


Milieuvereniging 
De Vlaamse Overheid erkent Pixii 
voor 2017 – 2022 als milieuvereniging 
en bevestigt zo dat ‘energie-efficiënt 
(ver)bouwen’ een echt milieuthema 
is. Een bekroning voor onze 15 jaar 
inzet! De adviescommissie roemde 
Pixii/Passiefhuis-Platform als “(…) zeer 
professionele organisatie met kennis 
en ambitie op een domein waar in 
Vlaanderen veel vraag naar is (…). 
(Pixii) neemt een rol op als voorloper 
(…) en draagt actief bij tot het Vlaams 
beleid in brede zin.”

Over Ons

Nieuwe website

De website is meteen een virtueel Kennisplatform 
waar leden hun voorbeeldprojecten, nieuws en 
events delen. Pixii spekt de website met kennis 
uit onderzoeksprojecten en de kernthema’s Diepe 
renovatie, Energieneutraal en passief bouwen, 
Slimme gebouwen en Scholenbouw. 
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ONTDEK
Verruim je inzicht en 
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We helpen je bij:

Building for the future Smart cities Deep renovation Integrated design Duurzame scholenbouw

Building for the future
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En ook ...
› elk teamlid kan zich minstens 4 keer

per jaar bijscholen
› 2 teambuildingsactiviteiten
› de Walvis – interne nieuwsbrief –

vermijdt overvolle mailboxen
› maandelijks B(reak)fast teams:

valoriseren onderzoeksresultaten,
bruggen slaan, transparantie

› uitrol nieuwe werkingstools

En ook ...
› studiereis technieken voor onze

technische experten
› nieuwe samenwerkingen: Smart

Grid Flanders, Unie Vlaamse Syndici,
Stichting Passiefbouwen.nl …

› nieuw projectmanagement- en
boekhoudprogramma

› sociale mediastrategie

Nieuwe naam en huisstijl

We pakten uit met een nieuwe naam en huisstijl, in 
lijn met de nieuwe koers van ons Kennisplatform 
Energieneutraal Bouwen. De naam Pixii zag het 
levenslicht dankzij een energiek team van Pixii-
collega’s, Pixii-bestuursleden en Pixii-leden.

Beleidsplan 2017 – 2021 
Het nieuwe Beleidsplan met 8 stra-
tegische en 42 operationele doelstel-
lingen treedt in voege. Dit is meteen 
de basis voor de deelbeleidsplannen 
die we in 2017 opmaken. Een garantie 
voor een professionele en gestruc-
tureerde werking, met duidelijke 
doelstellingen voor het team en de 
sector. 

Nieuw kantoor 

In 2018 verhuizen we – samen met duurzame colle-
ga-organisaties – naar mundo-a! Bruto oppervlakte: 
2.200 m², aantal werkplekken: 164, gedeelde infra-
structuur én dakterras. Dankzij inbreng Pixii en VIBE 
wordt dit een schoolvoorbeeld van bio-ecologische 
passiefbouw. Architect is B-architecten, studiebu-
reau Cenergie leverde input voor materiaalgebruik.

http://pixii.be
http://pixii.be
https://twitter.com/Pixii_PHPvzw
https://www.facebook.com/PixiiPassiefhuisPlatform/
https://www.linkedin.com/in/pixii-passiefhuis-platform-vzw
http://pixii.be
http://www.vibe.be
http://pixii.be/community/b-architecten
http://pixii.be/community/cenergie


LeDenWerKInG

Exclusief ledenevent 
Komen

› gastheer Wertim
› workshops nieuwe certifica-

tieklasses, PHPP9 & DesignPH
- Smart Energy Region Flanders
- Renovatiepact

› Bezoek aan nieuwe, hypermoderne
productielijn

› Lekkere taart en netwerking
› Algemene Vergadering

Exclusief ledenevent Mechelen
› gastheer Zehnder
› intensieve workshops rond de Axii

Renovatieplanner - het renovatiemarktonderzoek
van Essencia marketing - de nieuwe Q

› Gouden Carolus van het vat en netwerking
› Algemene Vergadering met verkiezing

bestuurders

Kloppend hart
Wat wij als organisatie de 
voorbije zestien jaar  
realiseerden, was enkel  
mogelijk dankzij de vele 
leden actief op ons Kennis-
platform. Dank aan allen! 

Save the date!

Onze exclusieve Ledenevents hebben in 2017 
plaats op 19 juni en 18 december. Noteer dit alvast 
in je agenda!

