een informatieve website en een
maandelijkse nieuwsbrief.
Europees project FCRBE
https://www.nweurope.eu/fcrbe
We besteden ook speciale aandacht aan de acties die ondernomen worden
buiten ons Gewest en in het bijzonder op Europees niveau. Dit door onder andere
het Project Interreg North-West Europe FCRBE, waar de Confederatie Bouw zeer
actief aan meewerkt. Het doel van dit project is om het aantal bouwelementen
dat opnieuw in omloop gebracht wordt te verdubbelen.
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De samenwerking tussen 8 Belgische, Franse en Britse partners zorgt, onder
andere, voor het ontwerpen van handleidingen en opleidingen om inventarissen
op te stellen rond hergebruik. Ook worden wederverkopers in NoordwestEuropa in kaart gebracht en worden er verschillende methodes uitgetest tijdens
proefprojecten.
Ondersteund door:

Contacteer ons

Elien Pagnaer
20

Alexia Meulders

hergebruik@ncb.be
02 545 58 35

300
inschrijvingen voor het
Platform Hergebruik

De Cel Onderwijs-Opleiding-Tewerkstelling brengt de wereld van opleidingen
en onderwijs enerzijds en de bedrijfswereld anderzijds dichter bij elkaar. De cel
heeft als doel de overgang naar het professionele leven zo gemakkelijk mogelijk
te laten verlopen voor de jongeren die binnenstromen in de bouwsector. Ze
promoot ook de sector onder jongeren en werkzoekenden. Bovendien helpt ze
eveneens met het aanleveren van geschoolde arbeidskrachten voor de bouw.
Via deze cel is de CBB-H ook betrokken bij ConstruCity, publiek-private partner
en eerstelijns kantoor dat zowel werkzoekenden begeleidt als jobaanbiedingen
van bedrijven centraliseert.
De CBB-H realiseert acties zoals:
Prospectie/sensibilisering van ondernemingen rond duaal leren en het
aannemen van stagiaires uit het technisch en professioneel onderwijs
Begeleiding van het bedrijf en de jongere tijdens het onthaal en de
opleiding in het werkveld
Organiseren van werfbezoeken voor jongeren
Begeleiding van de ondernemingen rond premies en hulp met aanwerving
in Brussel
Verspreiding van jobaanbiedingen van bedrijven en gepersonaliseerde
zoektocht naar geschoolde arbeidskrachten (Arbeiders & Bedienden)
Onthaal werkzoekenden en matching met bedrijven van werkzoekenden
Stagiaires voorbereiden op het beroepsleven in de bouw
Promotie van de bouwsector
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Partner van:

Ondersteund door:

Contacteer ons

Pierre Sturbois
22

pierre.sturbois@ncb.be
02 545 57 95

ONDERWIJS

70
200

Onze kerncijfers in 2019

jongeren begeleid voor
hun stage

werkzoekenden
ingeschreven en begeleid
door Construcity

De Cel Innovatie biedt individuele en proactieve begeleidingen. Het doel is de
bottom-up innovatie te begunstigen door de bedrijven te informeren over de
bestaande oplossingen om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen. We helpen
hen ook met het invullen van hun aanvragen voor financiële ondersteuning bij
Innoviris.brussels. Bovendien stellen we hen ook instrumenten/werkfilosofieën
voor die leiden tot vernieuwing opdat we hen kunnen begeleiden in de
ontwikkelingen van innovaties.
Onze adviseur innovatie neemt persoonlijk contact op met de bedrijven:
In een eerste fase wordt er een afspraak gemaakt met de zaakvoerder om
zo de noden van het bedrijf in kaart te brengen en de projecten/ideeën te
identificeren die kunnen leiden tot de ontwikkeling van innovaties.
Één of twee afspraken van ongeveer een halve dag worden vervolgens
ingepland om de ondernemer te helpen zijn idee te formuleren samen
met het potentiële businessmodel dat hiermee gepaard gaat.
Eens het idee geformaliseerd is, begeleidt de adviseur het bedrijf bij zijn
aanvraag voor een premie bij Innoviris of een andere organisatie.

Daarnaast besteedt deze cel een bijzondere aandacht aan "slimme"
technologieën, die de toegang tot diensten binnen gebouwen bevorderen en
tal van marktkansen bieden. Er worden verschillende evenementen en studies
georganiseerd om zo de aannemers de sleutels en de nodige informatie te
bieden die ze nodig hebben om hun bedrijfsmodel verder te ontwikkelen en de
integratie van innovatieve oplossingen in de Brusselse gebouwen te verzekeren.

