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Meer informatie 
Meer informatie over BUILD UP Skills 'Nederland' is te vinden op www.buildupskills.nl  
 
Meer informatie over het BUILD UP Skills initiatief is te vinden op www.buildupskills.eu     
  
Voor het Horizon 2020 programma zie http://ec.europa.eu/horizon2020 
 
 
 
 
Disclaimer 
The  sole  responsibility  for  the  content  of  this  report  lies  with  the authors.  It  does  not  
necessarily  reflect  the  opinion  of  the  European  Union.  Neither  the EASME nor the European 
Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  
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1 Samenvatting 

Dit document is het eindrapport van het H2020 project BUILD UP Skills to Business 
(BUStoB). Het kan gezien worden als het vierde reisverslag in de geschiedenis van 
BuildUpSkillsNL (BUS-NL).  
 
BUS-NL is in 2011 gestart door een consortium waaraan deelnamen SBRCURnet, ISSO, 
OTIB, MBO-Diensten, Hibin, Kenteq en Fundeon. In de loop van het project is de 
samenstelling van het consortium diverse keren veranderd: bij de afsluiting in augustus 
2018 bestond het uit OTIB, ISSO, Bouwradius, ROC van Twente, Koning Willem I college, 
ROC Midden Nederland en ROC Nijmegen. Dit consortium heeft een aantal succesvolle 
aanvragen voor het Europese IEE programma en Horizon 2020 gedaan. Daarmee was 
BUS-NL in staat om een versterkende bijdrage te leveren aan de energietransitie. Dit met 
speciale aandacht voor de vaardigheden die vakmensen in de toekomst nodig hebben. De 
missie van BUS-NL is ervoor te zorgen dat (toekomstige) werknemers in de bouw en 
installatiebranche klaar zijn om te werken aan de realisatie van energie zuinige 
gebouwen in een duurzaam gebouwde omgeving.  
 
De geschiedenis van BUS-NL 

In 2011 vroeg BUS-NL met succes financiering aan bij de Europese Unie (in het 
subsidieprogramma IEE, Intelligent Energy Europe) voor de eerste fase van het project. 
Het project van 2011 DuBUS (Dutch Build Up Skills) heeft twee reisverslagen opgeleverd; 
een analyse van de status quo en een Nationale Roadmap. In het Status Quo rapport is 
onderzocht hoe de te verwachten arbeidsmarkt er in relatie tot de duurzaam gebouwde 
omgeving uit zal zien. Deze bevindingen zijn verder geanalyseerd en omgezet naar 
concrete acties voor de periode 2013-2020 in de National Roadmap. Het doel van de 
Roadmap was om scholing en training te ontwikkelen zodat de Europese 20-20-20 
doelstellingen voor de gebouwde omgeving gerealiseerd kunnen worden met werknemers 
die geschoold zijn in duurzame technieken. 
 
Na het DuBUS project volgde het BUS_N@W project, eveneens met subsidie vanuit het 
IEE programma. Het BUS_N@W project (2013-2015) leverde een format op voor een 
“Beroepscompetentieprofiel-plus”, een aanvullende kwalificatiebeschrijving waarmee de 
kloof tussen de gevraagde vaardigheden voor de energietransitie en de al aanwezige 
vaardigheden duidelijk werd. Voor de bijscholing van vakmensen kunnen HRM adviseurs 
aan de hand van de overzichtelijke  structuur van de plus kwalificatie bepalen in hoeverre 
de beschikbare vakmensen voldoen. Ook worden zij gestimuleerd om bijscholing aan te 
bieden. Binnen het initiële onderwijs heeft  het plus-profiel geleid tot het ontwikkelen van 
verschillende toevoegingen aan het traditionele curriculum in de vorm van keuzedelen. 
Een “train de trainer” ambassadeurs training leidde tot een netwerk van regionale en 
lokale BUILD UP Skills ambassadeurs.  
 
