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Notulen van de Werkgroep Communicatie van het Platform 
Hergebruik 

 

Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel 
 

28 september 2020 

 
Aanwezig: Cécilia Bertozzi (UN-Habitat), Hélène Dubois (Homegrade), Jérôme Lescrenier (Architect, 
WILL BE BACK), Marie Ludman (BRUMAIRE), Elien Pagnaer (CBB-H), Lara Perez Duenas (CBB-H), Alexia 
Meulders (CBB-H). 

Forumleidster: Alexia Meulders (CBB-H) 
Moderatrice: Alexia Meulders (CBB-H) 

Verslaggeefster: Lara Perez Duenas (CBB-H) 

Afwezig met kennisgeving: / 
 
Plaats: online, ZOOM-platform 

 
Bijlage bij deze notulen: powerpointpresentatie 
 
Doel van de vergadering 
 
Algemene doelen voor deze WG:  

1. Meningen verzamelen van de partners: feedback over de relevantie van de inhoud en de 
adequaatheid van de presentatie en de vorm van de nieuwsbrief en de website van het 
Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel. 

2. Actielijst: Hoe kunnen we beter communiceren over het Platform van de Actoren voor het 
Hergebruik van Bouwelementen in Brussel? 

3. Rondvraag op het einde: een lijst maken met de verbintenissen van de belangrijkste partners 
van het platform (idee over inhoud, redacteur van de maand, communicatieplan, onderwerp 
voor een artikel, communicatieactie enzovoort). 
 

Agenda: 
 
Nieuws over hergebruik volgen:  

1. Lopende acties en projecten van de partners waarbij hergebruik een rol speelt; 

2. Communicatie- of bewustmakingsacties over hergebruik die aan de gang zijn of gepland 

worden. 

 
Notulen vergadering 
 
Feedback over de acties van het platform en zijn nieuwsbrief:  

Te behandelen punten Opmerkingen van de deelnemers Te ondernemen 
acties 
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1. Feedback over de website  

• Nieuwe look 

• Dropdownmenu  

• Content: volledig? Relevantie 
van de tabs  

• Intuïtief  

• Overige suggesties  
 

Het is heel goed dat er eenzelfde platform 
is waarop alle projecten en initiatieven 
over het onderwerp worden gebundeld. 
 
Suggestie: Waarom zouden we geen 
artikelen presenteren waarin hergebruik 
bij de verschillende actoren van de bouw 
aan bod komt? Bv. hergebruik bij publieke 
projectontwikkeling/architecten/academi
ci (bibliotheek met academische 
artikelen), 
opdat elk bezoekersprofiel de informatie 
zou vinden die dit profiel rechtstreeks 
aanbelangt. 
 
Suggestie: De artikels per thema 
presenteren: regelgeving, werfpraktijk, 
logistiek enzovoort → vergemakkelijken 
van het opzoeken van informatie voor al 
de actoren.  
 

Analyse van de 
suggestie. 

2. Herziening van de nieuwsbrief  
a) News content  

• Behandelde 
onderwerpen 

• Redacteur van de 
maand 

• Internationaal artikel  
 

b) Vorm van het nieuws  

• Vormgeving: menubalk 

• Illustraties/afbeeldinge
n  

• Een onderwerp heeft 
voorrang op een ander, 
schikking in de 
nieuwsbrief 
 

c) Het nieuws wordt uitgebracht 
(gewoon maken = aan zich binden 

• Vooraf bepaalde 
weekdag (woensdag of 
vrijdag?) 

• Tijdstip wordt vooraf 
bepaald 
(ochtend/namiddag) 

 

Suggestie van Hélène Dubois 
(Homegrade): de nieuwsbrief openstellen 
voor particulieren? 
Antwoord: wij zouden de band met 
Homegrade en de inhoud van hun 
Nieuwsbrief kunnen aanhalen: Be 
Exemplary: particulier (project + praktijk).  
 
Suggestie: elke nieuwsbrief wijden aan 
een bepaald onderwerp. Antwoord: het 
probleem is voldoende artikelen op tijd 
bijeen te krijgen. 
 
Opmerking: grotere 
afbeeldingen/illustraties. 
 
Opmerking: duidelijkere koppen. 
 
Opmerking: verschijnen om de 6 weken is 
goed, frequenter hoeft niet, anders 
krijgen de lezers een information overkill.  
 
Feedback over het idee om een vooraf 
bepaalde dag vast te leggen: boeiende 
formule om lezers te binden! Inderdaad, 
meer mensen zullen de nieuwsbrief 
waarschijnlijk aan het eind van de week, 
begin van de dag, lezen. 

De banden 
aanhalen 
tussen de 
Nieuwsbrief 
Hergebruik en 
Homegrade om 
de particulieren 
relevant en 
beter te 
bereiken. 
 
In de mate van 
het mogelijke, 
een belangrijk 
onderwerp per 
nieuwsbrief 
voorstellen.  
 
Werken aan de 
vormgeving van 
de nieuwsbrief 
om grotere 
afbeeldingen te 
publiceren, 
onderwerpen 
die beter in de 
kijker worden 
geplaatst en 
duidelijkere 
koppen. 
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Een vooraf 
bepaalde dag 
vastleggen voor 
het verschijnen 
van de 
nieuwsbrief. 
 

3. De toekomstige 
communicatieacties bepalen en 
toewijzen 

• Feedback over de 
promotieacties van de 
afgelopen 9 maanden, 
statistieken en vaststellingen. 

• Discussie over de relevantie 
van de gevoerde 
communicatieacties 
(proactieve mailing, een 
beroep doen op de netwerken 
van partners, 
communicatietoolkit 
enzovoort).  

• Ideeën voor nieuwe acties 

• Ranking van het platform door 
de partners 

 

Opmerking: zijn de belangrijkste actoren 
wel degelijk aanwezig?  
 
Suggestie van Hélène Dubois 
(Homegrade): in kaart brengen van de 
actoren in de sector hergebruik 
(architecten die aan hergebruik doen, 
personen die inventarissen opmaken 
enzovoort) gelijktijdig met het in kaart 
brengen van het FCRBE-project samen 
met de verschillende partners die bij het 
project betrokken zijn. 
➔ Antwoord: Wordt nog besproken 

met Leefmilieu Brussel, want het 
is moeilijk om die kaart up-to-
date te houden (waarom niet 1 
keer per jaar?). 

 
  

Bekijken of de 
belangrijkste 
actoren wel 
degelijk op het 
platform staan.  
 
Lanceren van 
een project "In 
kaart brengen 
van de actoren 
in de sector 
hergebruik". 
 
  

4. Een lijst maken met de 
verbintenissen van de 
belangrijkste partners van het 
platform  
We hebben de middelen om te 
communiceren, maar we bereiken 
niet noodzakelijkerwijs alle 
doelgroepen. Hoe hergebruik in 
Brussel te bevorderen? 

Ideeën voor het mobiliseren van de 
actoren:  

- architecten (via hun federatie); 
- gemeenten;  
- vastgoedontwikkelaars (waarom 

BVS niet?). 
 
Het platform zou moeten worden 
weergegeven op het Be Exemplary- en Be 
Circular-platform. 

Er moeten 
ontmoetingen 
komen tussen 
de 
geïdentificeerd
e actoren. 
 
Het platform 
moet worden 
weergegeven 
op de 
belangrijkste 
sites. 

 


