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Ga mee  
op ontdekking

Op ontdekking langs 
onze collega’s,  
nieuwe contracten  
in België en Luxemburg,  
opgeleverde werven,  
Design & Build,  
de afdeling Engineering 
en de dienst Afwerking.
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Beste medewerkers,

Naar aanleiding van de goedkeuring van de rekeningen door de algemene 
vergadering van aandeelhouders, melden we jullie met trots dat 2018 een 
recordjaar was voor wat betreft de geconsolideerde omzet: € 363.493.000, 
wat een stijging betekent van 28 % in vergelijking met het jaar ervoor. En met 
een resultaat van € 7.628.000 zit ook de rendabiliteit goed. We houden er dan 
ook aan om jullie te bedanken voor jullie inzet en jullie bijdrage aan deze mooie 
vooruitgang. 

In onze gedecentraliseerde organisatie hebben jullie WORKPLACE gekozen als 
intern communicatiemiddel. Het is tegelijkertijd een tool die zorgt voor synergie, 
uitwisseling en innovatie. Daarnaast danken we die collega’s die het platform met 
hun nieuwtjes en foto’s tot leven brengen. 

Tijdens de “Open Wervendag” zijn meer dan 10.000 bezoekers een kijkje 
komen nemen op een van onze 3 werven: CHC MontLégia, Antwerp Tower en 
Oosterweel Linkeroever.

Sinds onze laatste Newsletter zijn er verschillende opmerkelijke werven 
opgeleverd aan onze klanten, waaronder het winkelcentrum Cloche d’Or in 
Gasperich, de 118 appartementen van residentie Elysée, de 89 wooneenheden van 
Les Balcons, het ambulant centrum in Leuven, de kantoren van MG Citystation en 
het station in Gent, het Monopol-gebouw in Esch en de Greensquare-kantoren in 
Hamm.

Sinds begin dit jaar werden 3 grote projecten opgenomen: Cavell Court, Brucity 
en Buzzcity.

De Lean-inzichten opgestart door KVM worden stilaan in praktijk gebracht met 
concrete toepassingen die hun nut bewijzen op de werven. We juichen ook het 
project “Improve Together” toe, een initiatief van het personeel van CIT Blaton dat 
erop gericht is om onze onderneming en onze processen te verbeteren. 

En ten slotte maken we graag van de gelegenheid gebruik om jullie een mooie 
zomervakantie toe te wensen.

Frédéric Loriaux
Bestuurder-Directeur
CIT Blaton
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Bestuurder-Directeur
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Georges Kara
Algemeen Directeur
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Montlégia
Het nieuwe ziekenhuiscentrum CHC MontLégia, aan de 
rand van Luik, zal de activiteiten van 3 Luikse klinieken 
groeperen (St-Joseph, Espérance en St-Vincent).  
Het telt 6 verdiepingen en beschikt over 720 bedden,  
een spoeddienst, een revalidatiecentrum, 20 operatiezalen, 
restaurants en winkels. Het gebouw is zo ontworpen dat  
het bestand is tegen aardbevingen (EC8).

 — IN de kIjkeR —

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 113.000 m²
Plaats Luik
Opdrachtgever CHC asbl
Architect SM Artau – Assar – Hoet+Minne
Studiebureau STAB: Bureau Greisch 
TS: Bureau Tractebel
Bedrag 100.000.000 €

In samenwerking met Galère, CFE en Moury 
hebben we er in een eerste fase de gesloten 
ruwbouw en de omgeving aangepakt. Nu zijn we 
bezig met de afwerking: vloeren, muren, plafonds, 
en schrijnwerk.

De voornaamste uitdaging van deze werf ligt enerzijds op het 
technisch vlak met de verwezenlijking van tal van zeer verschillende 
ruimtes (kamers met akoestische, gefaradiseerde, loden wanden, 
zwembad, clean rooms, laboratoria, operatiekwartieren, imaging 
rooms, keukens, auditoria, ...). Maar anderzijds ook op het 
organisatorisch vlak: er werden tal van wijzigingen doorgevoerd 
in de loop van het project en dat binnen een kort tijdsbestek, en 
bovendien in een context waar verschillende medecontractanten 
werden aangestuurd door bureaus onder leiding van de bouwheer. 
Om nog maar te zwijgen van de enorme hoeveelheden die nodig 
zijn voor een gebouw van 113.000 m². 
— David Arauxo Projectdirecteur, Michel Lejeune Werfleider,  
Aude Colson Werfingenieur, Stéphane Pire Werfleider 

 — IN de kIjkeR —
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 — OPGeLeveRd —  — OPGeLeveRd  —

Zware verbouwing van een kantoorge-
bouw tot een blok met appartementen 
(118 wooneenheden verdeeld over  
8 blokken), waarbij een gedeelte van het 
gelijkvloers voorbehouden blijft voor 
kantoren (340 m²). Bouw van een  
handelszaak van 260 m² en herinrich-
ting van alle ondergrondse parkings 
(196 plaatsen).

Type werken Zware verbouwing
Oppervlakte 13.000 m²
Plaats Elsene
Opdrachtgever Bouygues Immobilier  
Belgium
Architect Atelier d’Architecture Alta scprl
Studiebureau Stabiliteit Bureau Soliprom
Speciale Technieken Bureau Concept Control
Bedrag 6.000.000 €

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 17.500 m²
Plaats Leuven
Opdrachtgever UZ Leuven
Architect THV Aaprog – Boeckx – Polo
Studiebureau De Klerck
Bedrag 6.000.000 €

De belangrijkste uitdaging van deze werf was het 
op elkaar afstemmen van de verschillende werken 
binnen een strikte planning. Op het moment van 
de afwerking, bijvoorbeeld, hadden we geen 
enkel zicht op de timing voor het realiseren van de 
speciale technieken. Bovendien hebben we een 
zone met lokalen met hoogwaardige akoestische 
prestaties gebouwd, met twee kooien van Faraday. 
— Simon Haut Werfingenieur Adjunct

De belangrijkste uitdagingen bij deze werf zijn 
de renovatie met behoud van de oorspronkelijke 
structuur, de integratie van 6 verschillende 
geveltypes en het voldoen aan de specifieke 
inrichtingswensen van de kopers.
— David Laterre Project Manager

Verbouwing van een kantoorgebouw 
van 3.400 m² en bouw van nog eens 
7.500 m² (in totaal 3x groter) voor 
het realiseren van 85 hoogwaardige 
wooneenheden en 8 kantoor- of win-
kelruimten. Aan het gebouw werden 
grote terrassen (meer dan 1.700 m²) 
toegevoegd – vandaar de naam “Les 
Balcons”. Dit L-vormige gebouw met 
een grondoppervlakte van 2.600 m²  
bestaat uit 8 bovengrondse verdie-
pingen en 1 ondergrondse verdieping. 
De grote ondergrondse parking biedt 
plaats aan auto’s en fietsen.

