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1. Executive summary (English) 
In BUStoB the consortium had the opportunity to organize regional train the trainer activities. This in 
preparation for the pilots in work package 4, or as part of the pilots. Use was made here of the training 
materials and assessments developed in BUS_N@W and BUStoB. The aim was to support regional capacity 
building. 
 
During the project BUStoB ten 'train the trainer / ambassador' workshops ‘Maak uw toekomst groen’ ('Make 
your Future Green') have been organized. These took place in Nijmegen, Genemuiden, Amersfoort, Delft, 
Voorthuizen and Dordrecht. In addition, OTIB organized 27 (15 + 12 extra) regional GreenSkills workshops, 
carried out by InstallatieWerk as part of a sectoral plan cofinanced by the Dutch government. For this action a 
3-day workshop was developed based on the BUS_N@W and BUStoB materials in which theory, practice and 
interdisciplinary collaboration were mixed. A further six regional meeting days for mechanics and six greenskills 
workshops were organized in cooperation between OTIB and UNETO-VNI. OTIB and ISSO included content from 
BUStoB in these sessions. In total around 550 persons working in the building and installation sector have been 
trained as trainer/ambassador of BUILD UP Skills. 42 female ambassadors have been trained in a meeting 
‘Speeddate met de toekomst’ (‘Speeddate with the future’), aimed specifically at women working in the 
technical installation sector.  
  

 

2. Inleiding 
In BUStoB had het consortium de mogelijkheid om Train de trainer activiteiten in regio’s uit te voeren. Dit als 
voorbereiding op de pilots in werkpakket 4, of als onderdeel van de pilots. Hierbij is gebruik gemaakt van de in 
BUS_N@W en BUStoB ontwikkelde trainingsmaterialen en assessments. Doel hiervan was de ondersteuning 
van regionale capaciteitsopbouw. 
 
Tijdens het project BUStoB zijn tien ‘train-de-trainer/ambasseurss’wotrkshopd ‘Maak uw toekomst groen’ 
georganiseerd. In Nijmegen, Genemuiden, Amersfoort, Delft, Voorthuizen en Dordrecht. Daarnaast heeft OTIB 
vanuit een door de Nederlandse overheid meegefinancierd sectorplan 27 (15 + 12 extra) regionale workshops 
GreenSkills laten organiseren door InstallatieWerk. Hiervoor werd op basis van het BUS_N@W en BUStoB 
materiaal een 3-daagse workshop ontwikkeld waarin theorie, praktijk en interdisciplinair samenwerken zijn 
gemixt. Ook zijn er in samenwerking tussen OTIB en UNETO-VNI workshops zes regionale monteursdagen en 
zes greenskills workshops georganiseerd. OTIB en ISSO hebben deze vanuit BUStoB van invulling voorzien. In 
totaal zijn er zo’n 550 BUILD UP Skills trainers/ambassadeurs getraind. In een bijeenkomst 'Speeddate met de 
toekomst', specifiek gericht op vrouwen binnen de technische installatiesector, zijn 42 vrouwelijke 
ambassadeurs opgeleid. 

 

3. Evaluatie 
3.1. Workshop maak uw toekomst Groen 

De verduurzaming van de gebouwde omgeving neemt de komende jaren een grote vlucht. Deze ontwikkeling 
gaat hand in hand met een snelgroeiend aanbod van technische innovaties die deze verduurzaming mogelijk 
maken. Hoe pak je dat bedrijfsmatig echter allemaal goed aan? Tijdens de interactieve workshop ‘Maak uw 
toekomst Groen!’ staat de rol van de bouwer en installateur in het nieuwe bouwen centraal. Het doel is 
‘werken aan richten en inrichten van uw bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving’. De dag is 
opgedeeld in vier thema’s: mens, organisatie, product en markt. 
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 Genemuiden            Delft                     Delft 

 
Bij elk thema wordt er een checklist en actieblad uitgedeeld. Hier staan per thema de kernvragen op. Dit zet 
aan tot nadenken over je eerstvolgende actie bij dit thema voor je eigen dagelijkse werkzaamheden. Tussen de 
verschillende presentaties worden de deelnemers tot actief meedenken gestimuleerd door middel van 
verschillende soorten groepsopdrachten gebaseerd op vragen, problemen en stellingen. Door het 
beantwoorden van de vragen met je eigen visie en ervaring word het discussiëren interessant. 
 
