
   

BEGELEIDINGSAANBOD INZAKE CIRCULAIRE ECONOMIE 

 
Begeleiding & opleidingen inzake circulair bouwen 

Build Circular.Brussels 

 

Beschrijving  

Build Circular.Brussels is een ambitieus gewestelijk project dat de 
transitie van de Brusselse bouwsector naar de circulaire economie 
wil bevorderen.  
De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad en het BRC Bouw zijn 
verantwoordelijk voor dit project. Het doel is zoveel mogelijk 
bouwondernemers - zaakvoerders, bedienden, arbeiders - die in 
het Brussels Gewest actief zijn op te leiden en te begeleiden.  
 
Begeleiding op maat  
Deskundigen inzake circulair bouwen staan ter beschikking van 
ondernemingen om hen een diagnose van hun activiteiten voor te 
stellen, hun behoeften te analyseren en advies op maat aangepast 
aan hun situatie voor te stellen. Er zijn verschillende 
begeleidingsformules: op afstand, op kantoor, op de werf ...; 
analyse van uw bedrijfsproject in een circulaire optiek, afvalbeheer, 
alternatieve materialen ... 
 
Opleidingen aangepast aan elke beroepstak  
Naast deze begeleiding heeft het project een aanbod van een 
vijftigtal opleidingen inzake circulaire economie en duurzaam 
bouwen ontwikkeld waarvan de kostprijs tussen de 500 en 1000 
euro schommelt, die volledig wordt gedekt dankzij de steun van 
Leefmilieu Brussel. Het aanbod omvat verschillende 
activiteitensectoren: ruwbouw, afwerking, speciale technieken, 
overige subsectoren.  
>> Raadpleeg de kalender van de opleidingen  
>> Download de opleidingscatalogus 
 

https://buildcircular.brussels/fr/nos-formations/calendrier-des-formations
https://buildcircular.brussels/TPL/medias/BCB-Catalogue-des-formations.pdf


   

KENMERKEN 

Formaat:  begeleiding op maat en opleidingen (volgens de 
kalender of mogelijkheid van ‘in company’-formules) 
Kostprijs: gratis voor de ondernemers die actief zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info: 
https://buildcircular.brussels/faq 
Duur variabel 
Toegankelijkheid : op elk moment 
Doelondernemingen: bouwondernemers (zelfstandigen, 
zaakvoerders, bedienden of arbeiders) 
Werktalen: FR / NL  

Belangrijkste referenties 

Circulair/duurzaam bouwen – hergebruik – Brussel – RENO-/ 
renovatiestrategie 
 

- Buroconcept 
- Dsolutions 
- Groupe BAM 
- Let’s Renovate it 

 

 

 

 
 

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad 
BRC Bouw 
WTCB (Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf) 

CONTACT  

Contactpersoon: Edouard  Van Dongen-Vogels 
E-mail : info@buildcircular.brussels 
Tel.:  +32 (0)2 545 58 27 
Website: www.buildcircular.brussels 

    

    

https://buildcircular.brussels/faq
https://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/nl-be/home.aspx
https://www.cdr-brc.be/nl/wie_zijn_wij
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?
tel:+32%20(0)2%20545%2058%2027