Type werken Renovatie en nieuwbouw
Oppervlakte 10.900 m²
Plaats Sint-Lambrechts-Woluwe
Opdrachtgever Oryx Projects
Architect A2M Architectes en A.C.C.U. 
Architectes
Studiebureau Ir. Nico Terryn
Bedrag 8.000.000 €

We hebben ook de volledige 
afwerking van de appartementen 
beheerd, in functie van de specifieke 
vragen van de 85 kopers. 
— Corentin Garin Werfingenieur Adjunct

Deze passiefbouw zal het A-label op 
het Energieprestatiecertificaat krijgen. 
Het project is bovendien gekozen als 
“voorbeeldgebouw”, een uitzonderlijke 
onderscheiding die het Brussels Gewest 
toekent aan energiezuinige gebouwen.

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 4.800 m²
Plaats Gent
Opdrachtgever MG Projects 
Architect Jaspers – Eyers
Studiebureau Lesprit en Pirnay
Bedrag 7.500.000 €

Dankzij onze ervaring en onze 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de architect 
konden we dit project op zeer korte 
termijn en binnen een strikt budget 
tot een goed einde brengen.
— Ruben Vermeir Werfingenieur

2

In het verlengde van een eerste gebouw 
in de nabijheid van het station van Gent 
hebben we een tweede opgetrokken 
met 7 verdiepingen. Op het gelijkvloers 
komen een winkel en een horecaruimte,  
de 5 andere verdiepingen zijn bestemd 
als kantoren. Het gaat hier om een 
algemene aannemingsovereenkomst 
Asbuilt, waarbij het architecturale 
karakter van het eerste gebouw wordt 
doorgetrokken. 

MG CityStAtion
2

Mt200 
LeS BALConS 

Bouw van een nieuw dagcentrum voor 
raadplegingen (dermatologie, orthope-
die, …) op de campus UZ Gasthuisberg 
in Leuven. Het gebouw bestaat uit 6 
verdiepingen, waarvan 1 ondergrondse. 
De totale oppervlakte beslaat ongeveer 
17.500 m², met bijna 280 consultatie-  
en analyseruimten. Dankzij 3 licht-
canyons kan het daglicht diep in het 
gebouw doordringen, wat zorgt voor 
een aangenaam binnen- en buitenzicht.

UZ LeUVen
3

ReSiDentie eLySée
VRoeGeRe RJV

4

3

4
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 — OPGeLeveRd —

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 40.000 m²
Plaats Gent
Opdrachtgever Infrabel 
Architect Eurostation
Bedrag 80.000.000 €
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In Hamm, dicht bij de stad Luxemburg, 
hebben we net een nieuw kantoren-
complex met auditorium, parking en 
technische lokalen afgewerkt.  
6 vleugels van 5 verdiepingen worden 
verbonden door een klein atrium en gla-
zen panelen rond een binnenplein. Het 
gebouw krijgt de score “EXCELLENT” 
op het BREEAM-milieulabel, met een 
AAA-energieklasse op het Energiepres-
tatiecertificaat (EPC). 

GReenSqUARe
3

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 25.000 m²
Plaats Hamm Luxembourg
Opdrachtgever Greenfinch Global Invest Fund
Architect Archimagine
Studiebureau TPF Engineering SA
Bedrag 28.000.000 €

— Sébastien Vandendries Project Manager 
Speciale Technieken, Sébastien Demengeat 
Werfleider, Claude Philipizyck Coördinator, 
Johny Pereira Da Costa Werfleider

De verbouwing van deze oude han-
delszaak van 8 verdiepingen tot een 
gemengd gebouw loopt ten einde. De 
eerste bewoners van de 15 appartemen-
ten hebben er hun intrek genomen. De 
twee grootste uitdagingen bij deze werf 
waren enerzijds het logistieke beheer 
van de materialen (gezien de ligging pal 
in het centrum van Esch-sur-Alzette) 
en anderzijds het uitwerken van een 
nieuwe betonstructuur die steunde op 
een bestaande metalen structuur.

MonoPoL
2

 — OPGeLeveRd —

De werf van het station van Gent 
omvat de bouw en overkapping van 
5 nieuwe perrons en sporen. Op het 
gelijkvloers is meer dan 12.000 m² 
ingericht voor het reizigersverkeer 
en voor commerciële ruimten alsook 
het nieuwe tramstation. De kelder-
verdiepingen bieden met 10.000 m² 
plaats aan lokalen voor het NMBS- 
personeel, technische ruimten en een 
fietsenstalling. 

De belangrijkste uitdaging bij deze 
werf was de organisatie, de logistiek 
en de uitvoeringsstudie. Op basis van 
een maquette moesten we immers een 
bouwmethode uitwerken waarbij het 
station operationeel en toegankelijk 
voor het publiek bleef.   
— Marc Blancquaert Senior Project Manager

StAtion VAn Gent
1

2
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— Hugo Paillon Werfleider, 
Pascal Cristinelli Project Manager

Type werken Zware verbouwing
Oppervlakte 6.000 m² 
Plaats Esch-sur-Alzette
Opdrachtgever Patrick MAJERES
Architect Romain Schmiz - Architectes  
et urbanistes
Studiebureau Schroeder & Associés 
Bedrag 9.723.000 €

3
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BRUCity

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 37.000 m²
Plaats Brussel-stad 
Opdrachtgever AG Real Estate
Architect AM Bruno Albert – B2Ai
Studiebureau VK Engineering
Bedrag 90.000.000 €

 — NIeUwe cONTRAcTeN —

De belangrijkste uitdaging 
bij deze werf is van 
logistieke aard, door de 
drukte en het verkeer in 
de wijk. Er is geen enkele 
ruimte beschikbaar die 
kan worden gebruikt 
als opslagplaats voor de 
materialen.

 — NIeUwe cONTRAcTeN —

Het nieuwe administratieve cen-
trum van Brussel zal de plaats in-
nemen van de vroegere Parking 58. 
De 37.000 m² kantoorruimte (zon-
der parking en ondergrondse par-
king) zal plaats bieden aan 1.500 
stadsambtenaren. Het accent ligt 
op de kwaliteit en ergonomie van de  
lokalen, zowel voor de loketzalen op 
het gelijkvloers als voor de publieke 
ontvangstruimten op de verdiepin-
gen, de vergaderzalen en de kanto-
ren van het personeel. In het midden 
komt een grote glazen cilinder met 
twee liften die het publiek naar de 
verschillende verdiepingen en naar 
het dak brengen, waar ze kunnen  
genieten van een panoramische 
wandeling. Het gebouw krijgt ook 
een openbare parking met 450 plaat-
sen en een parking met 109 plaatsen 
voor de stad, op vier niveaus onder 
de grond. De gevel bestaat volledig 
uit glas. Dat is een bewuste keuze:  
lichtinval is belangrijk in een ste-
delijke omgeving, zeker gezien de  
schaduw afkomstig van de omliggen-
de gebouwen.