BUStoB 

Tijdens de implementatie van BUS_N@W kwamen we barrières tegen die nog niet goed 
geadresseerd waren in de roadmap. Het consortium zag dit als een uitdaging voor 
verdere ontwikkeling. Daarvoor is het H2020 project BUS to business (BUStoB) 
ontworpen, ingediend bij en geaccepteerd door de EU.  

- Het belangrijkste doel van het BUStoB project was het ontwikkelen en uitproberen 
van de ontbrekende bijscholingsmaterialen op EQF niveaus 2-4. De basis hiervoor 
waren de toekomstgerichte kwalificatie-schema’s zoals die in het BUSN@W 
project ontwikkeld zijn. Dit maakt het mogelijk om vakmensen in de bouw en 
installatiesector basiscursussen over duurzame technieken en aanvullende 
interdisciplinaire vaardigheden aan te bieden.  

- Het tweede doel was om korte kennistesten samen te stellen die voorkomen dat 
onbewust onbekwame vakmensen bouw- of installatiefouten maken. Om zo 
ontbrekende vaardigheden in beeld te krijgen en relevante bijscholingsadviezen 
aan te bieden. 
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- Het derde doel was om regionale pilots te organiseren waarin we ons konden 
richten op de implementatie en doorontwikkeling van materialen en het opbouwen 
van regionale bijscholingscapaciteit. Regionale samenwerkingsverbanden zijn 
ondersteund met train de trainer sessies en regionale arbeidsmarkt informatie en 
bij de implementatie van de ontwikkelde trainingen. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Het BUILD UP Skills project heeft de grond bewerkt en ingezaaid voor de toekomst. De 
meeste impact hiervan zal op langere termijn blijken als de juiste mix van vaardigheden, 
economische en politieke maatregelen met betrekking tot verduurzaming in de gebouwde 
omgeving geïmplementeerd is. We hebben de juiste groeicondities voor het ontwikkelen 
van vaardigheden en bijscholing gerealiseerd. Er moet nog veel werk verricht worden; in 
een metafoor: het jonge gewas vraagt voeding en verzorging om in de toekomst te 
kunnen genieten van bloemen en vruchten. Als consortium BUS-NL staan wij klaar om de 
bijscholingskwalificaties en de bijscholingsmaterialen actueel te houden en daar waar 
nodig uit te breiden. Wij zullen bijvoorbeeld versnellers voor realisatie van een duurzame 
gebouwde omgeving zoals circulariteit, gezonde woonomgeving, digitalisering en 
industrialisering oppakken. En we zullen daar waar mogelijk  de samenwerking  
bevorderen om gezamenlijk de toegevoegde waarde te leveren die klanten en 
eindgebruikers verwachten. 
 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen is om te denken in lange termijn programma’s: 
denk eerder aan het ontginnen en inzaaien van braakliggend terrein dan aan het nel 
oogsten van CO2 reductie via grootschalige bijscholing. Alleen al het organiseren van een 
up-to-date trainingsinfrastructuur is een grote opgave. Europa maakte hierin met het 
BUILD Up Skills initiatief een belangrijk verschil. Tijdens het DuBUS project hebben we 
geleerd wat er in het volgende BUS_N@W project gedaan moet worden en dat leidde 
weer tot ideeën voor het BUStoB project, waardoor we meer bereikt hebben dan we 
mochten verwachten bij de start van het eerste project. 
 
Van het arbeidsmarkt onderzoek hebben we geleerd dat concrete jaarlijkse doelen over 
het aantal duurzame maatregelen/totaal naar energie-0 verduurzamingen de markt 
kaders en handvatten bieden voor duurzame ontwikkeling. Dat werkt veel beter dan te 
proberen om de marktontwikkeling te sturen door bijvoorbeeld Energielabel A af te 
dwingen voor alle woningen in 2030. Als dit soort tussentijdse doelen niet gesteld 
worden, zal de markt volgens de analyseresultaten last krijgen van grote schoksgewijze 
aanpassingen die resulteren in te grote dynamiek op de arbeidsmarkt en minder 
investeringen in de industrialisatie van Energie-0 renovaties.  
 
