
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt een terrein voor Construcity 

Brussel, 28 februari 2019 – Op initiatief van Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en 

Beroepsopleiding Didier Gosuin heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een opdracht toevertrouwd 

aan citydev.brussels om verschillende vastgoedoperaties uit te voeren voor de oprichting van de 

toekomstige opleidings- en tewerkstellingspool voor de bouwsector. 

Op donderdag 28 februari 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op initiatief van Brussels 

minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin citydev.brussels de 

gedelegeerde opdracht gegeven de Masui-site aan te kopen. Beliris financiert deze fase voor 16 miljoen 

euro. Voorts houdt de opdracht in dat citydev.brussels verschillende vastgoedoperaties en studies 

moet uitvoeren om de vestiging van de toekomstige opleidings- en tewerkstellingspool voor de 

bouwsector concreet vorm te geven. 

Deze nieuwe pool – Construcity genaamd – zal alle openbare en private infrastructuren voor 

tewerkstelling, onderwijs en opleiding in verband met de bouwsector hergroeperen. 

Dit nieuwe aanspreekpunt van 20.000 m² zal het mogelijk maken de investeringen in 

opleiding te concentreren en rationaliseren en het aanbod aan kwalificerende opleidingen, 

stages in bedrijven en proeven voor de erkenning van competenties in de sector nieuw leven 

in te blazen en uit te breiden. Daarnaast moet de pool ook toelaten het aantal door Actiris 

beheerde en ingevulde vacatures te verhogen. 

“Met deze nieuwe opdracht bevestigt citydev.brussels zijn positie als meest bevoegde 

Brusselse actor om oplossingen te vinden voor ambitieuze gewestelijke vastgoedprojecten. 

Citydev zal binnenkort ongetwijfeld overgaan tot de aankoop van de verschillende percelen 

van het terrein om er de toekomstige opleidings- en tewerkstellingspool te ontwikkelen”, 

stelt Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin. 

“Ik ben tevreden dat de onderhandelingen met de sector geleid hebben tot een specifieke 

raamovereenkomst voor ons gewest. Ik hoop dat de toekomstige opleidings- en tewerkstellingspool 

voor de bouwberoepen rechtstreeks zal bijdragen aan de aantrekkingskracht van deze beroepen, 

waarvan er veel knelpuntberoepen zijn in Brussel”, voegt de minister-president van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort toe. 
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