BUZZCity
D e  b ou w s it e  i s  g ele g en  i n 
Leudelange, op de kruising van de 
autosnelwegen A4 en A6 (Croix de 
Cessange), in de nabijheid van de 
stad Luxemburg. De 4 gebouwen, 
met een totale bovengrondse 
oppervlakte van 16.000 m², komen 
tot stand in verschillende fasen. 
Ze worden verbonden door een 
systeem van loopbruggen, zodat 
de bewoners kunnen genieten 
van een optimale flexibiliteit en 
communicatie. Een ondergrondse 
parking met 2 niveaus vormt de 
gemeenschappelijke sokkel van 
de 4 gebouwen. Het project krijgt 
de score “ Very Good” op het 
BREEAM-label.
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Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 30.000 m²
Plaats Leudelange
Opdrachtgever ATENOR Luxembourg
Architect SM E.Urbain & Jaspers-Eyers 
Architects
Studiebureau ICB 
Felgen & Associés Engineering
Bedrag 34.500.000 €

BUZZCITY is voorzien op de 
nieuwe werkmethodes: co-working, 
conferentiezalen, salons, fitness, 
bio-gastronomisch hoekje, 
restaurant met groot terras, … 

1

2

2

2
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 — NIeUws vAN de weRveN —

De op deze werf gebruikte Up & 
Down-techniek maakt het mogelijk 
om op een snelle manier tegelijk in de 
hoogte en ondergronds in de diepte te 
bouwen. Voor de niveaus -2 tot -8  
gebeurt de uitgraving met de stross- 
methode. De tegels onder de grond die-
nen als steun voor de diepwanden. Voor 
de centrale kern wordt zelfklimmende 
bekisting gebruikt. Acht metalen kor-
belen, bevestigd aan de centrale kern, 
worden in het midden van de toren 
geplaatst om de differentiële verzakkin-
gen tussen kern en gevel op te vangen. 
Voor elk ondergronds niveau worden  
4 verdiepingen in de hoogte gebouwd.  
In totaal zal het gebouw 7 ondergrondse 
parkingniveaus, 1 gelijkvloers,  
2 mezzanines en 32 niveaus tellen,  
goed voor een hoogte van 137 m.

SiLVeR toweR
2

De belangrijkste uitdaging is de 
logistiek, gezien het plaatsgebrek 
rond de toren. Na het afwerken van 
de eerste niveaus zal de bouw van 
de volgende verdiepingen sneller 
gaan dankzij de geprefabriceerde 
betonstructuur. 
— Marjan D’hose Project Manager

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 50.000 m2

Plaats Bruxelles
Opdrachtgever Ghelamco Group
Architect Atelier d’architecture Genval  
– Accarain-Bouillot
Studiebureau Greisch
Bedrag 20.200.000 €

 — NIeUws vAN de weRveN —

Het project voorziet de aanleg van drie 
biotopen met een totale oppervlakte 
van bijna 7.000 m²:
– een arctische zone grenzend aan 
 een toendra waar de bezoekers   
 walrussen en vooral ijsberen kunnen  
 bewonderen;
– een Siberisch woud (taiga) met uit die
 streken afkomstige Siberische tijgers;
– een antarctische ruimte met een
 ijsgrot waar koningspinguïns zich
 aan het publiek kunnen tonen.
De grote technische uitdaging van deze 
werf is de aanleg van tunnels/grotten 

PAiRi DAiZA
een ACHtSte 

weReLD: tHe LAnD 
of tHe CoLD 

van waaruit de bezoekers in het ene 
onder water liggende deel de beren 
en walrussen kunnen bewonderen 
en in het andere de tijgers. Het 
ondergrondse circuit van meer dan 
2 km zal meer dan 1.200 bezoekers 
tegelijk kunnen ontvangen. Om het 
grotgevoel te versterken, worden de 
driedimensionele wanden bedekt met 
spuitbeton.
Een beetje hoger gelegen komt een 
hotel van een vijftigtal kamers, 
verdeeld in vijf units. Van daaruit 
kunnen de gasten van bij zonsopgang 

tot het vallen van de nacht de dieren 
bewonderen. Een restaurant en een ice 
bar met zicht op de walrussen maken 
hun verblijf nog aangenamer.

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 7.500 m²
Plaats Brugelette
Opdrachtgever Pairi Daiza
Architect Barbarito Bancel Architectes  
et Silent Architecture
Studiebureau Pirnay
Bedrag 30.000.000 €

— evi Digneffe Werfleider, Benjamin Godefroid 
Werfleider, thomas Mengeot Hulpwerfleider, 
françois Romainville Werfingenieur Adjunct
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De ruwbouw van het nieuwe gedeelte 
van hotel Van der Valk in Nijvel is beëin-
digd. De nieuwe structuur rust op meer 
dan 300 heipalen. Er is 2.400 m³ beton 
gebruikt, met meer dan 190 ton staal. 
1.000 m² glazen gevels en 900 m²  
terrassen zorgen voor een adembene-
mend zicht op de stad Nijvel. 
Het gebouw biedt plaats aan nieuwe 
kamers, een wellnesscentrum, vergader-
zalen, een restaurant, een brasserie en 
een ondergrondse parking.

einDe RUwBoUw
HoteL VAn DeR 
VALk in niJVeL

1

De werf van de seniorenresidentie 
in Belval (Esch-sur-Alzette) is een 
nieuwe fase ingegaan: de isolatie van 
de 2.700 m² gevel door onze interne 
afwerkingsdienst. Het is voor een groot 
stuk daaraan te danken dat dit gebouw 
met 42 wooneenheden de hoogste score 
zal behalen op het vlak van energie-
prestaties.

oRCHiDee BeLVAL
3

Type werken Nieuwbouw  
Oppervlakte 5.900 m²
Plaats Belval (Esch-sur-Alzette)
Opdrachtgever Kurt constructions SA
Architect Dewey Muller Architectes & urbanistes
Studiebureau ICB
Bedrag 6.400.000 €

Ook de ruwbouw van het kinderdag-
verblijf van Etterbeek is klaar. Met 
180 plaatsen wordt dit het grootste in 
Brussel. Kinderen zullen er naargelang 
hun leeftijd, in verschillende secties 
worden opgevangen. Het gaat om een 
passiefbouw met 4 verdiepingen.

kinDeRDAGVeRBLiJf 
etteRBeek

2

 — NIeUws vAN de weRveN — — NIeUws vAN de weRveN —
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— françois Castel Werfingenieur Adjunct

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 7.500 m²
Plaats Nijvel
Opdrachtgever Van der Valk 
Architect SL + ARCHITECTES 
Studiebureau Pirnay 
Bedrag 10.000.000 €  

— ovidiu tintas Werfingenieur Adjunct,  
Pierre Henrioulle Project Manager, 
nicolas Blondiau Werfleider