Een van de uitdagingen is het bevorderen van nieuwe bedrijvigheid voor het MKB en het 
ondersteunen van deze ontwikkeling. De reden hiervoor is dat we te maken hebben met 
bestaande organisaties die gewend zijn hun eigen specifieke diensten uit te voeren. Het 
is lastig voor MKB bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het werkt misschien beter 
om niet alleen de werknemers op de bouwplaats en het kantoorpersoneel bij te scholen, 
maar ook de werkgevers en de ondernemende vakmensen te benaderen en training en 
ondersteuning aan te bieden.  
 

 

Leeswijzer 
Dit rapport begint met een inhoudsopgave gevolgd door een presentatie van de 
resultaten van elk van de doelen van BUStoB.  
 
Als u vragen heeft of met ons wilt samenwerken, neem gerust contact met het 
consortium op via j.cromwijk@isso.nl of m.vanbommel@bouwradius.nl  
 
Woerden, Augustus 2018 
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2 Ontwikkeling van de trainingsmodules 

Het belangrijkste doel van het BUStoB project was het ontwikkelen en uitproberen van de 

ontbrekende bijscholingsmaterialen op EQF niveaus 2-4. Dit gebaseerd op de toekomst 

beschrijvende kwalificatie schema’s zoals die ontwikkeld zijn in BUS_N@W. Dit maakt het 

mogelijk om vakmensen in de bouw- en installatiebranche basis cursussen op het gebied 

van duurzame technieken en aanvullende interdisciplinaire vaardigheden aan te bieden.  

 
Als resultaat van voorgaande projecten was het startpunt van Build Up Skills to Business 
(BUStoB) de kwalificatie plus structuur die in het BUS_N@W project ontwikkeld was. De 
partners namen de uitdaging aan om het gat tussen de huidige vakmensen en de 2020 
bekwame vakmensen te dichten. Vakmensen moeten ten minste beschikken over basis 
kennis van duurzaam bouwen, zodat ze begrijpen welke consequenties hun werk heeft 
voor de duurzaamheid van het gebouw. Daarnaast is een basisset van vaardigheden 
nodig om de kwaliteit en de energie opbrengst voor het gebouw te garanderen, om 
efficiënt interdisciplinair te communiceren en om het voor vakmensen mogelijk te maken 
passende specialistische trainingen te volgen.  
 

Kortlopende training modules zijn ontwikkeld op drie niveaus 
• Niveau basisvaardigheden; basiskennis van de consequenties  van het handelen 

van de vakmensen (technische en soft skills) op de duurzaamheid van de 
gebouwen (Europees Kwalificatie Raamwerk/EQF niveau 2-3) Bijvoorbeeld: 

o Timmerman: (isolatie, beschermen van isolatie en constructie tegen vocht, 
luchtdichte verbindingen) 

o Metselaar: (isolatie, beschermen van isolatie en constructie tegen vocht, 
muur en dak verbindingen, openingen in het dak en verankeringen aan de 
fundering). 

o Dakdekker: (dakisolatie, beschermen van isolatie en constructie, plaatsen 
en isoleren van uitbreidingen op het dak zoals dakkapellen en dakramen) 

• Niveau specialistische vaardigheden; specialistische kennis van een of meer 
technieken voor een duurzame gebouwde omgeving. In relatie tot het 
bouwontwerp is specialistische kennis vereist over bijvoorbeeld isolatie, 
luchtdichtheid, geprefabriceerde installatie componenten. En in relatie tot 
technische bouwsystemen gaat het over nieuwe technologieën EE-/RES systemen 
zoals zonne-, wind en bodemenergiesystemen (warmtepompen). Het is voor alle 
vakmensen van belang kennis te hebben over de relatie tussen het bouwontwerp 
en de installatie techniek (EQF niveau 2-4). De modules op dit niveau bevatten 
kennis over de nieuwe technologie, zodat vakmensen de basis beheersen en in 
staat zijn zich verder te specialiseren in een of meer technieken.  

