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Evenement Cluster Complementaire 

Bedrijven - 16 juni 2022 

Op 16 juni 2022 organiseert Cluster Complementaire Bedrijven haar 

evenement op de locatie Kattebroek in Dilbeek. 

  

Tijdens dit evenement staat de voorzitterswissel centraal en worden 

onze nieuwe website en cel opleidingen voorgesteld. Daarnaast kan u 

genieten van een drankje en een Walking Dinner, dat later op de avond 

plaatsvindt. 

  

Via deze link kan u ons laten weten of we u mogen verwachten. Graag 

tot dan! 

 

 

 

 

Volg onze sociale mediakanalen over 

Natuursteen!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n2z_S5E9_kWKXjoyi1yYCSCgypmPIPpJkLQlpTXcnmlUNk9LTkpPUEFRM0VCMThWWDQ5R0U1SjY2MS4u
https://www.facebook.com/clustercomplementaire/
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom
mailto:cluster@confederatiebouw.be
https://www.instagram.com/de.natuursteen/
https://www.facebook.com/denatuursteen/
https://www.pinterest.com/denatuursteenpierrenaturelle
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Eerste inspecteurs stellingbouw in 

maart gecertificeerd 

In maart 2022 wordt voor de allereerste keer het examen 

georganiseerd voor het certificaat van inspecteur 

steigerbouw. Dit is de hoogste graad binnen de 

steigerbouw-certificaten. Intussen wordt er verder gewerkt 

aan de wettelijke erkenning van de drie al bestaande 

certificaten. 

Momenteel hebben al 160 medewerkers van 

stellingbouwers één of meer van de drie types certificaten – 

hulpmonteur, monteur en chef-monteur – op zak. "Voor de 

organisatie van deze Belgische certificaten sloegen wij de 

handen in elkaar met Constructiv en de vakbonden," licht 

Patrick Noé toe, directeur van de Cluster Complementaire 

Bedrijven binnen de Confederatie Bouw. "Een van de  

segmenten van onze cluster is de Vereniging van 

Stellingbouw Bedrijven België (VSBB). Een veilige werkwijze 

bij het monteren en demonteren van stellingen is één van 

de prioriteiten van deze vereniging. Het certificaat vormt 

een objectieve bevestiging dat de drager ervan hiervoor 

over de nodige kennis en vaardigheden beschikt." 

Lees hier het artikel. 

 Optowin 

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, 

de hogere grondstofprijzen, … treft ons 

allemaal. Uw onderneming leiden en 

aansturen wordt met dit alles een 

uitdaging bij uitstek. 

  

Het heeft de beroepsfederatie tot 

nadenken gestemd hoe we de leden 

kunnen helpen als organisatie. Eén van 

onze initiatieven is van proactieve aard. 

 

U kan genieten van een korte en 

krachtige ondersteuning door een 

specialist in het optimaliseren van 

ondernemingen. Op basis van een 2 uur 

durend onderhoud (intakegesprek, eigen 

ter beschikking gestelde informatie), 

krijgt u hiervoor eerste sterke 

optimalisaties aangebracht. 

  

Het staat jullie vervolgens volledig vrij om 

hierop volgend met hem een 

samenwerking aan te gaan. 

  

Inschrijven via e-mailadres 

cluster@confederatiebouw.be met 

vermelding van volgende gegevens: 

°naam en voornaam 

°onderneming 

°ondernemingsnummer 

°telefoonnummer 

Volg onze 

sociale 

mediakanalen 

over PUR 

spuiten! 

 

 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/20/Enews/PDF/SAF%20stellingbouw%20certificatie%20KM.pdf
mailto:cluster@confederatiebouw.be
https://www.instagram.com/purspuiten/
https://www.facebook.com/purspuiten/