Type werken Nieuwbouw  
Oppervlakte 3.825 m²
Plaats Etterbeek
Opdrachtgever Gemeente Etterbeek 
Architect B612
Studiebureau MK Engineering
Ney & Partners
Bedrag 6.800.000 €

2

De voornaamste uitdaging van deze werf zal in de complexiteit 
van de afwerking en de gevels zitten. Alle verlichtingsarmaturen, 
jaloezieën, raamkozijnen, wandprofielen, deurkozijnen, ...  
Alles werd geïntegreerd of ingebed om ze aan  
het zicht te onttrekken.
— Jonathan Van Marcke de Lummen Project Manager,  
Christian Van Laere Werfleider
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 — TeAMwORk — — TeAMwORk —

fAntAStiSCH 
teAMwoRk  
VooR ÎLot A  

in GASPeRiCH
Îlot A, gelegen op een terrein van 3,5 ha, 
bestaat uit 4 units van 32 gebouwen, met in 
totaal 890 appartementen, handelszaken en 
parkings. Op drie jaar tijd is 135.000 m² in 
verschillende fasen uit de grond gerezen.
Om dit groot project tot een goed einde te 
brengen, zijn meer dan 30 medewerkers van 
CBL op de werf aan de slag om de arbeiders 
en onderaannemers te begeleiden. Dit houdt 
onder meer in: het beheer van de ruwbouw, 
de afwerking en de vragen van de kopers.

De belangrijkste uitdaging bij dit 
soort werven is het uitgebreide 
team opleiden, coördineren en 
aansturen, zodat we optimaal 
kunnen voldoen aan de vereisten 
van een dergelijk groot project. 
— Damien Vespignani Project Manager van Îlot A

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 135.000 m²
Plaats Gasperich (Luxemburg)
Opdrachtgever Grossfeld Developments  
en T-Comalux
Architect Schemel Wirtz Architectes
Studiebureau ICB Sàrl 
Bedrag 147.600.000 € 
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 — HOe GAAN we Te weRk? —

Het interne Afwerkingsteam van CBL levert een gevarieerde 
service na het beëindigen van de ruwbouw. 

AfweRkinG 

Er werken meer dan  
60 gekwalificeerde  
arbeiders onder leiding  
van een dynamische ploeg 
ervaren werfleiders. 
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Ze plaatsen volgens de regels van de kunst dek- 
vloeren, tussenwanden, stucwerk, gevelisolatie 
met bepleistering en tegels. Ze beschikken over de 
knowhow en vakkennis om tegelijk snel, flexibel en 
efficiënt te werken. In een showroom in de zetel 
van CBL in Niederkorn kunnen de eigenaars kiezen 
uit een ruim gamma bekledingen. De verschillende 
diensten werken op de CBL-werven, maar ook voor 
andere klanten – bijvoorbeeld voor commerciële, 
administratieve of multiresidentiële gebouwen.

 — HOe GAAN we Te weRk? —

tUSSenwAnDen Uit  
GiPSPLAten en VALSe  

PLAfonDS

tRADitioneLe of  
inDUStRiëLe DekVLoeRen

DekVLoeRen

tUSSenwAnDen

GeVeLiSoLAtie Met BePLeiSteRinG 

— Samuel Boreux  
Afwerking verantwoordelijk
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PLeiSteR- en 
CeMentweRken

SHowRooM Met MeeR DAn  
800 RefeRentieS teGeLS,  

PARket, GReSteGeLS,  
LAMinAAt, nAtUURSteen, 

MetAAL, MoZAïek en GLAS.

PLeiSteR

SHowRooM

LiJMen VAn De APU-PRofieLen VooR een PRoPeRe, ReCHt-
LiJniGe AfwiJkinG. LiJMen VAn De iSoLeRenDe PAneLen2

VooRBeReiDinG VAn De GeVeL: BeSCHeRMen VAn RAMen, 
PLAAtSen VAn De SteLLinG 1

3 AAnBRenGen VAn LiJSten oP De Hoeken VAn Het RAAM-
weRk en Het GeBoUw

AAnBRenGen VAn De iSoLAtie Met LiJM en  
een VeRSteViGinGSnet4 2de LAAG oM Het oPPeRVLAk GLAD te MAken VooR De 

AfweRkinGSBePLeiSteRinG5

5  
stappen

in

— thomas orlandini  
Werfleider

teGeLS

PLAAtSen VAn teGeLS, 
PARket,…

GeVeLiSoLAtie Met 
BePLeiSteRinG

GeVeLiSoLAtie
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 — ONZe cOLLeGA’s —  — ONZe cOLLeGA’s —

Het team van CIT Blaton

weRfASSiStent(e) 

Het team van CBL

een wAARDeVoLLe HULPBLATON GROUP  
Newsletter

BLATON GROUP  
Newsletter

CHRiStiAn DReUMont 
Héliport, Orban,  
Van der Valk Nijvel 

ABDeRRAHMAne  
SinBAt – ICT Regie der 
Gebouwen, Antwerp 
Tower, Teniers Bulding 

keLLy LeCLeRq 
Van de Valk Mechelen,  
P21 School Anderlecht,  
Cavell Court, Lochten 

iSABeLLe  
PLASSCHAeRt
Silver Tower, Gent  
en Mechelen station

MeRyeM HALtoUt
Bordet 

MARC PiRLet  
Administratief  
centrum van Etterbeek 

LAetitiA MARtiny 
Ilot A

LAetitiA DeStRi
Buzz City

LAURenCe GRoS
Ilot C

nAnCy LePine
Ilot C 

BARBARA SeMeDo 
Greensquare

CHARLène VoLf 
Berdorf

fRéDeRiqUe VoLf
Ilot D

JeSSiCA PoCHe 
Crèche Etterbeek, 
Otan, Europees 
Parlement 

Hoe zou je je functie omschrijven?
Ik zorg voor 3 werven tegelijkertijd, 
elke dag werk ik op een andere site.
De verantwoordelijkheden lopen erg 
uiteen: controle van het personeel 
op de werf, beheer van de plannen, 
technische fiches en bestelbonnen, 
ISO-klassement, kantoorbenodigdhe-
den en -onderhoud, ...

Waar moet je op letten?
Een goede verstandhouding tussen de 
verschillende leden van het werfteam 
is een van de sleutels tot een succesvol 
project. Wij zijn er om het raderwerk 
gesmeerd te houden. Een goede coör-
dinatie en een uitstekend begrip van 
alle noden zijn essentieel.

Wat zijn de positieve punten?
De job is heel gevarieerd: je doet van 
alles en elke werf is anders. We maken 
echt deel uit van het projectteam. En 
eens het werk voltooid is, zijn we trots 
dat we het samen tot een goed eind 
hebben gebracht.

