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Verrassing!



In cijfers anno 2020

75 collega’s

30 mio euro omzet

Aug. 2020: 1000e houtskeletbouw-

woning wordt gerealiseerd 

Foto team



Ons doel: houtskeletbouw 

bereikbaar voor iedereen

• Voor ieders smaak, budget en 

leeftijd: je kan energiezuinig 
bouwen én in je droomhuis wonen

Foto’s van enkele klanten in hun 

woning

• Efficiënte aanpak: 

• Eén contactpersoon voor de 
klant

• Doorgedreven voorbereiding

• Energiezuinig, economisch verantwoord

• Wandopbouw zodat E-peil en S-peil
dalen

• Bijna EnergieNeutrale woning 5BEN) 

= de norm in 2021



Wie weet met zekerheid 

waar hij/zij over 5 jaar 

zal wonen en werken?



Heel weinig mensen…



“Zal ik 

naar een 

woonzorg-

centrum 

moeten?”
Denise, 78



“Zal ik mijn 

moeder een 

kwaliteitsvolle 

oude dag 

kunnen 

bieden?”
Johan, 52 jaar



“Zullen wij een 

nieuwbouw 

kunnen 

betalen?”

Marie en Jelle, 28 en 30 jaar



“Zal ik nog 

zo veel van 

thuis uit 

werken?”
Valerie, 39



Wonen en werken 

evolueren



Daarom vertakt Ecohuis

verder naar…
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Een Brensj is

een mobiele 

eco-unit. 

Op maat van 

jouw leven.
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Wat maakt een Brensj 
uniek? 

Een Brensj biedt de combinatie van

Jouw leven. Jouw focus.

Jouw Brensj.

• Niet verankerd in de bodem, makkelijk te 
verplaatsen of weg te nemen

• Een dienstenpakket waarop je een beroep 
doet naarmate je er nood aan hebt 

• Maximaal circulair: alle elementen van een 
Brensj worden zoveel mogelijk hergebruikt.

• Mogelijkheid om te kopen of te huren (als 
tijdelijke oplossing)
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Waarvoor biedt een 
Brensj een oplossing?

4 toepassingen, die ook in de baseline zijn 
opgenomen:

- Live: meegroeiwonen, bv. eerst een Brensj op 
bouwgrond, in afwachting van de eigenlijke 
woning

- Work: thuis- of telewerken

- Care: mantelzorg

- Boost: nieuwe groeifase van een start-up of 
kleine zelfstandige.
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De zorgunit 

Ontzorgd

wonen, 

waar je wil.
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Wonen in een 
Brensj
• Ergonomie wordt geïntegreerd volgens 

behoeften, bv. rolstoelvriendelijk indien de 
nood zich aandient



19

Wonen in een 
Brensj
• Efficiënt georganiseerde diensten volgens 

jouw behoeften, bv. tuin-, poets- en strijkhulp, 
een noodknop, maaltijden aan huis, 
administratieve hulp, zorg aan huis, enz.
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Wonen in een 
Brensj
• Een duurzame eigen plek, maar toch 

verbonden met familie 

• Losstaand of tegen een bestaande 
woning

• Eigen meubels of laten inrichten

• Veel lichtinval en buitengevoel, bv.

• In de tuin van zoon/dochter?

• In eigen  tuin en (klein)kind in jouw 
woning?

• ‘Samenleef’—omgeving 

op initiatief van steden 
en gemeenten?
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Wonen in een 
Brensj
Samen met partners zoals Digitale 
Woonassistent en LINKIT zorgen we er samen 
met de zelfstandige bewoners voor dat er een 
onzichtbare maar sterke Brensj-community 
van gelijkgestemden ontstaat. 

Het is een manier om het sociaal isolement te 
doorbreken en tegelijk  te genieten van 
groepskortingen en diensten waar je als 
particulier maar van kan dromen.  
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De kantoorunit

Een eco-

werkplek 

met diensten 

op maat.  
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Werken in een Brensj 

Stel je Brensj samen in functie van je noden als 
thuiswerker of als werkgever met meerdere 
medewerkers

• Kies van 1 tot 4 modules, elke module heeft 
een basisformaat van 4 x 3,2m
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Werken in een Brensj

Samen met Bar d’Office hebben we diverse 
servicepackages uitgewerkt waarmee we heel 
wat behoeften kunnen afdekken. 

• Kies je diensten: virtuele receptie, 
vergaderzalen boeken, schoonmaak, 
hersteldienst, sales- of marketingsupport, 
facturatie, elektrische leasefietsen,…
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• Kies je afwerking: cosy, premium of high end

Werken in een Brensj
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Een ecosysteem van 
partners
• Het Brensj-team: Leen Beke en Rik Paepen

• Ondersteund door vakspecialisten van 
Ecohuis/Renopact 

• VLAIO-subsidie van 230 000 euro via 
Agentschap Innoveren en Ondernemen

• Strategische partners build2grow en Sirris

• Ontwerppartners: A3M Architecten, imore en 
Noubly Internieur

• Partners rond het nieuwe werken: Bar 
d’Office, LINKIT, GroupS en Team Cyclis

• Partners rond het nieuwe wonen: Digitale 
Woonassistent en Licalab
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Build it. Brensj it.


