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Curriculum Vitae 
Olivier Sabbe 
 
Geboren te Knokke op 7 juni 1964. 
 
- Humaniora: Wetenschappelijke A. 
- Industrieel Bouwkundig Ingenieur, Katholieke Industriële 

Hogeschool Oost-Vlaanderen. (KIHO) 
- Diverse buitenlandse congressen in verband met 

projectmanagement. 
- Diverse opleidingen in verband met kwaliteit. 
- Assessor/Lead Assessor of Quality Systems, Neville-Clarke Ltd., 

goedgekeurd door IQA ( Institute of Quality Assurance. ). 
- Preventieadviseur – niveau II. (NAVB) 
 
- Sedert 1988 in dienst van het WTCB ( Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het bouwbedrijf. ) als Technologisch 
Adviseur Planning en Organisatietechnieken. 
Belast met opleiding en informatie in verband met de 
verschillende planningtechnieken, planningsoftware en het 
toepassen in praktijk. 

 
- Advies bij het opstellen en opvolgen van de planning op 

verschillende grote bouwplaatsen. 
 
- Sinds 1993 adviseur voor BCQS (Belgian Construction Quality 

Society)  
Docent en coördinator cursuscyclus ‘ Wegwijs in kwaliteit ‘, ‘ 
Interne audits ‘ en cursussen voor KMO-bouwbedrijven. 
Docent bedrijfscursussen “Interne audits”. 
Advies aan tientallen bouwbedrijven bij het opzetten en 
invoeren van een kwaliteitsmanagementysteem. 

 
- Sinds 1994 werkzaam als hoofdauditeur van kwaliteitssystemen 

bij BCCA. (Belgian Construction Certification Association, een 
officieel erkende certificeringsinstelling ) 

 
- Sinds 1995 Adjunct Afdelingshoofd van de afdeling Kwaliteit van 

het WTCB. 
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- Van 2005 tot 2012 verantwoordelijke voor Qualibouw. 
 
- Sinds 2006 Adjunct Departementshoofd van het departement 

Beheer en Communicatie van het WTCB. 
 
- Lid van het programmacomité voor de opleidingen “werfleider” 

en “projectmanagement in de bouw” in samenwerking met de 
KVIV.( Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging)  

 
- Gastdocent of gastspreker op talrijke cursussen en 

voordrachten. 
(Master in Bouwmanagement – VIK – Mechelen, Master 
Projectmanagement – Hogeschool Limburg, …) 
 

- Projectleider van het WTCB - EFRO-project “Virtueel Bouwen “ te 
Heusen-Zolder. 
 

- Projectleider van het WTCB - EFRO-project “ABC-DigiBouw” met 
de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie en het OCW – 
(opzoekingscentrum voor de wegenbouw.) 
 

- Projectmedewerker BIM – VIS-iv VLAIO. 
 

- Advies Lean in de bouwsector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