24 september 2015, Nijmegen 12 deelnemers, waarvan 3 no-show, gemiddelde waardering 7,5 

5 november 2015, Genemuiden 9 deelnemers, waarvan 0 no-show, gemiddelde waardering 7,5  
17 maart 2016, Genemuiden 17 deelnemers, waarvan 5 no-show,  gemiddelde waardering 7,5. 
22 september 2016, Amersfoort  10 deelnemers, waarvan 6 no-show, gemiddelde waardering 8,25 
17 mei 2017, Delft  14 deelnemers, waarvan 7 no-show, gemiddelde waardering 7,8  
21 juni 2017, Voorthuizen  11 deelnemers, waarvan 3 no-show, gemiddelde waardering 8 
27 juli 2017, Bouwmensen Zuid 10 deelnemers, gemiddelde waardering 8 
14 september 2017, Delft  12 deelnemers, waarvan 2 no-show, gemiddelde waardering 7,5  
16 november 2017, Voorthuizen 8 deelnemers, waarvan 3 no-show, gemiddelde waardering 8,1 
28 november 2017, incompany bij installatiebedrijf Harwig, 10 deelnemers, gemiddelde waardering 7 
3 juli 2018, incompany bij DaVinci College Dordrecht, 10 deelnemers 
 
Op basis van de evaluaties is in 2016 het programma herzien en aangescherpt. Doordat de workshop kosteloos 
is en de markt aantrekt is helaas het aantal no-shows te sterk gestegen. In overleg met OTIB zijn in 2017 
passende maatregelen getroffen door middel van een no-show-clausule. Dit heeft als effect gehad dat het 
aantal no-shows daalde en dat deelnemers die niet konden zich bijna altijd 24 uur van te voren afmelden. 
In verband met de afronding van BUStoB is deze workshop in 2018 alleen nog op verzoek georganiseerd. 
In totaal zijn er tijdens de looptijd van BUStoB 97 ambassadeurs getraind met deze workshop. 
 
Zie Bijlage artikelen en flyer ‘Maak uw Toekomst Groen voor meer informatie 
 
3.2. ½ daagse workshop Greenskills Sterk in je Werk 

In het kader van Duurzame inzetbaarheid heeft OTIB in 2015 weer een zestal regionale GreenSkills sterk in je 
werk vervolgworkshops gehouden. Tijdens deze workshop van +- 4 uur kregen medewerkers van 
installatiebedrijven een gevarieerd en interactief programma aangeboden over verduurzaming van de 
gebouwde omgeving en hun eigen kansen en mogelijkheden daarin. Het aantal deelnemers lag gemiddeld rond 
de 15 per sessie. 
 
Zie bijlage Draaiboek Workshop Green skills & het werkboekje voor meer informatie 

 
3.3. 3-daagse Workshop Greenskills sectorplan 

In 2015 en 2016 heeft OTIB met steun van de Nederlandse overheid 24 3-daagse workshops Greenskills kunnen 
organiseren. Installatiewerk heeft hiervoor mede op basis van het BUS_N@W trainingsmateriaal een interactief 
programma samengesteld. Aantal deelnemers 255, gemiddelde waardering een 7,8. 
In deze 3-daagse interactieve workshop gingen de deelnemers kennismaken, sleutelen, meten en inregelen  
met de nieuwste duurzame technieken zoals: laag temperatuur systemen, warmtepomptechniek, domotica, 
LED verlichting en PV zonne-energie. Naast de techniek is er veel aandacht besteed aan het functioneren van 
medewerkers in de toekomst en  de mogelijkheden voor bedrijven waar zij werken. Want de manier waarop 
we samenwerken en met klanten omgaan, verandert misschien nog wel sneller dan de techniek zelf.  
Ketensamenwerking en BIM op de bouwplaats zorgen ervoor dat uw vak echt verandert. Welke kansen bieden 
deze innovaties u?   
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Zie Factsheet Sectorplan Maatregel 10 Greenskills (extern) voor meer informatie 
 
3.4. Workshop Monteursdagen 

In 2016 heeft OTIB in samenwerking met Uneto-VNI zes regionale monteursdagen georganiseerd in 
voetbalstadions verspreid over heel Nederland. Per avond is de workshop ‘Duurzaam’ 2 keer gegeven en 
gemiddeld waren er +-12 deelnemers per sessie. 
 
ISSO heeft in samenspraak met OTIB het workshop programma gemaakt en vanuit BUStoB uitgevoerd. 

 
Workshop 5: Duurzame gebouwen  
De vraag naar een groene of duurzame gebouwde omgeving wordt steeds groter. Een installatie die 
goed is afgestemd op het gebouw en de vraag van de klant, is onderdeel van het antwoord.  
Als monteur van de toekomst ga jij deze installaties maken. In deze interactieve workshop verkennen 
wij met jou de nieuwste technieken en jouw ontwikkelmogelijkheden.  
 
Je krijgt tips en adviezen om je klanten mee te nemen in energiezuinige producten en daarmee klaar 
te zijn voor de toekomst. 
Verhoog (upskill) je kennis en vaardigheden en schrijf je in voor deze workshop want goed 
vakmanschap en samenwerking zijn nodig om de gevraagde kwaliteit te leveren. 

