


Word lid 
van Embuild

100%
BESTEED

VAN DE ENERGIE AAN

KNOWHOW
EN JE BEDRIJF



Embuild versterkt alle bedrijven actief in de bouw.

Wij adviseren onze leden, of dat nu ambachtslieden, 
zelfstandigen of grote bedrijven zijn. Wij staan onze 
leden bij in juridische, sociale, fiscale, economische en 
administratieve aangelegenheden.

Wie zijn we?

ADVISEREN VERDEDIGEN VERTEGEN-
WOORDIGEN



Embuild in cijfers

Opgericht in 1946

3 regionale entiteiten

11 lokale verenigingen

17 beroepsverenigingen

1 stevige uitvalsbasis met 300 
deskundigen,die wij als organisatie met 
elkaar delen, ten dienste van 16.000 
leden

1 website

54 magazines

Meer dan 300 nieuwsbrieven

Meer dan 100 evenementen

1300 persoverzichten

27K followers op

  













Onze 4 werkgebieden

Onze medewerkers zijn deskundig in 
hun vakgebied en beantwoorden 

aan jouw verwachtingen

JOUW DAGELIJKSE 
TROEVEN

1.
Deskundig 

advies

2.
Gerichte, 

betrouwbare en 
snelle informatie

3.
Permanente 

vorming

4.
Networking 
B2B en B2C



1. Deskundig advies

Waar vind ik informatie over de nieuwe regelgeving?

Hoe organiseer ik het afvalbeheer?

Hoeveel opeenvolgende CBD's mag ik mijn 
werknemer laten tekenen?

Hebben mijn onderaannemers sociale schulden 
die mijn bedrijf in gevaar brengen?

Hoe start ik een bemiddeling op?

Je hebt rechtstreeks, onbeperkt en
kosteloos toegang tot onze pool van
deskundigen



 Wanneer moet ik werken in onroerende staat melden?









1 VRAAG? 1 ADVIES!



1. Deskundig advies

Op al je vragen bieden wij 
een concreet antwoord

Deskundig advies

Wij nemen administratieve formaliteiten 
van je over www.formalis.be



 Online diensten en tools



1 VRAAG? 1 ADVIES!

http://www.formalis.be/


2. Gerichte, betrouwbare
en snelle informatie van
dag tot dag

Jij kiest jouw informatiekanaal 
wanneer je wil, waar je wil

Ons ledenblad Embuild Magazine en de vakbladen 
direct in je brievenbus

Dagelijks elektronisch nieuws in je mailbox

Thematische ontmoetingen en discussiefora





 Korte nieuwsberichten op sociale media



 Onze site www.embuild.be en de platformen
www.safetymypriority.be – www.buildyourhome.be

NEEM VOORSPRONG 
OP DE CONCURRENTIE 
DOOR OP DE HOOGTE 

EN VERBONDEN
TE BLIJVEN

http://www.embuild.be/
http://www.safetymypriority.be/
http://www.buildyourhome.be/


3. Permanente vorming

PERMANENTE 
BIJSCHOLING 
MOTIVEERT 

WERKNEMERS. 
KENNIS ZORGT 

BOVENDIEN 
VOOR EEN 

VOORSPRONG!

Jij en je medewerkers
hebben toegang tot al
onze opleidingen

www.embuild.be/opleidingen

 Maatwerk
Tegen voorkeurtarief

http://www.embuild.be/opleidingen


4. Networking voor
de verschillende 
bouwberoepen

ONGEACHT DE 
GROOTTE VAN JE 

BEDRIJF: JOUW 
NETWERK 

BEÏNVLOEDT 
JOUW RESULTAAT

Je wint heel wat kostbare tijd door deel
te nemen aan onze events en door onze
platformen te gebruiken

Plus tal van lokale activiteiten!
www.buildyourhome.be

www.installday.be
www.openwervendag.be

www.bouwforumconstrucion.be

100
events

http://www.buildyourhome.be/
http://www.installday.be/
http://www.openwervendag.be/
http://www.bouwforumconstrucion.be/


Onze organisatie
Overal in België aanwezig

Embuild 
Wallonie

Embuild 
Vlaanderen

Embuild
.Brussels

17
Beroeps-

verenigingen

5
Lokale

Verenigingen
in Vlaanderen

5
Lokale

Verenigingen
in Wallonië

1
Lokale

Vereniging
in Brussel



Onze organisatie
Overal aanspreekpunten vlakbij

02/545 57 49 02/545 58 29

Kunstlaan 20, 1000 Brussel

02/545 56 68



Embuild Vlaanderen

Woordvoerder van onze sector

 Werken in het buitenland
 Ruimte
 Bouwteams
 Mobiliteit
 Digitalisering
 Innovatie
 Onderhoud van gebouwen
 Energie
 Milieu
 Efficiënt ondernemen
 Erfgoed
 Circulaire Economie
 Tewerkstelling
 Projecten: :         Brics 



Embuild .Brussels

Woordvoerder van onze sector

Build Circular.Brussels is een ambitieus 
gewestelijk project dat de circulaire 
economie binnen de Brusselse bouwsector 
wil bevorderen. Kosteloze begeleiding en 
opleidingen: https://buildcircular.brussels/nl

Dienst Duurzaam Bouwen en Dienst 
Circulair Bouwen: informeren, adviseren 
en begeleiden de bedrijven die een
duurzaamheidstraject wensen te doorlopen 
in hun bedrijf: circulaire economie, 
hergebruik, renovatie, afval, asbest, 
duurzame materialen, akoestiek, EPB, 
milieuvergunningen, hernieuwbare energie, 
mobiliteit enzovoort.

