
Praktisch
Data
Donderdag 19 oktober (opleiding 1), 16 november (opleiding 2)  
en 23 november (opleiding 3), telkens van 18.30 tot 22 uur

Plaats
VDAB Hamme
Meulenbroekstraat 12 
9220 Hamme

Prijs
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Kan je  
er toch niet bij zijn? Verwittig ons tijdig en vermijd zo 25 euro 
administratieve kosten.

Inschrijven
Online via www.bouwunie.be/activiteiten
Het aantal deelnemers is beperkt tot 24. Tijdig inschrijven is  
dus de boodschap. 

Meer info
Mieke Bonnarens · tel 09 235 49 52 
Mieke.Bonnarens@bouwunie.be

Deze opleiding is een initiatief van  
het Steunpunt Duurzaam Wonen en  
Bouwen Oost-Vlaanderen, Bouwunie en VDAB.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een  
initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Confederatie  
Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, 
Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, 
Woonwijzer Meetjesland en Erov, in samenwerking met  
MilieuAdviesWinkel en met steun van de Vlaamse Overheid.

Isoleren
in praktijk

Voor  aannemers 
 actief in 
 Sarkingdaken, 
 buitengevelisolatie 
en/of ETICS

Hamme, 
19 oktober
16 & 23 november
2017
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Opleidingen voor bouwprofessionals
met praktische workshops



Het Oost-Vlaamse 
Steunpunt Duurzaam Wonen 

en Bouwen (Duwobo) renoveert. 
Huishoudens stoten 29% van de totale 

CO2 van Oost-Vlaanderen uit.  
Met deze opleidingen ondersteunen we 

aannemers in een correcte uitvoering van 
renovatie werken. Gecombineerd met  

het renovatieadvies aan huis voor 
 particulieren en lokale besturen  

isoleren we op deze manier  
meer woningen op een 
 kwaliteitsvolle manier.

Een bestaande woning renoveren betekent vaak starten van  
een moeilijke situatie. Hoe realiseer je een Sarkingdak volgens 
de nieuwste Technische Voorlichtingen over dakisolatie en 
 luchtdichtheid? Waar moet je op letten als je een gevel  
langs de buitenkant isoleert? En wat  
zijn de laatste regels van de  
kunst voor ETICS? 

In elk van deze opleidingen  
(her)ontdek je de regels van de kunst,  
verfijnd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Vervolgens volg je een demo en praktische toelichting in het 
atelier, om zelf te zien hoe je dat alles nu ook in praktijk brengt. 
En dat op een aantal “real life” daken en muren, op de campus 
Duurzaam Bouwen van VDAB Hamme.  

Opleiding 1: Sarkingdak
18.00 – 18.30 uur Ontvangst met broodjes

18.30 – 18.45 uur  Steunpunt Duwobo
 Jozef Dauwe, gedeputeerde van leefmilieu en middenstand
 Waarvoor kan je als aannemer bij het Steunpunt en de  
 Provincie terecht?

18.45 – 19.45 uur  Sarkingdaken: de regels van de kunst 
 Filip Dobbels, Technisch Adviseur Afdeling Energie & Gebouw, WTCB

Hoe isoleer je een bestaand hellend dak volgens het Sarkingprincipe?  
Waar moet je aan denken voor je begint? Hoe voer je de aansluitingen 
uit aan de topgevels, de gevelmuren, schouwen, …? Hoe zorg je voor  
een goede luchtdichting? Wat kan en wat absoluut niet? We reiken 
verschillende oplossingen aan voor veel voorkomende situaties uit  
de praktijk. 

19.45 – 21.45 uur  Praktijk
 Instructeur Campus Duurzaam Bouwen, VDAB Hamme

Opleiding 2: Buitengevelisolatie bij  
 geventileerde gevels
18.00 – 18.30 uur Ontvangst met broodjes

18.30 – 18.45 uur  Steunpunt Duwobo
 Jozef Dauwe, gedeputeerde van leefmilieu en middenstand
 Waarvoor kan je als aannemer bij het Steunpunt  
 en de Provincie terecht?

Programma 18.45 – 19.45 uur  Buitengevelisolatie: de verschillende systemen en  
 hun aandachtspunten 
 Floris Caluwaerts, Hoofdadviseur Technisch Advies en Consultancy,  
 WTCB

Waar moet je op letten als je een gevel langs de buitenzijde isoleert? 
Wat als je een houten gevelbekleding aanbrengt, een nieuw buiten-
spouwblad, een schild van plaatmateriaal,…? Hoe voer je de aansluitin-
gen uit? Waar loopt het in de praktijk vandaag wel eens mis? Vanuit zijn 
ervaring in het adviseren van aannemers bij concrete vragen op de werf 
geeft Floris Caluwaerts de voornaamste aandachtspunten mee.

19.45 – 21.45 uur  Praktijk 
 Instructeur Campus Duurzaam Bouwen, VDAB Hamme

Opleiding 3: ETICS (buitengevelisolatie met 
 bepleistering of steenstrips)
18.00 – 18.30 uur Ontvangst met broodjes

18.30 – 18.45 uur  Steunpunt Duwobo
 Jozef Dauwe, gedeputeerde van leefmilieu en middenstand
 Waarvoor kan je als aannemer bij het Steunpunt en de 
 Provincie terecht?

18.45 – 19.45 uur  ETICS: de nieuwste regels van de kunst 
 Raf De Haes, Technisch expert, IVP-ETICS

Waar moet je op letten als je een ETICS plaatst? Wat schrijft de nieuwe 
Technische Voorlichting voor? En hoe breng je dat in praktijk? Raf De 
Haes doorspekt zijn verhaal met tal van praktische tips uit zijn 
jarenlange ervaring met ETICS. Elke deelnemer krijgt ook gratis een 
praktisch handboek mee, op maat van de aannemer. 

19.45 – 21.45 uur  Praktijk 
 Instructeur Campus Duurzaam Bouwen, VDAB Hamme


