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Opleidings- en 
vaardighedencatalogus

• Het opzetten van de 
opleidingscatalogus is 
erg belangrijk voor de 
lancering van de 
Service ‘Training en 
Vaardigheden’

• Alle trainingen 
verzameld in een online 
catalogus, met een link 
naar de website van de 
organisator waar u zich 
kan inschrijven voor de 
opleiding.



Opleidings- en vaardighedencatalogus en activiteiten

• Belangrijkste domeinen in de digitalisering van energie

▪ Artificial Intelligence

▪ High Performance Computing

▪ Cyber Security

▪ IoT (Internet Of Things)

▪ Cloud computing

▪ Blockchain

▪ Simulation, modelling and digital twins



Opleidings- en vaardighedencatalogus en activiteiten

Trainingen kunnen worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

• Zachte/organisatorische vaardigheden voor digitale transformatie

• Nieuwe diensten en bedrijfsmodellen in Bouw en Energie op basis van 
digitalisering Energie

• Energie optimalisatie & digitalisering PV installatie

• BIM voor slim energiebeheer

• Energie Gegevens ophalen, verwerken, controleren, publiceren, opslaan

• Netwerken, communicatie en infrastructuur

• Cyberbeveiliging en andere digitale technologieën

• Kennis over toegevoegde waarde en gebruik van high performance 
computing.



‘t Centrum
De meest circulaire bouwmethode

Toekomstbestendig bouwen



Circulaire aanbesteding 

- 100 werkplaatsen
- DBFME
- Vast bedrag 
- 20 jaar onderhoud, klimaat en energie



Uniek & Modulair

• Besparing van 900 000 kg CO2

• Standaard grid-structuur van 5m x 5m

• Hybride structuur uit CLT, GL, HSB

• Demonteerbaar

• Cementvrij

• Breed spectrum van klanten:
• Kantoorgebouwen

• Retail

• Woningen

• Scholen



HYBRIDE 
Gridstructuur

• herbruikbaar

• Verplaatsbaar

• grondstoffendepot. 

• Concept ‘groeigebouwen’

• Goedkoper te renoveren 



BIM
Procesoptimalisatie & 
Digitale ondersteuning

• Het Building Information Modelling (digitale bouwmodellen) 

• Nauwkeuriger tekenwerk 

• Bewaken van het overzicht 

• Efficiëntie naar uitvoering

• Toevoeging van materialen en info in het model 

• Revit: aanmaak van families of bibliotheken 

• Ontwerp volledig in 3D







BIM-Integrum: 
gebouwenpaspoort met 
circulariteitscore

• In het ontwerp werd rekening gehouden met de 
mogelijkheid tot hergebruik van de materialen

• Waardenbehoud van de materialen. 

• Afschrijving van het gebouw kan op een andere manier 
in de balans worden opgenomen. 

• Statiegeld op de bouwmateriale.

• Het 3D-Revit model dient als een materialenbibliotheek 
om bestandsdelen makkelijk te kunnen opzoekn.





IoT-gebouwbeheer

















TOEKOMSTBESTENDIG

Digitale ondersteuning versterkt circulariteit

Gebouwenpaspoort van de toekomst

Materialen traceerbaar

Urban mining

100% demonteerbaar

Aanpasbaarheid en flexibel

Statiegeld is mogelijk in de toekomst



PROJECTPARTNERS

CO-FINANCIERS

ONDERSTEUNENDE PARTNERS

European Digital Innovation Hub – Energy in the built Environment (EDIH EBE) project nr. 101083326.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet 

noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Programma Digitaal Europa. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie 

kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het project geniet bijkomende steun van de stad Genk, de provincie Limburg, het klimaatbedrijf 

Nuhma en de uitvoerende projectpartners. Voor de aangeboden diensten is de de-minimis wetgeving inzake staatssteun van toepassing
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