Welke projecten liggen er de komen-
de jaren in het verschiet?
Het afronden van mijn eerste jaar 
bachelor in de bouw in avondschool. 
Het geeft me meer inzicht in de ver-
schillende aspecten van een project. 
Maar over 2 jaar zou ik graag evolueren 
tot aankoper of werkvoorbereidster bij 
CIT Blaton.

— ontmoeting met Jessica Poche

spoor te blijven. Je moet een groot 
aanpassingsvermogen hebben 
tegenover verschillende werfleiders 
of Project Managers. Bovendien moet 
je voldoende karakter hebben om 
respect af te dwingen in deze zeer 
mannelijke wereld.

Wat zijn de positieve punten?
Het einde van een werf bereiken, en 
vooral het einde van een ruwbouw, 
geeft echt voldoening. Het succesvol 
afronden van een project als team is 
voor mij ook een bron van motivatie. 
Het is hoe dan ook al 12 jaar geleden 
dat ik uit Namen kwam om in Luxem-
burg te werken en ik ben nog steeds 
heel gelukkig met het werk dat ik doe 
bij CBL.

Hoe zou je je functie omschrijven?
Ik zorg voor het administratieve 
beheer van de werf Cloche d’Or in 
Gasperich, die net werd ingehuldigd 
en opengesteld voor het publiek. Ik 
realiseer heel wat kleine zaken die 
wel een groot verschil maken voor 
het werk van het hele werfteam. Ik 
herinner me nog hoe ik begon met 
Luc Moreau van CIT Blaton die me 
de materiaalcatalogus uit het hoofd 
liet leren om mijn toenmalige job 
als assistente beter te begrijpen, 
aangezien de functie geëvolueerd was.

Waar moet je op letten?
In een functie als assistente vang 
je de stress van iedereen op, je 
moet je eigen stress dus goed 
weten te beheren om op het juiste 

— ontmoeting met nancy Lepine

NUMMeR 27 — 19NUMMeR 27 — 18



CIT Blaton ondersteunt al geruime tijd verenigingen die hulp bieden aan de 
armen in België. De personeelsleden hebben ook al hun steentje bijgedragen 
door voedsel en kleding te schenken. We willen hiermee doorgaan, maar dit 
keer koppelen we het aan jullie welzijn. Vandaar ons voorstel om tot eind juli 

2019 deel te nemen aan een sportieve uitdaging ten voordele van Spullenhulp. 

ALL toGetHeR AGAinSt PoVeRty

Hoe neeM Je DeeL AAn 
DeZe UitDAGinG?

–  Download de app Atlas Go  
 Charity op je smartphone via  
 de App Store of Google Play.

–  Klik op “Inschrijven” en voer 
 je gegevens in. Voeg een foto 
 toe, dat maakt het nog leuker.

–  Klik daarna op “Ontgrendel  
 een uitdaging”.

–  Voer de code “citblaton19” in.

–  Selecteer een team van  
 collega’s of maak een nieuw 
 team aan. Zonder team  
 deelnemen is niet mogelijk.  
 Het team dat de meeste  
 kilometers aflegt, zal een  
 bezoek brengen aan de  
 voorzieningen van Spullenhulp.

–  Je kan je Garmin-armband met 
 de app synchroniseren.

–  Druk op “GO” om te starten 
 met een parcours en kies  
 vervolgens je activiteit.

Het enige wat je moet doen is kilometers afleggen met 
behulp van de app Atlas Go. De afgelegde kilometers 
worden vervolgens door CIT Blaton omgezet in euro’s 
ten voordele van Spullenhulp! Elke kilometer die je stapt 
of loopt is € 0,5 waard en elke kilometer op de fiets 
brengt € 0,15 op. Het doel? € 5.000 ophalen om samen 
met Spullenhulp armoede te bestrijden.

BLATON GROUP  
Newsletter

 — eNGAGeMeNT — — IMPROve TOGeTHeR —

Deze vereniging helpt elk jaar 
1.500 personen die zich in een 
moeilijke situatie bevinden. 
Daarnaast helpt ze 300 daklozen 
met tijdelijke huisvesting en 
re-integratie. 

Dit zijn werkgroepen waarin CIT Blaton-medewerkers samenkomen  
om oplossingen te vinden om het bedrijf en zijn processen te verbeteren. 

Meer dan 25 personen hebben vrijwillig deelgenomen aan deze verschillende 
groepen. In een eerste fase werden verschillende voorstellen verzameld, 

waaruit 3 grote thema’s werden gedistilleerd:

iMPRoVe toGetHeR 
Zei Je?

2.
ontHAAL  

en BeGeLeiDinG VAn 
nieUwe weRkneMeRS

Met de komst van talrijke nieuwe 
werkkrachten, willen we hun 
integratie binnen het bedrijf 
verbeteren.

1.
oPStARten VAn  

een weRf  

De opstart betekent de eerste 
essentiële stap in onze werk-
zaamheden, de verschillende 
diensten van onze onderneming 
worden er dan ook nauw bij  
betrokken: Prijsstudie, Depot,  
Uitvoering, KVM, ...  
Het is daarom belangrijk om de 
processen te analyseren en ze te 
verbeteren.

3.
weLZiJn oP Het weRk  

Deze werkgroep gaat aan de 
slag met de voorstellen van het 
personeel om de werkomgeving 
te verbeteren.

Blijf je verbeterideeën doorsturen: 
→ per e-mail: improvetogether@citblaton.be 
→ Op Lotus Notes 
→ Ideeënbus aan de cafetaria 
→ Contacteer een lid van het comité

Alle acties die ondernomen moeten worden en  
de nieuwe thema’s die aangepakt moeten worden,  
worden aangekondigd in augustus 2019.  
Zo was de actie “All together against poverty”  
een mooi voorbeeld van een initiatief van de groep 
“Welzijn op het werk” die erop gericht was om  
lichaamsbeweging te promoten. De actie werd  
midden april gelanceerd (zie rechterpagina voor  
meer details).

IMPROVE Together
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 — desIGN & BUILd —

Hoe ziet uw professionele loopbaan 
eruit?
Van opleiding ben ik burgerlijk 
ingenieur-architect, maar ik ben me 
heel mijn loopbaan blijven bijscholen. 
Zo volgde ik een postgraduaat 
Management en een executive master 
Vastgoed. Als onderzoeksingenieur 
aan de ULiège nam ik deel aan 
verschillende pluridisciplinaire 
Europese projecten. Nadien heb ik 
me gericht op het beheer van werven 
voor het bouwen en renoveren van 
gebouwen, maar ook het restaureren 
van geklasseerde bouwwerken. 

Sinds 2014 ben ik D&B-verantwoor-
delijke bij CIT Blaton. Ik werkte mee 
aan verschillende projecten en studies, 
waaronder het Neo-project (congres-
centrum en hotel op de Heizel), het 
stadskantoor van Luik, het congres-
centrum en de tentoonstellingshal in 
Brugge en het Perex-centrum.

Wat zijn de troeven van het bedrijf op 
het vlak van D&B?