Dienst Sociale Clausules: naar aanleiding 
van de wijziging van de sociale clausules 
in Brussel hebben wij een netwerk van 
facilitatoren opgezet om jou bij deze 
verandering te begeleiden.

Diensten Tewerkstelling en Opleidingen 
via ConstruCity: https://www.construcity. 
brussels/ (aanwervingen, stagiairs/ 
leerjongens en leermeisjes enzovoort).

Dienst Innovatie: begeleiding bij jouw 
toekomstige projecten en de ontwikkeling 
van jouw bedrijf in samenwerking met
Buildwise.

De Bouw Academie die jou een 
gediversifieerd opleidingsaanbod aanbiedt, 
dat voortdurend verandert om aan de 
marktuitdagingen te voldoen. Dit aanbod 
omvat niet alleen de verplichte
opleidingen, maar houdt
ook rekening met de 
toekomstige 
tendensen in

de sector.















Embuild Wallonie

Woordvoerder van onze sector

Bij

• De regering van Wallonië, die van de 
Fédération Wallonie-Bruxelles en die 
van de Duitstalige Gemeenschap

• De overheidsadministraties en 
openbare instellingen

• De paritaire en raadgevende organen
• De pers
• ...

Embuild Wallonie, structurele 
partner, op Waals niveau, van 
bedrijven en gespecialiseerde 
instellingen

• GreenWin-pool
• Cluster CAP Construction
• Cluster Ecoconstruction
• Tradecowall s.c.
• Walterre asbl
• EMEC
• Start Construction
• SCICC

In de volgende vakgebieden

• Onderwijs en opleiding
• Huisvesting
• Milieu
• Export
• Economie
• Openbare werken

Documenten die 
beantwoorden aan 
de bedrijfsbehoeften

• Jaarverslag
• Bulletin de la Chambre
• Guide environnement
• Guide des aides 

financières en matière 
de formation et 
d’emploi

• Actiegids "Coup 
de poing 
pénuries"

• …

Embuild Wallonië 
beschikt over 
verschillende

mandaten
(UWE, Buildwise, Construc

UCM, Forem, IFAPME ...)

• Stedenbouw 
en erfgoed

• Sociale economie
• Werkgelegenheid
• …



DE BEROEPSVERENIGEN 
ZIJN ER OM DE 

TECHNISCHE BELANGEN 
VOOR AANNEMERS MET 

HETZELFDE BEROEP 
OPTIMAAL TE 
VERDEDIGEN

Onze organisatie
Aanspreekpunten die jouw vak kennen

17 beroepsverenigingen, 
gegroepeerd in 6 categorieën

1. Grote bouwwerken

2. Wegenwerken

3. Algemene aanneming

4. Complementaire beroepen

5. Voltooiing

6. Technische uitrustingen

(installatie van centraleverwarming, 

loodgieterij, elektriciteit)



Onze prioriteit

Wij staan als een echte partner met 
raad en daad voor je klaar

Jouw belangen behartigen in een sterke sector en jou 
vertegenwoordigen bij het VBO, de publieke instanties, paritaire comités, 
sectorale instellingen enzovoort

Dagelijks nuttige informatie sorteren, analyseren en publiceren via 
magazines en nieuwsbrieven, op papier en in digitaal formaat



 Om je advies te geven op maat van jouw bedrijf via onze juridische, 
sociale en fiscale deskundigen, en je hulp te bieden bij administratieve 
formaliteiten of opleidingsinstrumenten



 Reclame maken voor jouw bedrijf via onze elektronische platformen, via
www.buildyourhome.be, de schakel tussen aannemers en consumenten,
en tijdens onze events

 Professionele interactie en netwerkmogelijkheden activeren via fora en 
ontmoetingsdagen

12 maanden lang
tot uw dienst, dankzij een 

lidmaatschap met vele 
voordelen of kortingen, 
100% fiscaal aftrekbaar

http://www.buildyourhome.be/


Word lid

Neem vandaag contact op

Wil je lid worden?
Dat gaat snel en eenvoudig

Per internet via onze site www.embuild.be

Mail naar membership@embuild.be

Wil je een inlichting? +32 (0)2 545 56 00

Het jaarlijkse lidmaatschap dekt alle 

diensten van Embuild, waar ook in België

WIJ HELPEN JE 
VERDER

http://www.embuild.be/
mailto:x.y@embuild.be


www.safetymypriority.be

Veiligheid staat centraal in onze 
sensibiliseringscampagne

Tips, publicaties, toolboxen
en podcasts om veilig te werken



VEILIGHEID IS IN DE 
EERSTE PLAATS EEN 

KWESTIE VAN NADENKEN

ONDERTEKEN HET 
CHARTER

http://www.safetymypriority.be/


www.buildyourhome.be

De brug tussen de 16.000 leden van 
Embuild en particulieren die op zoek 
zijn naar een betrouwbare vakman/ 
vakvrouw

Kandidaat-bouwers of -verbouwers 
vinden in enkele klikken een 
betrouwbare vakman/vakvrouw
of aannemer/aanneemster die bij 
hun project past

 Elk lid van Embuild zorgt voor zijn of haar zichtbaarheid 
door zijn of haar logo, contactinformatie
en foto's van realisaties te publiceren


SITE WORDT
30.000 KEER
PER MAAND
BEZOCHT

http://www.buildyourhome.be/
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