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Brusselse architecten: ARiB en IZEO stellen een nieuwe 
begeleidingstructuur voor  
 
Om beter het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen van hun carrière 
kunnen architecten vandaag een beroep doen op de oplossingen die ARiB, de 
vereniging van de architecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en IZEO 
als interprofessionele werkgeversbeweging in het Brusselse Gewest, samen 
aanbieden. 
 
Heel duidelijke vaststellingen, van meet af aan  
In de komende jaren gaan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de bouw van 
woningen, scholen, gemeenschappelijke infrastructuren enz., heel wat 
ontwikkelingsuitzichten voor architectenbureaus open.  
In Brussel werken nagenoeg 4000 architecten en jaarlijks komen daar tientallen jonge 
collega's bij. Hun beroep wordt algemeen erkend als een van de onderscheidende 
vaardigheden van het Brusselse Gewest. 
Architectenbureaus betekenen heel wat economisch potentieel voor het Gewest, 
zowel lokaal als voor de export. 
 
Nieuwe uitdagingen voor het beroep  
De opleiding van jonge architecten scoort conceptueel heel goed. De praktische en 
economische aspecten van het vak leren ze echter tijdens hun stage aan. De 
milieunormen en de stedenbouwkundige reglementeringen worden ondertussen 
steeds complexer. Daarom evolueert het beroep op organisatorisch vlak, met de 
opkomst van verenigingen en vennootschappen die zich hetzij op algemene 
architectuur, hetzij op gespecialiseerde toepassingen gaan toespitsen. Hoe dan ook, 
architecten hebben er alle baat bij hun beroep in samenwerkingsverband uit te 
oefenen. 
 
Een dubbele begeleiding voor architecten: ARiB en IZEO 
De architect oefent vandaag niet uitsluitend een vrij beroep uit als ontwerper en garant 
van bouwkundige projecten: hij is eveneens de bedrijfsleider van een KMO. Dit heeft 
ARiB en IZEO er toe aangezet een gemeenschappelijk aanbod te ontwikkelen, en dan 
vooral voor jongere architecten, die in een ingewikkelde context zeker begeleiding en 
steun kunnen gebruiken.  
 
ARiB en IZEO willen de architecten een eengemaakt pakket aanbieden, met 
begeleiding in alle beroep gebonden aspecten van het vak dankzij ARiB, én de 
bescherming en de verdediging van het statuut van zelfstandige architect dankzij 
IZEO. “Wij hebben elke stap in de carrière van een architect doorgelicht en stellen vast 
dat hij zich bij iedere fase van zijn loopbaan talrijke vragen stelt die verband houden 
met het ‘beroep’ en met het ‘statuut’, twee nauw verbonden aspecten van een zelfde 
werkelijkheid. Daarom willen wij grondig bestudeerde oplossingen voorleggen voor 
elke fase in de loopbaan van de architect. Praktisch zijn deze oplossingen toegankelijk 



 

 

via onze gemeenschappelijke Webportal www.izeo-arib.be, een van de betere 
informatiebronnen om antwoorden te vinden op de praktische vragen die de architect 
zich doorheen zijn loopbaan stelt.”  
 
Dankzij een gemeenschappelijk lidmaatschap krijgen architecten die lid zijn van IZEO 
en ARiB toegang tot ondersteuning, hulpmiddelen, bescherming en 
verdedigingsdiensten, aangeboden door de twee partnerorganisaties. “Wij zijn ervan 
overtuigd dat ons eengemaakt aanbod grote troeven inhoudt voor de Brusselse 
architecten die hun loopbaan in handen willen houden en hun vak met een gerust 
gemoed willen uitoefenen”, verklaren tegelijk ARiB voorzitter Philémon Wachtelaer en 
IZEO secretaris-generaal Miguel Van Keirsbilck. 
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