Partnershipmogelijkheden 
“Kunnen jullie B2B-opportuniteiten creëren?”, 
vroegen onze leden. Uiteraard. We lanceren nieuwe 
pakketten voor partners van onze Expert days en 
NZEB Symposium. Pixii-leden die al partnerships 
aangingen: Interproject, H.A.P., Ecopuur, Aeropulmo, 
Stiebel Eltron, Sto, Factor 4, Cellumat, Isover. 

En ook ...
› vereenvoudiging ledenvoordelen:

korting 20%
› nieuwe opleidingen op vraag van

onze leden
› communicatieacties tijdens

Batibouw op vraag van onze leden

Informeren en inspireren
Leden tonen hun voorbeeldprojecten, nieuws, 
events en vacatures via onze website. Voortaan 
selecteren we hieruit tweewekelijks opvallende 
items die we via onze nieuwsbrief delen met 13.000 
professionelen en 9.000 particulieren.

En ook ...
› bevraging Energiepact en

Renovatiepact
› bevraging engagement leden
› ook lokale besturen participeren

voortaan op ons Kennisplatform
› minstens 18 communicatieacties

over onze werking
› minstens 5 diepgaande

samenwerkingsovereenkomsten
› Pixii-ledenroute op Batibouw en Bis

biocoat
MUREN GEZOND
ISOLEREN | AFWERKEN

DBVBA

http://pixii.be/community/wertim
http://pixii.be/community/zehnder-group-belgium
https://www.facebook.com/302262726467909/photos/?tab=album&album_id=1533436110017225
http://pixii.be/bouwpartners
http://pixii.be/bouwpartners
http://pixii.be/bouwpartners
http://pixii.be/sites/default/files/partnerdossier_pixii_2017.pdf
http://pixii.be/community/interproject-bvba
http://pixii.be/community/hap
http://pixii.be/community/ecopuur
http://pixii.be/community/aeropulmo
http://pixii.be/community/stiebel-eltron
http://pixii.be/community/sto
http://pixii.be/community/factor4
http://pixii.be/community/saint-gobain-isover-benelux
http://pixii.be/community/cellumat


Trajectbegeleiding 
De technisch adviseurs van Pixii zijn bij tientallen 
lopende projecten betrokken als trajectbegeleiders. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van 
de projectdefinitie, de optimalisatie van het voor-
ontwerp, het nazicht van het uitvoeringsdossier, de 
certificatie of de nazorg. 

In 2016 startten we volgende projecten op: 

›

›

stadsgebouw Oude dokken Gent (school en
sporthal), voor SOGent en studiebureau Boydens 

opstellen prestatiebestek zwembad, voor stad 
Ronse

› haalbaarheidsstudie passief zwembad, voor VUB
› kantoorgebouw in Gent, voor Connectimmo
› renovatie schoolgebouw Kollebloem in Etterbeek,

voor EMS bvba
› sporthal Tondelier in Gent, voor Oryx-projects
› crèche en appartementen in Sint-Joost-ten-Node,

voor Aannemingsbedrijf De Coninck

Pixii pakte ook uit met de publicatie van 
een brochure en posters rond 
gemeentelijke trajectbegeleiding.

En ook ...
Pixii’s ambitie voor 2017:

› 100 gecertificeerde gebouwen
› 200 adviseringen
› 50 nazorgtrajecten

Passiefscholen
Pixii werkt in opdracht 
van AGIOn al sinds 2011 
als onafhankelijke partij 
aan de trajectbegelei-
ding, de certificatie en 
de controle na ingebruik-
name van de negentien 
passiefscholen.

Met de oplevering van de eerste 
acht scholen uit het proefproject 
publiceerde AGIOn het eerste tussen-
tijds rapport. De resultaten zijn zeer 
bemoedigend: alle scholen haalden 
de ambitieuze criteria, de deelnemers 
aan het project zijn tevreden en het 
prijskaartje is niet noodzakelijk 
duurder. Grootste uitdaging blijkt het 
zomercomfort: het voorkomen van 
oververhitting verdient duidelijk meer 
aandacht bij het ontwerp.

Samenwerking  
Stad Antwerpen 

Pixii begeleidde 19 appartementsgebouwen met 
advies rond dakisolatie en stookplaatsaanpassing, 
bouwknopenanalyse of de opmaak van een master-
plan renovatie.

Certificatie onder de loep
We starten een trisemestriële werk-
groep die zich zal buigen over de cer-
tificatie. Onder meer alle Pixii-leden 
worden hierop uitgenodigd. 