In samenwerking met:

Ondersteund door:
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we fund your future

Contacteer ons

Sylvain Lavedrine
24

sylvain.lavedrine@ncb.be
02 545 58 33

INNOVATIE

80

Onze kerncijfers in 2019

deelnemers aan de 2de
Hackathon Construction

10

bedrijven begeleid
rond innovatie

LOKET OSIRIS
Sinds 7 april 2014 dient elke werf die uitgevoerd wordt op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd worden op het platform
Osiris. Dit instrument is echter moeilijk toegankelijk is voor bouwbedrijven. En
dan voornamelijk voor de grote- en middelgrote ondernemingen, die net de
economische structuur in het Gewest vormen. Daarom heeft de CBB-H met de
ondersteuning van Brussel Mobiliteit in 2017 een 3-jarig Loket opgericht om de
ondernemingen te helpen hun wettelijke verplichtingen te vervullen.

3000

aanvragen
behandeld in 2019

10. 000

aanvragen behandeld tijdens de 3
jaar dat het loket bestaan heeft

Voornamelijk kleine ondernemingen

Naar aanleiding van de stopzetting van het Loket in 2020 heeft de CBB-H een
website opgericht om de ondernemingen te helpen met het invoeren van hun
aanvraag. Dit platform herneemt de verschillende procedures en de contactinfo
van de 19 gemeentes. U vindt er ook stap voor stap de uitleg terug over hoe u
uw aanvraag kan ingeven in het Osiris systeem.
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www.werven-wegen.brussels

Er worden ook opleidingen
georganiseerd door
de Bouw Academie:
opleiding@bouwacademie.net
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ACTIES VAN DE
CBB-H

ONZE REALISATIES
IN 2019

WE ZETTEN ONZE
INSPANNINGEN VERDER
RENOVATIESTRATEGIE

De wijziging van de sociale clausules in Brussel, die voortaan
gebaseerd zullen zijn op de keuzes van de aannemer, zal ervoor
zorgen dat de opleidingsinspanningen die reeds ondernomen
worden binnen de ondernemingen gevaloriseerd zullen worden.
De CBBH biedt de bedrijven een netwerk van bemiddelaars om
hen te begeleiden in deze verandering.

STEDENBOUW
Ruime aandacht werd besteed aan de veranderingen van
het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
om zo hun negatieve impact op de bouwsector te beperken
en de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen te
bevorderen. Er werd ook bijzondere attentie geschonken aan
het verzoenen van de soms uiteenlopende doelstellingen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van milieu en
stedenbouw.

SECTORALE KADEROVEREENKOMST
INZAKE OPLEIDING
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Op 2 oktober 2018 werd een kaderovereenkomst
voor werkgelegenheid, opleiding en onderwijs in de
bouwsector ondertekend tussen de Brusselse Bouwsector,
De Brusselse Gewestregering, het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (Cocof ) en de Federatie WalloniëBrussel. Het doel van deze overeenkomst is de verhoging
van de kwantiteit en de kwaliteit van de opleidingen door
de infrastructuur te verbeteren en jongeren te helpen bij de
overgang naar een duurzame tewerkstelling in de bouwsector.

Wij zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de
Brusselse renovatiestrategie zodat deze ambitieus maar ook zo
praktisch mogelijk is. Met als doel het gemiddeld verbruik van
Brusselse gebouwen door 3 te delen, staan we nog steeds voor
enorme uitdagingen. Daarom zal dit dossier tijdens de komende
jaren een prioriteit van de sector blijven.

OPLEIDINGSPOOL VOOR
WERKGELEGENHEID
Na de ondertekening van de Kaderovereenkomst werken we
samen met de Brusselse regering aan de oprichting van een
opleidingspool voor de werkgelegenheid in de bouwsector.
Daarin worden de praktische opleidingsinstrumenten van de
bouwsector samengebracht met een betere coördinatie van
alle acties op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en
werkgelegenheid. Met een eerste begrotingstoewijzing van 16
miljoen euro, toegekend door Beliris, staat ook de bouw van een
symbolisch gebouw ingepland.

OSIRIS
Naar aanleiding van de verscheidene verzoeken uit de sector
heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om het wettelijk
kader dat te toepassing van Osiris definieert te wijzigen.
Aangezien we nog altijd niet tevreden zijn met de nieuwe
wetgeving, vragen we nog steeds om een administratieve
vereenvoudiging voor de bedrijven in de sector. Om dit te
verwezenlijken hebben we een memorandum aan de Minister
gestuurd.

Contacteer ons

Hugues Kempeneers
28

Sihame Al Barajraji

hugues.kempeneers@ncb.be / 02 545 58 36
sihame.albarajraji@ncb.be / 02 545 58 34
29

Jaarverslag CBB-H 2019

SOCIALE CLAUSULES

10 jan NIEUWJAARSDRINK
Er bestaat niets beter dan te klinken op het nieuwe jaar onder collega’s, en dit in het
historisch hoofdkwartier van onze lokale kamer in Brussel in het hartje van de Europese
wijk: Het Aannemershuis, Aarlenstraat. Een uitgelezen kans om poolshoogte te nemen
van de sector.

