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MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie 
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Of neem contact op met
één van de BuildUpSkills-
adviseurs via bus@otib.nl

Maak gebruik van de
BUILD UP Skills
advisor-app! 

Blijf bij in de verduurzaming van de gebouwde omgeving
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Vakmensen in de technische installatiebranche en de bouwsector weten 
het als geen ander: de verduurzaming van de gebouwde omgeving is hot. 
De sterk toenemende klantvraag naar bijvoorbeeld energiebesparing en 
energieopwekking gaat hierbij hand in hand met elkaar snel opvolgende 
technologische innovaties. Bijblijven in de wereld van het duurzaam bou-
wen en installeren is daarom een must. BuildUpSkills helpt u hierbij. Met 
de BUILD UP Skills advisor-app vindt u precies de vaktechnische bijscholing 
die u nodig heeft om de klant van vandaag en morgen zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Met het downloaden van de gratis app investeert u dus in de 
kwaliteit van uw vakmanschap en uw dienstverlening!

Voor wie? 
De BUILD UP Skills advisor-app is speciaal bedoeld voor monteurs, technici, 

HRD-medewerkers en alle andere vakmensen in de installatie- en bouwwereld 

die zich (willen) verdiepen in duurzame technieken en softskills. 

Hoe werkt het?
De gratis te gebruiken app is een handige tool die op een snelle manier de voor 

u relevante bijscholingsmogelijkheden in de verduurzaming van de gebouwde 

omgeving in kaart brengt. Door deze mogelijkheden te koppelen aan specifi eke 

technieken en beroepen geeft de app u een bij uw situatie passend bijscholings-

advies. Door in de app notifi caties aan te zetten voor de specifi eke technieken die u 

wilt volgen, ontvangt u automatisch updates over het meest actuele cursusaanbod 

en vraagsetjes over actualiteiten.

Toegang tot e-learning
Naast het geven van een actueel bijscholingsadvies biedt de app u ook toegang tot 

gratis e-learning, waarin u de basiskennis over de voor de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving benodigde technieken en softskills vindt, bijvoorbeeld op het 

gebied van ventilatiesystemen, domotica, zonnestroom en energiemonitoring. 

Download de app! 
Een smartphone met iOS of Android is alles 

wat u nodig heeft om de app te gebruiken. 

Ga via de zoekterm ‘BUILD UP Skills advisor’ 

naar Google of de Apple-store en download 

de app om direct van start te gaan!

Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van de 

BUILD UP Skills advisor-app of over één 

van de door de app aanbevolen cursussen 

of trainingen? Neem dan contact op met 

één van de BuildUpSkills-adviseurs via 

bus@otib.nl.

Om ervoor te zorgen dat Nederland aan 

de Europese normen voor het gebruik 

van herwinbare energie in de gebouwde 

omgeving kan voldoen, heeft de Europese 

Unie binnen het programma Intelligent 

Energy Europe (IEE) de subsidieregeling 

BUILD UP Skills opengesteld. Hierop heeft 

een consortium van partijen uit de Neder-

landse bouw- en installatiesector  - te we-

ten OTIB (penvoerder), ISSO, SBRCURnet, 

Kenteq, Hibin en MBO-Diensten -  in 2011 

BuildUpSkillsNL opgericht. BuildUp-

SkillsNL heeft als doel de kennis en vaar-

digheden van technische vakmensen in 

de bouw- en installatiesector te verhogen 

(upskillen). Dit betreft vakmensen op 

mbo-niveau die direct betrokken zijn bij 

de energetische verduurzaming van de 

gebouwde omgeving tussen nu en 2030. 

Om de gevraagde kwaliteit te kunnen 

leveren, ligt de focus hierbij op toekomst-

gericht vakmanschap en samenwerking.

Blijf bij in de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Maak gebruik van de BUILD UP  Skills advisor-app! 

BuildUpSkills
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