
Elisabeth Minjauw

Elisabeth Minjauw is, na 5 jaar ervaring in de auto industrie en energiesector, reeds 16 jaar
werkzaam in de financiële sector. 

Ze is Directeur Hypothecaire en Professionele kredieten, tevens is ze voorzitster van de
Economische en Finaniële Commissie en de Commissie Duurzame leningen en
vertegenwoordigt ze de belgische financiële sector bij de Europese Hypothecaire Kredieten
Federatie. 

Tot eind 2022 was ze lid van het Europese platform voor duurzame financiering, een
adviesorgaan aan de Europese Commissie. Hierin heeft de toepasbaarheid van de nieuwe
europese regelgeving inzake groene kredieten onderzocht en beschreven



De heer Johan Van Dessel, Coördinator Strategie en Innovatie (Buildwise, voorheen : WTCB),
expert duurzaamheid en energetische transitie

Johan Van Dessel, (ir 1990 KULeuven) is actief als coördinator Strategie en Innovatie bij
Buildwise. 
Buildwise (voorheen gekend als ‘het WTCB’) is het kennis- en innovatie-centrum voor het
bouwbedrijf.

Johan Van Dessel is bij Buildwise verantwoordelijk voor het identificeren van de noden en de
opportuniteiten voor de bouwsector die geboden worden door de Europese Green Deal,
inzonderheid de doelstelling van een klimaatneutraal continent en een circulaire,
grondstoffen-efficiënte bouwsector.
Deze strategische objectieven worden vertaald in concrete ambities, innovaties en portfolio-
management voor Buildwise met de gewenste impact op de bouwsector. De focusthema’s
zijn circulair bouwen, renovatie, energie-transitie en klimaat-resilient bouwen. Nieuwe
businessmodellen en marktopportuniteiten maken deel uit van deze transitie.

Johan Van Dessel



Ik ben geboren in het jaar waarin het familiebedrijf Bouw- en coördinatiekantoor Andries
(een sleutel-op-de-deur-bedrijf) werd opgericht.

Na het beëindigen van mijn ingenieursstudies start ik hier mijn carrière. Vanaf 2000 beginnen
wij ook met het verder ontplooien van onze activiteiten als projectontwikkelaar –
verkavelaar. Als mijn broer en ik in 2002 samen de dagelijkse leiding overnemen, laten wij
B.C.A. doorgroeien tot een algemeen aannemingsbedrijf.

In 2011 richten we Groep Andries n.v. op waarin de diverse vastgoedvennootschappen
worden ondergebracht om tot een betere structurering van de diverse activiteiten te komen.
B.C.A. word in 2018 door zijn verdere groei beloond met een erkenning klasse 6D. Een team
van een 25-tal mensen ondersteund dagelijks de verdere groei van onze vier pijlers:
woningbouw, algemene aanneming, projectontwikkeling en verkavelen.

Koen Andries



Louis Amory komt oorspronkelijk uit Henegouwen. Gepassioneerd door technologie, begon hij
zijn studies burgerlijk ingenieur aan de UCL. Gretig om Nederlands te leren, verhuisde hij twee
jaar later naar de KUL, waar hij in 1989 het diploma van burgerlijk elektromechanisch ingenieur
behaalde.

Hij begon zijn carrière in de telecommunicatiesector als ontwikkelingsingenieur voor de AT&T-
groep (American Telegraph & Telephone). Vervolgens trad hij in dienst bij het adviesbureau voor
strategie Bain & Company, waar hij in 2000 partner werd.

Eind 2007 kocht hij samen met andere investeerders het bedrijf Maisons Blavier, waarvan hij
directeur werd. Hij voerde een diepgaand transformatieplan uit in de kernactiviteit van het
bedrijf, individuele woningen. Vervolgens lanceert hij een vastgoedontwikkelingsactiviteit en
betrekt hij de onderneming bij grote vastgoedprojecten. Louis Amory wil bijdragen tot de
ontwikkeling van de sector en heeft ook geïnvesteerd in verschillende beroepsorganisaties. Hij
was voorzitter van de cluster GreenWin, voorzitter van Worldskills Belgium, bestuurder van de
UWE en sinds 2018 voorzitter van de Fédération des Développeurs Constructeurs. Hij is ook lid
van de groep 2030 - CEO alliantie voor duurzaamheid.

Louis Amory



Olivier Hamal

Olivier Hamal is advocaat aan de balie van Luik en voorzitter van het Syndicat National des
Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC).

Hij was lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen 2007 en 2010 en is co-auteur
van de wet op de mede-eigendom van 2010.



Quentin JOSSEN heeft meer dan 12 jaar professionele ervaring, waarvan meer dan 7 jaar bij
CLIMACT op het gebied van coördinatie en beheer van complexe projecten, in het bijzonder over
vraagstukken met betrekking tot de energietransitie van gebouwen.

Als energie-ingenieur met een doctoraat in de ingenieurswetenschappen (Université libre de
Bruxelles, ULB) werkte hij als assistent aan de ULB en als kwantitatief analist bij REstore voordat
hij in 2015 bij CLIMACT in dienst trad. Quentin heeft enerzijds een erkende technische expertise
opgebouwd en anderzijds een breed netwerk van experts en stakeholders ontwikkeld.

Zijn belangrijkste vroegere projecten omvatten de langetermijnstrategieën voor energierenovatie
van gebouwen voor de drie gewesten, het nationale debat over koolstofprijzen, de studie van het
verband tussen transitie en arbeidsmarkt, de monitoring van de impact van BE REEL! projecten,
de ondersteuning van de RBC om haar klimaatambitie te verhogen, of de analyse van de
verschillende renovatieverplichtingsregelingen voor de Europese Commissie. Vandaag helpt hij
Wallonië bij het faciliteren van de Alliantie Climat Emploi Rénovation en bij het ontwikkelen van
one-stop-shops ter ondersteuning van energierenovatie. Hij leidt ook proefprojecten voor
renovatie per wijk in Brussel (project La Roue in Anderlecht) en in Wallonië (La Louvière). 

Quentin Jossen


