Seminarie Duurzame Gebouwen

Mede-eigendom:
de sleutels voor een geslaagde energetische renovatie
Webinar met simultaanvertaling
Brussel, 10 december 2021

In Brussel vormen mede-eigendommen een ware uitdaging op het vlak van de
verbetering van de energieprestaties van gebouwen. Een coherente aanpak van
energetische renovatie is essentieel om het comfort van de bewoners te garanderen, de
kosten te beheersen en de mede-eigenaars warm te maken voor het project. Nochtans
maakt een dergelijke strategische visie niet altijd deel uit van de aanpak van de werken.


Wat zijn de huidige belemmeringen voor de energetische renovatie van gebouwen
in mede-eigendom?



Op welke manier kan een strategisch actieplan worden uitgewerkt? Welke stappen
moeten worden genomen om de energieprestatie te verbeteren en de werken voor
te bereiden?



Over welke hulpmiddelen en bijstand kunnen de mede-eigenaars beroep doen?
Bestaat er een vorm van begeleiding ?

Dit seminarie richt zich tot zowel ontwerpers als beheerders van mede-eigendommen, en
zal hen pistes aanreiken om tot een geslaagde energetische renovatie te komen. De
sprekers zullen ingaan op de aandachtspunten en beperkingen die zich kunnen voordoen
in functie van de verschillende groottes en types van mede-eigendommen, en zullen
oplossingen voorstellen die een draagvlak creëren voor alle mede-eigenaars.

Deelname:
Naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis (maar de
inschrijving blijft verplicht).
Dit seminarie telt voor 3 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici.
Deelname aan dit seminarie valt onder het kader van de permanente opleiding voor de
architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:
www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
Inschrijvingen:
klik hier
Contact:
opleidingendubo@leefmilieu.brussels
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Seminarie Duurzame Gebouwen

Mede-eigendom:
de sleutels voor een geslaagde energetische renovatie
Brussel, 10 december 2021 (webinar)

08u30 – Onthaal
09u00 – Inleiding

Moderatie: Sandrine Meyer (CEESE/ULB)

09u15 – RENOLUTION, een strategie voor de duurzame renovatie van de Brusselse gebouwen
Wat zijn de doelstellingen? Welke verplichtingen? Welke ondersteuning?
Isabelle Sobotka (Leefmilieu Brussel)
09u45 – Dynamiseren de Algemene Vergadering voor een geslaagde energierenovatie
Enkele voorbeelden van successtories
Yves Van Ermen (Federia)
10u15 – Vraag-en-antwoordsessie
10u30 – Koffiepauze
10u45 – Naar een duurzame energieproductie
Geoptimaliseerde begeleiding
Pieter Buyse (Noven)
11u15 – De diensten van de Facilitator Duurzame Gebouwen
Adviseren en bijstaan van de mede-eigenaren bij hun energievragen over gebouwen
Annaig Moreau (Facilitator Duurzame Gebouwen)
11u45 – De diensten van de Facilitator Mede-eigendom
Begeleiding op maat voor ambitieuze energierenovaties
Emmanuel Hecquet (Facilitator Mede-eigendom)
12u15 – Vraag-en-antwoordsessie
12u35 – Conclusie

Moderatie: Sandrine Meyer (CEESE/ULB)

12u45 – Einde
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