Daarnaast werken we verder aan een 
nieuw label gebaseerd op de renova-
tiedefinitie en de labels  ‘Passief’, ‘Plus’ 
en ‘Premium’, waarbij we niet alleen 
focussen op de energievraag van 
het gebouw, maar ook op de balans 
tussen de energievraag en -aanbod 
van hernieuwbare energieën.

Nieuw raamcontract 
Stad Antwerpen 

Vanaf januari 2017 start een nieuw raamcontract 
met de Stad Antwerpen voor workshops en infoses-
sies ecologisch bouwen en verbouwen. Alle stads-
diensten van Antwerpen en de randgemeenten 
kunnen hier een beroep op doen. 

Kennisverdieping
Pixii trekt als pionier in energieneutraal bouwen 
voortdurend aan de kar. De juiste en laatste 
knowhow is daarvoor cruciaal. We zetten dan ook 
maximaal in op kennisverdieping en -verruiming. 
We spitsen ons toe op vier thema’s: 

› energieneutraal bouwen
› energiesoepele gebouwen
› integrated design
› diepe renovatie

KWALITeITsBeWAKInG

http://pixii.be/community/studiebureau-r-boydens
http://pixii.be/sites/default/files/folder-aanbod-steden-en-gemeenten-web.pdf
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http://pixii.be/ontdek/kennis/eerste-rapport-proefproject-passiefscholen-positief
http://pixii.be/community/sogent
http://pixii.be/community/ems-energie-milieustudiebureau-samson


OnDerZOeK &
nTWIKKeLInG

Renovatiestarter 
We ontwikkelen een online tool waarmee 
professionals hun klanten goed kunnen informeren. 
De renovatiestarter biedt houvast aan elke 
startende verbouwer, zodat renovatieprojecten 
gestructureerd en doordacht worden aangepakt.

Technologieverkenning 
Elke professional die wil innoveren naar meer ener-
giezuinige of duurzame producten of diensten, kan 
met zijn technologische vragen bij ons terecht. In 
2016 ondersteunden we: 

› Ecohuis: dynamische simulaties met het
oog op de optimalisatie van het bestaande
houtskeletbouwsysteem

› Durabrik: optimalisatie van de bestaande
dakopstand en het opgaand metselwerk met
bouwknopenanalyse

Onderzoek 
Ons onderzoek richt zich op energie- 
neutrale nieuwbouw en zeer energie-efficiënte 
renovaties, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, 
zowel op gebouwniveau als wijkniveau.

HIGHLIGHTS 2016
› Publicatie ontwerpgids masterplan

renovatie. In deze leidraad voor
ontwerpers reiken we tools aan voor
een stappenplan bij woningrenovatie: slopen of
verbouwen? Gefaseerd of integraal renoveren?
Welke energiedoelstellingen?

› Lancering van videoclips voor arbei-
ders en werfleiders voor een correcte
technische en praktische uitvoering bij
passiefbouw

› Publicatie van een gids met praktische richtlijnen
voor verlichting in scholen, ook bruikbaar voor
andere tertiaire gebouwen.

› In het kader van het Kennisplatform
Woningrenovatie en de 10 proeftui-
nen organiseerden we de workshop
“Ervaringen van samenwerkingsver-
banden voor de opschaling van BEN-renovatie”.

Bèta-versie
Axii Renovatieplanner

Pixii ontwikkelde de bèta-versie 
van de Axii Renovatieplanner: een 
reken- én communicatietool voor de 
advisering bij renovatie van residen-
tiële gebouwen. Na een vereenvou-
digde energetische diagnose van de 
bestaande toestand stel je met de 
tool een masterplan met gefaseerde 
renovatiescenario’s op. Per fase 
selecteer je de gewenste maatrege-
len, aandachtspunten bij de uitvoering 
en een comfortbespreking. De tool 
genereert een ruwe kostenraming en 
een betrouwbare inschatting van de 
energiebesparing en CO2-reductie. 

Renewschool-tool
We pakken uit met een laagdrempelige 
tool voor schoolbesturen die denken aan schoolre-
novatie. We helpen hen bij het afwegen van enkele 
fundamentele keuzes. Verbouw je op de traditionele 
manier of via prefab-modules? Kies je voor nieuw-
bouw of kijk je beter uit naar een nieuwe locatie? 
De juiste keuze is vaak niet duidelijk, maar de tool 
ondersteunt je bij het maken van een objectieve, 
beter geïnformeerde keuze. 

Axii Renovatieplanner 
online

2017 wordt het jaar van de Axii 
Renovatieplanner! We lanceren de 
bèta-versie en zullen via een stakehol-
dertraject de tool verder doorontwik-
kelen en optimaliseren. We mikken op 
de lancering van een nieuwe online 
tool met meer functionaliteiten in de 
zomer van 2017.

