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nav onderzoek

AANBESTEDINGEN: ARCHITECTEN SPENDEREN 18%
VAN DE TOTALE WERKUREN IN DE GUNNINGSFASE
NAV zet zich hard in voor het verbeteren van mededingingsprocedures voor

architectuuropdrachten. Om het fenomeen in kaart te brengen, namen we dit

voorjaar een enquête af bij 1.000 leden. Ontdek de resultaten. 

nav interview

'ARCHITECTUUR
BENADER JE VAN
BINNEN- ÉN VAN
BUITENUIT'
Interview met architect Tinne Verwerft.

Haar bureau murmuur sleepte al �ink

wat awards en nominaties in de wacht,

o.a. voor de Standaertsite in Gent.

https://www.nav.be/
https://www.nav.be/artikel/3360
https://www.nav.be/artikel/3360
https://www.nav.be/artikel/3377
https://www.nav.be/artikel/3377
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nieuws

DIT ZIJN DE WINNAARS
VAN DE BELGIAN
BUILDING AWARDS
Studio Jan Vermeulen, Tom Thys

architecten, a2o, aac architecture, Laura

Muyldermans en RE-ST werden

gelauwerd voor hun bijdrage aan de

Belgische architectuurwereld.

nav vrije tribune

'WANNEER KNIPPEN WE
HET LINT?'
De oplevering van het gebouw is nog

steeds het “moment suprême”. Dan

worden foto’s genomen en lintjes

geknipt. Maar is het in een circulaire

economie niet logischer om de eindmeet

veel verder te leggen, vraagt Catherine

Vangilbergen zich af. 

https://www.x2o.be/nl/?utm_source=nav&utm_medium=display&utm_campaign=be-nl-always-on-awareness&utm_content=nieuwsbrief&utm_term=
https://www.nav.be/artikel/3373
https://www.nav.be/artikel/3373
https://www.nav.be/artikel/3378
https://www.nav.be/artikel/3378
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nav openhuizendag

ZWAAI DE DEUREN OPEN TIJDENS MIJN THUIS OP
MAAT
Op 25 september organiseert NAV een nieuwe editie van Mijn Thuis Op Maat.

Architecten in heel Vlaanderen en Brussel zwaaien de deuren open van gerealiseerde

woningen. Jij ook? Schrijf je nu in. 

nav inspiratiesessie

HOE VERLICHTING DE
WAARNEMING VAN
ARCHITECTUUR
BEÏNVLOEDT
Onafhankelijk lichtontwerper Sabine De

Schutter illustreert het enorme

potentieel van verlichting in de beleving

van architectuur. 

https://www.mijnthuisopmaat.be/deelnemer
https://www.mijnthuisopmaat.be/deelnemer
https://www.nav.be/agenda/409
https://www.nav.be/agenda/409
https://www.vai.be/projecten/zorgzame-architectuur
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tentoonstelling

CARING ARCHITECTURE 
Hoe kan architectuur zorg dragen voor

de planeet en haar bewoners? De

mogelijkheden zijn veelbelovend, toont

een dubbelexpo van het Vlaams

Architectuurinstituut. 

nav vacature

NAV ZOEKT:
PROJECTMANAGER
INNOVATIE
Samen met de collega’s van de NAV-

studiedienst coördineer je projecten om

de innovatiekracht in onze sector te

boosten, circulair bouwen te stimuleren,

het ruimtelijk rendement te verhogen… 

N A V. B E  I  K E N N I S  I  A G E N D A  I  J O B S  I  L I D  W O R D E N  I  D O S S I E R S

NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, is de sterkste sectororganisatie voor architecten. Meer

informatie over de werking vindt u hier. 3.000 architecten en kantoren sloten zich aan bij NAV.

Bent u nog geen lid als architect? Klik hier om de lidmaatschapstarieven te kennen en om aan

te sluiten.
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https://www.nav.be/artikel/3356
https://www.nav.be/artikel/3356
https://www.nav.be/
https://www.nav.be/kennis/
https://www.nav.be/agenda/
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