 
Data 
Dinsdag 21 juni    PEC Zwolle 
Donderdag 23 juni NAC Breda 
Maandag 27 juni  AZ Alkmaar 
Dinsdag 13 september FC Groningen 
Maandag 19 september FC Utrecht 
Maandag 26 september PSV Eindhoven 
 
De workshop duurt ongeveer een uur en heeft als doel de deelnemers voor te lichten over: 

1. De kansen die duurzaam bouwen biedt. 
2. De opleidingsmogelijkheden voor monteurs om zich bij te scholen in duurzame technieken. 

 
Voordat de workshop begint volgen de deelnemers plenair een mini theatervoorstelling. Hierin zien we een  
aantal medewerkers van een installatiebedrijf aan het werk. De jonge mensen maken in deze voorstelling al 
volop gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn om bij te blijven en kwaliteit te leveren. In de workshop 
wordt de link gemaakt met de BUS-App. Na deze intro verdelen de monteurs zich over diverse workshops. 
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Bij de start van de groepsworkshop ‘Duurzaam’ spelen deelnemers ook een stuk toneel. In het stuk worden 
twee uitersten neergezet. Een monteur die niets aan opleiden doet en een monteur die wel bijblijft en 
daardoor leuker en uitdagender werk heeft. De vraag aan de deelnemers is: waar sta jij? Lijk je meer op de 
eerste monteur en doe je niets aan opleiding of lijk je meer op de 2e monteur en ben je helemaal bij? Of sta je 
e ergens tussen in? De uitkomst van deze werkvorm is dat veel medewerkers zich wel zorgen maken over de 
toekomst. ze voelen dat er iets gaat veranderen maar wat weten ze nog niet en hoe zij zich op voor kunnen 
bereiden weten ze ook niet. Er is een grote bereidheid om iets aan opleiden te gaan doen als de werkgever er 
achter staat.   
 

   
 
Vervolgens kijken we naar de kansen die duurzaam bouwen biedt. Ook hier worden twee uitersten vergeleken. 
De industriële  aanpak versus de maatwerk aanpak. De maatwerk aanpak spreekt alle deelnemers aan.   
Wanneer bijscholing nodig is om een specialist te worden in een duurzame techniek dan doen zij dat graag. 
De workshop vindt aan het einde van de werkdag plaats. Daarom hebben we gekozen voor een interactieve 
aanpak waarbij de deelnemers aan het werk worden gezet. Een onderdeel van de workshop is de 
tekenopdracht ‘verduurzaam een woning’. De meeste deelnemers proppen alle duurzame technieken in de 
woning die ze kennen. De vraag hoe deze technieken samen werken wordt niet gesteld. daarom is het 
belangrijk dat in de toekomstige scholing niet alleen aandacht wordt besteed aan het specialisme maar ook aan 
de interactie met andere technieken. 
 
3.5. Bijeenkomst ‘Speeddate met de toekomst’  

 
Op 29 mei 2018 heeft OTIB de ‘speeddate met de toekomst’ georganiseerd. Dit was een bijeenkomst, specifiek 
gericht op ondernemende vrouwen binnen de technische installatiebranche 

 

 
 
Bijzondere sprekers zoals trendwatcher Marjet Rutten en Zakenvrouw van het Jaar 2018 Aukje Kuypers hebben 
de bijeenkomst tot een succes gemaakt. Tijdens de speeddate met de toekomst heeft trendwatcher Marjet 
Rutten de deelnemers meegenomen naar de laatste trends en innovaties in de bouw- en installatiesector. 
Aukje Kuypers, directeur Installatiebedrijf Kuijpers, heeft een inkijkje gegeven in de gedachten en werkwijzen 
binnen haar installatiebedrijf hoe zij zich richten op toekomstbestendigheid, zowel van hun dienstverlening als 
van hun producten en dienstenaanbod aan de klant. Zij deelde niet alleen haar ondernemerservaring in de 
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branche, maar ook haar strategie voor het op peil houden van de benodigde kennis en het ontwikkelen van 
haar vakmensen. Nieuwe markten, veranderingen op bestaande markten en gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen stellen nieuwe eisen aan bedrijfsstrategie, communicatie, organisatiestructuur en medewerkers. 
Theo Ockhuijsen, directeur van Innovatie Express, stelde de prikkelende vraag: Wat gaat ú morgen anders 
doen? Tot slot stond de speciaal voor de bouw- en installatiesector ontwikkelde digitale leeromgeving van 
Build-up Skills centraal. De deelnemers hebben ruim kennis gemaakt met de producten en diensten die het 
Build-up Skills project heeft opgeleverd. Het was een zeer succesvolle bijeenkomst, met een gemiddelde 
waardering van 8,2 en 42 bezoekers.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