Intussen benaderen we ook potentiële 
partners zoals steden en gemeen-
ten. Stad Gent is alvast overtuigd 
van de mogelijkheden van de Axii 
Renovatieplanner en kocht licenties 
aan! 

En ook ...
› start nieuw SBO-project: nieuwe generatie EPB
› prospectie nieuwe onderzoeksprojecten
› b(reak)fast teams voor interne 

kennisverspreiding
› nieuwe technologieverkenningen voor bouw-

knopenanalyse, hygrothermische simulatie en 
advisering over (hernieuwbare) technieken.

› ontwikkeling brochures en communicatieplan 

Erkenning wetenschap-
pelijke instelling

Het Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek erkende Pixii voor 2016 
– 2018 als onderzoeksorganisatie
binnen de Kaderregeling voor staats-
steun voor onderzoek, ontwikkeling
en innovatie.

http://pixii.be/ontdek/kennis/renofase-lanceert-ontwerpgids-voor-doordacht-renoveren-van-woningen
http://conclip.eu/nl
http://pixii.be/nieuws/pixii-en-partners-lanceren-leidraad-%E2%80%98licht-scholen-van-beginner-tot-expert%E2%80%99


NZEB Symposium 
21 experts en 144 deelnemers rond 4 thema’s:

› slimme gebouwen
› integrated design & BIM
› dynamische simulatie
› energiezuinige renovatie

Slimme GEIT 

Marc Delghust (UGent) ontving op het NZEB 
Symposium de ‘Slimme GEIT’ uit handen van 
Eerste gedeputeerde Lemmens voor de provincie 
Antwerpen en Pixii-directeur Vanden Berghe. Marc 
Delghust kreeg deze 3D geprinte innovatie-award 
voor zijn bijdrage ‘Meer nauwkeurige energiebespa-
ringsvoorspellingen voor woningen: een pragmati-
sche BIM-aanpak zowel met als zonder eigen BIM-
model’. GEIT staat voor Gebouw, Energie-efficiëntie, 
Innovatie en Techniek.

KennIsversPreIDInG

Expert day 
In 2016 zette Pixii met veel succes 
de Expert days op de markt als diep-
gaande thematische studiedagen. 

› Energetische renovatie van appar-
tementsblokken, 156 deelnemers

› Optimale prestaties van HVAC-
installaties, 129 deelnemers

› Doorgedreven energetische renova-
tie van woningen, 180 deelnemers

Geïnteresseerd in de sponsormogelijk-
heden? Download het partnerdossier! 

Opleidingen 
Regulier aanbod 
› 41 opleidingen
› 396 deelnemers

Incompanyopleidingen
› Cevora, Sweco, denc!-studio, Sfinx

Bouw & coördinatie, Interbuild & Niko
› 97 deelnemers

Met Confederatie Bouw
› 7 opleidingen
› 106 deelnemers

Vernieuwing & verdieping 
opleidingen 

Pixii organiseert opleidingen over alle deelaspecten 
van energiezuinig, passief of BEN-bouwen en 
verbouwen. 

VERDIEPING
De inhoud van ons opleidingsaanbod is voortdurend 
in beweging. Nieuwe inzichten, technieken en 
strategieën uit onderzoek, praktijkvoorbeelden en 
input van onze leden vinden meteen hun weg naar 
de cursussen.

EXTRA OPLEIDINGEN
Nieuw dit voorjaar zijn de cursussen ‘BEN kantoren 
en scholen’, ‘Onderhoud van ventilatiesystemen’ en 
‘Isolatie & Bouwknopen: ontwerp vs. praktijk’. 

Voor aannemers is er de opleiding en het examen 
voor het behalen van het certificaat erkend aan-
nemer binnenisolatie in het kader van de Vlaamse 
subsidie voor binnenisolatie.

En ook ...
› Het NZEB Symposium blijft het jaarlijkse

culmi-natiepunt waar de laatste kennis en
trends uit onderzoek samenkomen in één
programma.

› Dit voorjaar start aan de Hogeschool Gent het
postgraduaat gebouwbeheer. Pixii werkte mee
aan het uitschrijven van het opleidingsplan en
neemt ook een aantal lessen op zich.

Expert days 
Pixii gaat door op het elan en orga-
niseert in 2017 drie nieuwe Expert 
days.:

› 16/03/2017
Buitenschrijnwerk: nieuwe inzichten
in ontwerp en uitvoering

› 15/06/2017
HVAC - renovatie

› najaar 2017
thema nog te bepalen

Incompany opleidingen 
Haal de Pixii-kennis via een incom-
pany opleiding in huis! 