CIT is al meer dan 150 jaar een fami-
liebedrijf met een vrij belangrijke lokale 
verankering. Door onze activiteiten als 
algemene bouwonderneming beschik-
ken we over een uitgebreide knowhow, 
zijn we flexibel in de uitvoering en 

houden we de kosten uitstekend onder 
controle. Zo behoren we tot de meest 
competitieve ondernemingen op de 
markt. We genieten ook erkenning voor 
ons hoog kwaliteitsniveau. 

We kunnen een beroep doen op de 
expertise van nationale en internatio-
nale partners die vertrouwd zijn met de 
uitdagingen van de sector: milieu, mul-
tifunctionaliteit, kringloopeconomie, … 
De structuur en samenstelling van het 
D&B TEAM zijn cruciaal voor het succes 
van het geheel. Onze ervaring met de 
coördinatie van al deze betrokkenen is 
eveneens van groot belang.

Intern kunnen we rekenen op de 
verschillende entiteiten van het bedrijf: 
onze dienst aanbestedingen, ons stu-
diebureau engineering (BIM, stabiliteit, 
speciale technieken, milieu, …), ons 
filiaal vastgoedpromotie, onze juridische 
dienst en onze pool speciale technieken.

We maken er een erezaak van een 
bouwproject met een kritische geest te 
bekijken en te optimaliseren, zodat het 
tijdens zijn hele levensduur voldoet aan 
de doelstellingen van de klant.

Op basis van al die elementen is CIT 
BLATON een bevoorrechte partner op 
het vlak van D&B. 

 — desIGN & BUILd —

GeSPRek Met  
SoPHie LefeRt, 

VeRAntwooRDeLiJke D&B

AnDeRe BeStUDeeRDe D&B-PRoJeCten

3

2

CIT Blaton heeft deelgenomen aan de 
DBM-procedure voor de verbouwing en uit-
breiding van het Centre PEREX in Dassoulx, het 
centrum voor de opvolging en controle van de 
auto- en waterwegen in Wallonië. 

Het consortium overkoepeld door CIT BLATON 
en geassocieerd met de architectenbureaus 
BIG (Denemarken) en Salens (België) is een 
van de drie teams die de finale van de DB-
wedstrijd haalden (2de plaats). Het project had 
betrekking op de bouw van een gebouw dat 
plaats moet bieden aan een congrescentrum en 
een tentoonstellingshal op de Beursplein-site 
in Brugge.

PeReX
1

In het kader van de DBFM-procedure van 
concurrentiegerichte dialoog voor het 
NEO2-project is ons consortium, met de 
architectenbureaus Henning Larsen en 3XN 
(Denemarken) en A2RC (België), op de tweede 
plaats geëindigd met betrekking tot de 
realisatie van een congrescentrum voor diverse 
evenementen tot 5.000 deelnemers en van een 
viersterrenhotel met minstens 250 kamers.

HoteL neo
2

BRUGGe
3
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Cit BLAton en CBL :  
SteRke DeSiGn & BUiLD PARtneRS

1 2

3

GeReALiSeeRDe 
D&B-PRoJeCten

Een laatste voorbeeld: de Vlaamse 
Gemeenschap heeft ons de uitbreiding en 
optimalisering van het centrale depot voor 
de archieven en kunstwerken in Vilvoorde 
toevertrouwd. Voor het project werd 
gebruikgemaakt van Revit BIM Modelling, niet 
alleen voor het ontwerp en de uitvoering, maar 
ook voor het toekomstige onderhoud.

DePot ViLVooRDe
3

BRAnDweeRkAZeRne CHARLeRoi 
2

Een project dat symbool staat voor de herople-
ving van Charleroi. Architectenbureau Samyn 
(voor het ontwerp) en CIT Blaton en Thomas 
& Piron (voor de bouw) sloegen de handen in 
elkaar voor de brandweerkazerne. 31.000 m² 
parking, garages en kantoren zijn onderge-
bracht in een gebouw van 5 verdiepingen, in  
de vorm van een cirkel met een diameter van 
90 m. De complementariteit van de teams gaf 
de doorslag bij de keuze van de stad.

ConGReSCentRUM BeRGen 

In samenwerking met architect Daniel  
Libeskind en architectenbureau H2A hebben 
CIT Blaton en Bam Galère de stad Bergen 
overgehaald tot het bouwen van een nieuw 
congrescentrum van 10.000 m². De gevel is een 
opwaartse spiraal die zich als een lint rond het 
gebouw kronkelt en eindigt in een overhan-
gende metalen punt. De draagstructuur wordt 
gevormd door gebogen en schuine geprefabri-
ceerde muren, een technisch hoogstandje dat 
de doorslag gaf bij de toekenning van de Inno-
vation Award 2015 door de Confederatie Bouw, 
in het kader van de Belgian Building Awards. 
Het gebouw haalt hoge scores op het vlak van 
energie (K20) en technologie, onder meer door 
het gebruik van geothermie. 

NUMMeR 27 — 23NUMMeR 27 — 22



ieDeR ZiJn VAkGeBieD

 — ONZe AfdeLING eNGINeeRING —  — ONZe AfdeLING eNGINeeRING —

StAtion VAn MeCHeLen
In het station van Mechelen zijn onlangs nieuwe,  
200 m lange perrons gebouwd om grote treinen te 
kunnen ontvangen. Wij werden gekozen voor de bouw 
van het dak en de gevel van dit nieuwe gedeelte. 
Omdat we niet over nauwkeurige richtpunten 
beschikten, moesten we de hele structuur scannen 
met een uiterst precieze laser om een gedetailleerde 
inventaris te maken van de bestaande situatie. Op 
basis van dat 3D-model kon onze BIM-expert het 
metalen geraamte nauwkeurig positioneren op het 
perron. Er werden meer dan 500 verankeringspunten 
bepaald om de 12 poten van de metalen structuur te 
bevestigen. Uiteindelijk leverde dit voorbereidende 
3D-werk een kostbare tijdwinst op. Het maakte het 
plaatsen van de bogen makkelijker en garandeerde 
een hoog kwaliteitsniveau.

GLASMoZAïek in De CLoCHe D’oR 
Op het dak van het nieuwe winkelcentrum Cloche d’Or in Gasperich (Luxemburg) werden 5 grote glasramen 

geïnstalleerd om natuurlijk licht in het gebouw te laten stromen. Door hun boogvorm verlenen ze de structuur 
ook een grote lichtheid. Het kleinste glasraam is 430 m² groot, het grootste 680 m².

oP BASiS VAn De 3D VAn De ARCHiteCten weRD een nieUw 
3D-MoDeL GeMAAkt oM De AfMetinGen VAn Het  
GLASweRk te oPtiMALiSeRen en De teCHniSCHe VeReiSten 
VooR De MontAGe in kAARt te BRenGen.

