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Technische en technologische ontwikkelingen maken het onderhoud van gebouwen 

complexer. Een goede monitoring is echter essentieel om de energieprestaties en het 

comfort van de gebruikers op peil te houden. Ontwerpers, eigenaars, bewoners en 

beheerders hebben allemaal een rol te spelen. 

• Welke technieken moeten tijdens de ontwerpfase worden overwogen om het 

toekomstige onderhoud zoveel mogelijk te vereenvoudigen? 

• Hoe anticiperen op de valkuilen van het onderhoud en hoe kan men zich 

daartegen beschermen door aangepaste administratieve instrumenten op te 

stellen (bestek, contracten, enz.)? 

• Welke relatie onderhouden met de onderhoudscontractant, voor een efficiënt 

beheer van het gebouw? 

• Hoe kunnen we van een dwingende onderhoudscontrole overgaan naar een 

mogelijkheid tot partnerschap tussen technici en beheerders? 

Dit seminarie beantwoordt deze vragen aan de hand van concrete ervaringen met tertiaire 

gebouwen.  

 

 

Deelname: naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis 

(maar de inschrijving blijft verplicht).  

 

Dit seminarie komt overeen met 3 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de 

syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in 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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08.45 uur – Inloggen 

09.00 uur - Inleiding  

Moderator : Jonathan FRONHOFFS, Cenergie 

09.15 uur – Hoe kunnen we het onderhoud in de toekomst vereenvoudigen vanaf de ontwerpfase ?  
Daniel PEDUZZI, Trane (FR) 

09.45 uur – Verbetering van het onderhoud door een aangepaste opstelling van de administratieve instrumenten 
(bestek, contracten, enz.) : Feed back 

François GREVISSE, Actiris (FR) 

10.20 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

10.40 uur –Koffiepauze  

11.00 uur – Het belang van onderhoudscontrole 

Jean DEGAND, Deplasse (FR) 

11.35 uur – Welke relatie moet worden onderhouden met de onderhoudscontractant, voor een efficiënt beheer van het 
gebouw ? 

Olivier VOISIN, Befimmo (FR) 

12.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.25 uur – Conclusie 

Moderator : Jonathan FRONHOFFS, Cenergie 

12.30 uur – Einde 
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