› bepaal plaats en tijdstip
› kies jouw onderwerpen
› geniet van een groepstarief
› bereik al je werknemers
› erkenning permanente vorming

mogelijk

Als Pixii-lid geniet je van 20% korting! 
In combinatie met de subsidiëring via 
de kmo-portefeuille scheelt dat een 
flinke slok op de borrel. 

Schoolbouwformule 
› 2 workshops: ‘Gefaseerde (ver)bouw- en renova-

tieprojecten’ & ‘Multifunctionele schoolgebouwen’
› organisatie: Claerhout Communicatiehuis in

samenwerking met Pixii, GO!, AGIOn, Scholen van
Morgen

http://pixii.be/community/ugent-vakgroep-architectuur-en-stedebouw
http://pixii.be/sites/default/files/partnerdossier_pixii_2017.pdf
http://pixii.be/community/denc-studio
http://pixii.be/community/agion-agentschap-voor-infrastructuur-het-onderwijs


Renovatiepact Episode II
Pixii ijvert voor duidelijke, ambitieuze en realiseer-
bare keuzes bij de uittekening van een renovatie-
kader voor de volgende 30 jaar. Nadat Pixii in fase I 
voor 5 van de 6 werven input leverde, focussen we 
in fase II op de werf ‘Langetermijndoelstellingen en 
opvolgingsindicator’ en de werf ‘Businessmodellen 
en demonstratieprojecten’

Gemeente voor de toekomst 
Dit gloednieuwe samenwerkingsverband van 22 
duurzame organisaties help steden en gemeenten 
bij de realisatie van hun meerjaren- en actieplan-
nen. Tijdens de kick-off op de Trefdag in Leuven 
organiseerde Pixii een crash course over collectieve 
renovatie, de miniworkshop ‘Samen renoveren in 
de wijk’ en deelden we met onze partners Dialoog, 
VIBE, Rescoop Vlaanderen en Samenhuizen een 
stand op de markt. Voor herhaling vatbaar!

Vlaamse speerpuntcluster
Energie 

De Vlaamse regering geeft groen licht 
voor een Smart Energy Region: de 
Vlaamse speerpuntcluster voor de 
energie- en de bouwsector. Als één 
van de oprichtende partners trekt 
Pixii de innovatorzone ‘Intelligente 
renovatie’. Er zijn vijf innovatorzones 
die samen de cluster vormen. 

Energy Saving Pioneers
Pixii verleent als oprichtend partner 
steun aan het netwerk van de Energy 
Saving Pioneers. Er werden 8 kort-
films gemaakt waaraan Pixii en ook 
Pixii-leden Bond Beter Leefmilieu, 
Ecopuur, Derbigum, Bostoen, Isoproc, 
Isover, Studiebureau Boydens, Factor 
4 meewerkten. ESP leverde input in 
de werkgroep energie-efficiëntie van 
het Stroomversnellingstraject van 
minister Tommelein, de basis voor het 
Energie- en Klimaatplan 2030.

En ook ...
› Brochure nieuw aanbod voor steden en

gemeenten
› Pixii werd gevraagd voor expertencommis-

sie Vlaams parlement rond renovatie en
verhuurmarkt.

Lokale besturen 
Pixii rolt zijn communicatieplan uit 
naar steden en gemeente. Met onze 
nieuwe brochure informeren we 
over ons aanbod: raamcontracten, 
trajectbegeleidingen, certificaten, 
wijkrenovaties, opleidingen …

Vlaamse speerpuntcluster Energie 
Kick-off in januari waarbij Pixii als coördinator 
van de innovatorzone ‘Intelligente renovatie’ deze 
specifieke zone voorstelt. De eerste projecten 
worden opgestart en we werken ook actief mee in 
de marketingwerkgroep voor de omvorming van 
Smart Grids Flanders tot Vlaamse Energiecluster. 
Uiteraard mag een officieel lanceringsevent niet 
ontbreken!

En ook ...
› zes samenwerkingsovereenkomsten met lokale

besturen
› deelname aan activiteiten van de Energy Saving

Pioneers
› deelname aan 2 nieuwe werkgroepen op

beleidsniveau
› 18 werkgroepen, adviescommissies en stakehol-

dermeetings voor Vlaams en federaal beleid
› deelname Trefdag
› Opmaken visienota en eerste aanzet

verkiezingsmemorandum

BeLeIDsWerKInG
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http://pixii.be/sites/default/files/folder-aanbod-steden-en-gemeenten-web.pdf
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