1 2 ASSeMBLAGe in Het AteLieR VAn De VeRSCHiLLenDe  
niVeAUS VAn De MetALen StRUCtUUR.  
PRoefMontAGe oP MALLen oM De GeoMetRie VAn Het 
RAAM te GARAnDeRen.

PLAAtSinG oP De weRf VAn De VeRSCHiLLenDe MetALen 
niVeAUS en VeRBinDinG eRVAn Met MeCHAniSCH  
BeVeStiGDe DwARSBALken.

3 ten SLotte PLAAtSinG VAn Het GLASweRk (tUSSen 1 en  
3 M² PeR StUk), ALLeMAAL VeRSCHiLLenD VAn VoRM.  
AfDiCHtinG Met SiLiCone.

4
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ENGINEERING
Vincent Didriche

FySIEK VAN HET  
GEBOuW & MILIEu
Maximilien Croufer

GEVELS
yves Campens

SPECIALE TECHNIEKEN
Jean Louvet

OPMETEN
Mohammed el Hadi 
Serge De Vleesschouwer 
Mohammed Ayyadi

Concept & Advies PEB
Thermiek & Akoestiek
Blower-door & Thermograaf
Duurzaam bouwen & Milieu
BREEAM

Thermische en akoestische 
prestaties
Uitvoeringsdetails
Coördinatie studies

Ontwerp installaties
HVAC – Sanitair – Elektriciteit
Typebestek
Domotica – Smart Building
Toegangscontrole

Ruwbouw
Afwerking
Maquettes BIM / 2D
Studies & Uitvoering

Methodes Ruwbouw
Coördinatie uitvoering EG
Werfopvolging
Planningsdocumenten
BIM-maquette – 4D-simulaties
Lean Construction

BIM & TEKENING
Abdel Akasbi 
Daniel Geboes
Simon Jacobs 
Anthony Vanopphem 
Eddy Giust

Ondersteuning Studies  
& Uitvoering
BIM Protocol – BIM Goals
Coördinatie Ruwbouw
Modelling volgens BIM  
Lifecycle
Werfmaquette
----------------
Coördinatie TD / MEP
----------------
Betonwapening
Prefabricage beton 2D – 3D
Coördinatie interfaces – loten

→

→

STABILITEIT
Bernard Nef
Nicolas Lamant

Structurele berekeningen  
Beton – Staal – Hout
Geotechnische berekeningen  
(fundering – ondersteuning)
Berekeningsnota’s uitvoering
Analyse varianten
Uitvoeringsdetails
Fasering van de uitvoering  
– Middelen, definitieve structuur
Plannen betonwapening, metalen 
structuur

→

→

→

→

→

Verantwoordelijke van de 
dienst Engineering→

PLANNING & METHODES
Vincent Didriche 
Julien Garnier
Arnaud De Benedictis (20%)
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 — eeN fAMILIALe TOeTs —

teCHniSCH VeRMoGen

Het nieUwe  
ADMiniStRAtief 

CentRUM VAn  
etteRBeek 

Het nieuwe administratief centrum van 
Etterbeek werd ontworpen door archi-
tectenbureaus Jaspers-Eyers en BAEB, 
in samenwerking met Greisch voor de 
stabiliteit, en gebouwd in samenwerking 
met CFE.

Op 2 plaatsen in het gebouw werden 
steunkolommen gesupprimeerd om te 
beantwoorden aan de architecturale 
noden. Hierdoor werden significante 
overhangende zones gecreëerd, wat ook 
gevolgen had voor de stabiliteit en de 
structuur van het gebouw. 

Op de begane grond heeft de overkap-
ping van de ingang in de hele ronde geen 
enkele kolom. De gecreëerde overhang 
wordt ondersteund door verticale meta-
len kolommen om de horizontale krach-
ten op te vangen. Aan de voet van deze 
kolommen vertrekken schuine metalen 
trekankers van 35 m lengte verder in de 
betonplaten van de 2 bovenste verdie-
pingen om de krachten te verspreiden in 
de andere druklagen.

Op het niveau van de trouwzaal op de 
tweede verdieping wilden de architecten 
de ruimte zo goed als kolomvrij houders.  
Het was noodzakelijk om de belasting 
door de 2 hogere niveaus over te bren-
gen en het geheel op te hangen aan een 
enorme vakwerkligger van 4,5 m hoogte 
op de 6e en laatste verdieping. De struc-
tuur werd daarop overspannen met 
behulp van vijzels. Dit liet toe om ze iets 
te verhogen en zo de voorlopige schoring 
te verwijderen.

 — TecHNIscH —

1

Dit type realisatie is als gevolg van 
de kost eerder zeldzaam en vereist 
een hoog niveau van expertise in de 
uitvoering. Maar het maakt ons werk 
als ingenieur des te boeiender.
— David Arauxo Projectdirecteur, 
Gabrielle kattab Werkvoorbereidster

BLATON GROUP  
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Het LoCHten-PRoJeCt VooR JCX

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 8.500 m²
Plaats Schaerbeek
Opdrachtgever JCX 
Architect Urban Platform
Studiebureau Stabiliteit Ney & Partners
Speciale Technieken Matriciel
Bedrag 10.600.000 €

JCX, gelinkt aan CIT Blaton door 
hetzelfde aandeelhouderschap, is al 
vele jaren vastgoedpromotor. In hun 
permanente zoektocht naar nieuwe 
projecten is het bedrijf samengegaan 
met Immobilière Lochten om een voor-
malige industriële site om te bouwen tot 
een duurzame microwijk, volgens het 
memento van Leefmilieu Brussel.

Er worden 4 gebouwen – met 47 
appartementen en 9 individuele wo-
ningen – en een ondergrondse parking 
met 78 plaatsen gebouwd, goed voor 
een oppervlakte van 8.500 m². De “zeer 

LoCHten 
in SCHAeRBeek

De belangrijkste uitdaging bij dit 
project was de organisatie van een 
werf in een binnengebied, uit te 
voeren in verschillende fasen. Er 
moest ook bijzondere aandacht 
worden besteed aan de vereisten 
inzake luchtdichtheid.
— Arnaud de Benedictis Werfingenieur 
Adjunct, Pierre Delvaux Werfleider

lage energie”-gebouwen komen in een 
landschappelijke omgeving met ook col-
lectieve ruimten en plaats voor econo-
mische activiteiten. Een project met een 
maatschappelijke roeping, trouw aan de 
geest van de voormalige grondeigenaar.

