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362 Bedienden 465
Arbeiders

Medewerkers°B&R Bouwgroep

Bouwbedrijven
Aanwervingen

In 2019

Verschillende
opleidingen

Gespecialiseerde
bedrijven

Omzet 2019

Eigen vermogen 2019



Voordelen

• Prijsoptimalisatie 

• SPOC

• Transparant

• Efficiëntie

Tools

• BIM

• LEAN

Bouwteam 

Studiebureau

Architect

Partners /
Stakeholders

Bouwheer

Aannemer
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B&R Academy



Partnerships



B&R Feestcomité



Aangename werkomgeving



INTERNATIONALISERING
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Sustalutions
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Innovation hub

PRODUCT
Terrasankers

Aluset
SEDS

3D Printing
ESCO

ASBEST

PROCES
Bouwprocesflow

Bouwindustrialisatie
BIM

AR/VR
ICT Beheersystemen

CONCEPT
Circulair

CLT
Betonbouw

Modulair Bouwen
Zorg v.d. Toekomst
CO2 Prestatieladder

Hoogbouw
Prefabricatie

“As a service” modellen
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DNA B&R Bouwgroep Wetgeving Meerwaarde 
opdrachtgevers





Building Information Model
Samenwerkingsmodel gebaseerd 
op een digitale tweeling van het 
project (3D)

Basis voor alle data en 
informatie

Voordelen:
- Reductie faalkost
- Focus op integratie 
- Handig zowel voor, tijdens, 

als na Bouwproces













                  
                     

PEOPLE
Ieder mens telt

• Comfortabel gebouw voor de gebruiker
• Gebouwen voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar
• Respect voor en behoud van waardevol erfgoed
• Creëren van shared value

PLANET
Ons ecosysteem 

beschermd

• Minimale waardevernietiging, maximaal waarde behoud door:
• Grondstofgebruik te beperken
• Technische en biologische kringlopen zoveel mogelijk te sluiten

• Beperken van de negatieve impact op de omgeving, positieve invloed 
stimuleren.                   

                     

PROFIT
Fusie van belangen

• Toekomstgerichte gebouwen aanpasbaar aan verandering
• Ontwerpen voor een lange levensduur
• Gebouwen die op lange termijn betaalbaar en goed te beheren zijn 
• Integratie van nieuwe circulaire businessmodellen. 

                     
                     

€



Lineaire 
economie

Recycle 
economie

Circulaire 
economie



Praktijkvoorbeeld
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Klein Veldekens | Astor
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Praktijkvoorbeeld
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De private partner voor 
de realisatie van het zorgproject van de toekomst



Joint venture bestaande uit 2 sterke partners:

• B&R

• TeamProCare



Hoe gaat zorgwonen er in de toekomst uitzien? Zorg 4.0

• Constructie - energie - onderhoud

• Ontzorgen

• Veiligheid

• Familie & bezoek

• Financieel duurzaam



• Ontwerpt, bouwt en onderhoudt zorginfrastructuur en ondersteunt exploitatie 
ervan

• Vertrekt vanuit verschillende processen die exploitatie uitmaken

• Waarborgt beste kwaliteit in betaalbaar kader

• Biedt totaaloplossing op maat van kwalitatieve zorgverlener vertrekkend 
vanuit sterk concept en zekerheid van kostprijs van het gebouw maar ook 
onderhoud

• Ontzorgt en biedt zekerheid

• Biedt personeel, bewoners en patiënten een aangename leef- en 
werkomgeving

• Ondersteunt vastgoedinvesteerders op duurzame wijze om exploitatierisico’s 
door middel van het gebouw te verminderen.

• Maakt het mogelijk voor minder financieel sterke exploitanten om nieuwbouw 
te realiseren die optimaal kwalitatief is



• Toekomstgericht

• Onderhoudsvriendelijk

• Uitstraling

• Logistiek doordacht

• Duurzaam/Circulair

• Exploitatierisico’s 
mitigeren

• Energiezuinigheid

• Veiligheid

• Gebruiksvriendelijkheid

Totaalconcept met 2 
uitgangspunten

1. Gebouw ondersteunt de zorg

2. Zorgvastgoed én 
zorgexploitatie wordt 
geoptimaliseerd



Huiselijke sfeer cruciaal Kwalitatief onderhoud Efficiëntie en logistieke logica 
bij ontwerp gebouw



Ondersteunende technieken, 
aanwezig maar onzichtbaar

Aantrekkelijke werkomgeving 
voor personeel

Aandacht voor verschillende 
bewonersgroepen



Praktijkvoorbeelden
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100% circulair en 
natuurlijk product 

Uitstekende (negatieve) CO2 
balans Permanente 

Vochtregularisatie, gezond 
binnenklimaat

Performante 
faseverschuiving (tot 16u!)

Geen droogtijden, 
onmiddellijke afwerking

Goede isolatiewaarde 

Geschikt voor binnen en 
buiten

Uitzonderlijke akoestische 
demping





Akoestiek in een 
lichtgewicht constructie





Onderzoek naar kenmerken en 
inzetbaarheid van isolatiemateriaal met 

lage milieu-impact.



Alcomel

Voordelen 

- Bouwsnelheid

- Reductie faalkosten 

- Efficiëntie 

- Reductie transport mens en 
materieel = reductie CO2 en N2 

- Duurzaam

- Circulair 

- Onderhoudsvriendelijk

- LEAN



Enkele voorbeelden van 
realisaties in de zorg
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Melderthof



Woonzorgcampus Poortvelde



Woonzorgcampus Oase



Zorgcampus Groen Zuid 



WZC De 2 Poorten



OPZ Geel 



Aafje – De Vijf Havens



WZC Waterrijk 



AZ Delta



Grand Hôpital de Charleroi



GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus



UZ Campus Gasthuisberg





wij realiseren uw zorgproject van de 
toekomst