27 jan KAAS & WIJNAVOND
IN COUDENBERG

Het combineren van een cultureel bezoek
en netwerken, het ontdekken van een
historisch deel van onze hoofdstad en dit
alles rond een wijn- en kaasproeverij, meer
is er niet nodig om een goede avond door
te brengen met onze aangesloten bedrijven
van Brussel en Vlaams-Brabant. Netwerken
en een goede sfeer waren beide van de
partij!

21 juni SUMMER HAPPENING
Onze jaarlijkse Garden Party om de eerste
helft van het jaar in schoonheid af te sluiten,
vond plaats in de Plantentuin van Meise. Een
bezoek aan de serres en een lekkere maaltijd
onder collega’s waren de ingrediënten van
deze onvergetelijke avond.

22 nov NACHT VAN DE
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WEGENBOUW

Het jaarlijks "banket van de wegenbouw"
veranderde vorig jaar van naam en werd
de "Nacht van de Wegenbouw". Dit
nieuwe concept is moderner en richt zich
voornamelijk op het netwerken tussen de
vertegenwoordigers uit de wegensector.
Kleine bijzonderheid: het evenement, dat
in Dilbeek werd georganiseerd, richtte zich
zowel op de wegenbouwers als op lokale
vertegenwoordigers uit Brussel, WaalsBrabant en Vlaams-Brabant.
30

EVENEMENTEN
SUMMER UNIVERSITY
“SMART BUILDING FOR SMART CITIES”

4-5 sept

Op 4 en 5 september was de Summer
University « Smart Buildings for Smart
Cities » de Europese ontmoetingsplaats
voor de actoren van slimme gebouwen. Dit
internationale congres werd voor het eerst
in Brussel georganiseerd en verzamelde
tijdens 2 dagen meer dan 1200
deelnemers die kwamen debatteren over
de evolutie van het gebruik van slimme
gebouwen in de stad van morgen!

2DE HACKATHON 11-13 okt
BOUW BRUSSEL
De 2de editie van de Smart Hackathon ging
door in Brussel. Het werd opnieuw een succes
en er werden veelbelovende smart projecten
ontwikkeld! De deelnemers werkten aan 7
projecten waarvan er 3 uiteindelijk bekroond
werden.

JOBDAYS

maart,okt,nov

Onze drie Jobdays 2019, gericht op "ruwbouw",
"speciale technieken" en "afwerking" hebben
125 werkzoekenden in contact gebracht met
22 bedrijven. De Jobdays zorgen ervoor dat
bedrijven tijdens één voormiddag een groot
aantal potentiële toekomstige werknemers
kunnen ontmoeten. Het team van Constructiv
zorgt ervoor dat het personeel vooraf wordt
opgeleid en indien nodig geheroriënteerd
wordt naar aanvullende opleidingen. Bent u op
zoek naar arbeidskrachten? Contacteer onze
Adviseur Onderwijs-Opleiding-Tewerkstelling.
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NETWORKING

COMMUNICATIE
BROCHURES EN PUBLICATIES

1

8 REDENEN OM ONS TE
VERTROUWEN

VERTEGENWOORDIGING
EN VERDEDIGING VAN UW
BELANGEN
door de meest invloedrijke
organisatie van de bouwsector

Goede omgaan met
werfafval

Hoe kies ik duurzame
materialen?

3

PROMOTIE VAN UW
BEDRIJF

om u tijd en geld te doen besparen

op buildyourhome.be en tijdens de
Openwervendag

VIDEO’S

5

Goede en innovatieve
praktijken voor afvalbeheer

Asbest

Verontreinigende stoffen
binnenshuis

NETWERKEN

DAGELIJKS ACTUELE
INFORMATIE

maandelijks magazine Bouwbedrijf,
Nieuwsbrief BouwFlash…

BouwForum, Install Day, Dag van de
Afwerking, Roof Day, thematische meetings,
informatieve meetings en ontmoetingen

6

VOORDELEN EN
EXCLUSIEVE KORTINGEN

Duaal leren EFP “Tegelzetter - Zaakvoerder”

After movie “Smart
Hackathon”
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@ConstruBouwBxVb

Confédération Construction
Bruxelles Vlaams-Brabant
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7

OPLEIDINGEN

verscheidene partners bieden tal van
kortingen op allerlei domeinen

thematisch, technisch, certificaten voor
kaderleden, arbeiders, werknemers van
bouwbedrijven…

VIND ONS OP SOCIAL MEDIA
Confédération Construction
Bruxelles-Capitale / Confederatie
Bouw Brussel-Hoofdstad

www.ccbc.be

4

8

LIDGELD DAT 100%
FISCAAL AFTREKBAAR IS

een lidmaatschap van 1 jaar geeft u
ongelimiteerde toegang tot al onze
diensten én voordelen
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Memorandum “7 prioriteiten
voor een duurzame en
toekomstgerichte
bouwsector in Brussel”

2

EEN UITGEBREID
GAMMA AAN DIENSTEN