Type werken Nieuwbouw 
Oppervlakte 20.000 m²
Plaats Etterbeek
Opdrachtgever Administratief centrum  
van Etterbeek 
Architect Jaspers & Eyers – BAEB
Studiebureau Greisch & TPF Engineering
Bedrag 35.200.000 €

2

2
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SAMenweRkinG  

Be-LUX
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Sinds januari 2019 werken de KVM-
diensten van CIT Blaton en CBL 
nauw samen. Of het nu in België of in 
Luxemburg is, de zorgen met betrekking 
tot kwaliteit, gezondheid en milieu 
blijven dezelfde. Het is in deze context 
dat Remy Robijns, verantwoordelijke 
KVM bij CIT Blaton, regelmatig naar 
Luxemburg trekt. De uitwisseling 
tussen de 2 diensten werd opgevoerd 
om onze managementsystemen te laten 
evolueren. De inspanningen van de 
laatste maanden zorgden tot nu toe voor 
de volgende voordelen:

– De “lessons learned” op de werven   
 zijn toegenomen;
– Het gebruik van Aproplan als tool 
 voor kwaliteitscontrole wordt de 
 standaard in beide bedrijven. De 
 Zelfcontrole-fiches van CBL werden 
 geïntegreerd in de applicatie; 
– De KVM-acties worden samen  
 doordacht met het oog op meer  
 efficiëntie op het terrein;
– Er worden goede praktijken met 
 betrekking tot LEAN management 
 uitgewisseld om verspilling tegen te 
 gaan.

De KVM-afdelingen van CBL  
en CIT Blaton waarderen ook  
de dagelijkse betrokkenheid  
van alle werknemers in dit 
proces van voortdurende  
verbetering. Het is dankzij  
jullie dat CIT en CBL in de  
sector een leidersrol zullen 
blijven spelen.

Zoals elk jaar was CBL aanwezig 
op het Forum van de ESITC (Ecole 
Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de 
la Construction) in Metz. Deze beurs 
biedt studenten de unieke gelegenheid 
om bedrijven te ontmoeten die in het 
oosten van Frankrijk en in Luxemburg 
actief zijn in de bouwsector. 4 collega’s, 
alumni van de school, stonden klaar 
aan de stand van CBL om hun vragen 
te beantwoorden. Dit was ook een gele-
genheid om studenten kennis te laten 
maken met immersiestages op onze 
werven.

Tijdens dit Forum had Marguerite 
Thommes, Directeur Human Resour-

ces, het genoegen om een contract van 
onbepaalde duur af te sluiten met Dhr. 
Sébastien Callerame, een vierdejaars 
ingenieursstudent die net een stage 
van 6 maanden bij CBL had voltooid 
in het kader van zijn afstudeerproject 
op de werf l’Ilot A2 in Gasperich. Hij 
heeft het erg geapprecieerd dat hij 
beschouwd werd als een volwaardig lid 
van het werfteam. Hij werd gecoacht 
door François Castel, werfleider, 
stagemeester en ook afgestudeerd aan 
de ESITC, en heeft echt verantwoorde-
lijkheid kunnen opnemen. Hij had het 
gevoel een essentiële schakel te kunnen 
zijn in het welslagen van de werf.

Sinds 2006 zijn meer dan 
20 afgestudeerden van de 
ESITC van Metz opgeno-
men in de ploegen van CBL. 
Zij onderhouden er een 
‘netwerk van wederzijdse 
hulp en integratie’ onder 
oud-studenten.

RekRUteRinGBLATON GROUP  
Newsletter
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inZet VooR BioDiVeRSiteit

Dankzij onze samenwerking met Beeodiversity mogen we  
3 bijenkorven verwelkomen op ons depot in Sint-Pieters-Leeuw. 

In 2018 hebben ze meer dan 100 potten honing opgeleverd.

 — eNGAGeMeNT —

In de loop van de maand mei werden 3 
belangrijke klussen geklaard die voor 
een goede start van het seizoen moeten 
zorgen: nazicht van de kolonies aan het 
eind van de winter, voorbereiding van 
de kolonies op de honingproductie en 
een preventieve zwermcontrole (repro-
ductie van de bijen).
Concreet werd de gezondheidstoestand 
van de kolonies geëvalueerd op het vlak 
van ziektes en voedingsbronnen, en 
werd een deel van de was vervangen om 
een ophoping van vervuilende stoffen 
in de korven te vermijden. Vervolgens 
werden de honingkamers (deel van de 
korf waar de honing wordt opgeslagen) 
op de bijenkorven geïnstalleerd en ten 
slotte werden maatregelen getroffen om 
het uitzwermen te voorkomen.

— Uw cOLLeGA’s —

wAARoM iS Het nUttiG  
in JoUw weRk?

CReëeR een GRoeP oM 
ZAken Uit te wiSSeLen 

Met Je CoLLeGA’S

Er zijn 3 soorten groepen op 
Workplace waarin je nieuws  
kan delen.

OPEN GROEP: alle personen 
binnen het bedrijf kunnen lid zijn 
van de groep, kunnen inhoud be-
kijken en posten. Dit kan nuttig 
zijn om verschillende posts onder 
één enkel thema te verzamelen 
(bijvoorbeeld KVM). 

GESLOtEN GROEP: enkel leden 
van de groep zien de posts. Andere 
leden van het bedrijf kunnen vra-
gen om lid te worden. In dit type 
groep kunnen bijvoorbeeld men-
sen die op dezelfde werf werken, 
of dezelfde functie uitoefenen, 
nieuwtjes delen onder elkaar.

GEHEIME GROEP: enkel de 
leden hebben kennis van de groep 
en de inhoud ervan. Om toegang 
te krijgen, moet je uitgenodigd 
worden door een lid. Dit is meest-
al voor vertrouwelijke zaken.

BLiJf oP De HooGte  
VAn Je BeDRiJf 

Onze gedecentraliseerde orga-
nisatie laat niet altijd toe om 
iedereen van alles op de hoogte te 
houden (nieuw contract, vooruit-
gang van een werf, nieuwe collega, 
publicaties van een collega, …).

Bezoek Workplace op je PC of 
download de app op je smart- 
phone. Gebruik je werkmail of je 
persoonlijke code om in te loggen 
op Workplace. 

Je zal de posts zien die voor het 
gehele bedrijf zichtbaar zijn of 
datgene wat gedeeld werd in 
groepen waar je lid van bent. Als 
je je abonneert op het profiel van 
een collega, dan zullen zijn/haar 
posts in jouw nieuwsoverzicht 
verschijnen.

De nieuwe Workplace is 
beschikbaar! Dat betekent  
een intuïtievere navigatie, een 
vereenvoudigde homepagina, 
snellere toegang tot groepen, enz.

Het UiteRLiJk VAn 
woRkPLACe ZAL  

VeRAnDeRen

Met een foto MAAk Je 
Je PRofieL CoMPLeet. 

Het is altijd leuker om een gezicht 
te kunnen kleven op een persoon 

en zijn/haar posts.

e →
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CIT Blaton
Jean Jaurèslaan, 50 
1030 Brussel

T  +32(02) 240 22 11 
M  mail@citblaton.be
W  www.citblaton.be

CBL
Rue Hahneboesch, L-4578 
Niederkorn, Luxemburg

T  +352 28 57 68 1 
M  info@cbl-sa.lu
W  www.cbl-sa.lu