• Planner en voorman niveau: Niet alleen vakmensen, maar ook de 
werkvoorbereiders en de voormannen zullen bijgeschoold moeten worden. 
Meewerkende voormannen en werkvoorbereiders spelen een belangrijke rol in het 
plannen, instrueren en motiveren van ander vakmensen en de kwaliteitscontrole. 
De benodigde trainingsmaterialen doen een beroep op technische vaardigheden 
met een meer theoretische achtergrond kennis, kwaliteitscontrole, benodigde 
sociale vaardigheden om te motiveren en te sturen op verbetering van het werk 
van de vakmensen. (EQF niveau 4) 

 

Iedere module bevat de volgende sub-activiteiten: 
• Het ontwikkelen van documenten met de leerdoelen van de cursus en een 

beoordeling door marktactoren; 

• Het beoordelen van bestaand cursusmateriaal op mogelijkheden voor hergebruik; 

• Het ontwikkelen van de training modules en de kennistesten; 
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• Het beoordelen en testen van de trainingen en de kennistesten door de 

doelgroepen. De modules zijn geëvalueerd op het proces, de kwaliteit en de 

kwantiteit door het consortium en een geselecteerde groep marktactoren; 

• Verbeteren en aanpassen van de training modules en de testen 

 
Het trainingsmateriaal en de kennistesten voor het scholen zijn in nauwe samenwerking 
met de betrokken branches (bouw en installatie), het BuldsUpSkillsNL platform  (inclusief 
de doelgroepen en onafhankelijke experts) en het BuildUpSkills consortium tot stand 
gekomen. Deze nauwe samenwerking leidde tot de conclusie dat BUStoB kennistesten op 
moet leveren in plaats van formele examens. De branches ontwikkelen hun eigen 
onafhankelijke examens die gebaseerd zijn op de opbrengst van BUStoB en andere 
bronnen. 
 

2.1 Overzicht van de ontwikkelde modules 

Aan het begin van BUStoB voorzag het consortium de ontwikkeling van 76 modules, 
gebaseerd op de analyse van BUS_N@W. 
 

 
Figuur 1: Overzicht van de te ontwikkelen modules bij de start van BUStoB  

 

Tijdens het BUStoB project kwamen verschillende nieuwe technieken beschikbaar die 
voldoende ontwikkeld waren om bij verduurzaming toe te passen, sommige technieken 
werden gecombineerd en de clusters werden geoptimaliseerd. . 
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Figuur 2: Overzicht van de ontwikkelde modules aan het eind van BUStoB  

 

Om de e-learning modules zo goed mogelijk te maken hebben we ons gericht op de antwoorden van 

experts op tien vragen. Deze antwoorden zijn geformuleerd in termen van leerdoelen. Deze manier 

van werken zorgde voor effectieve sessies met experts (anderhalf uur in plaats van 4 tot 8 uur 

discussie). Ook leverden de betrokken door de duidelijke leerdoelen beter en praktisch bruikbaar 

materiaal op.  

 

Number Question 

1 Welke technologie (generieke beschrijving)? 

2 Hoe werkt de technologie (in principe)?  

3 Wat is het belang van de technologie voor de verduurzaming van de gebouwde 

omgeving? 

4 Welke minimale kennis en vaardigheden moeten vakmensen beheersen? 

5 Zijn er andere varianten van deze technologie en waarom? 

6 Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met deze technologie ?  

* hier voor de bouw en installatiebranche 

7 Welke nieuwe vaardigheden hebben vakmensen nodig?   

* in vergelijking met de gebruikelijke technologie 

8 Welke vernieuwingen zijn relevant voor de vakmensen (materiaal, assemblage 

methoden, processen)?  

9 Welke wet- en regelgeving is belangrijk?  

10 Welke scholing is op de markt beschikbaar?  

* om toe te voegen aan de BUILD UP Skills advisor-app 

Een groot deel van de inhoud van de ontwikkelde modules zijn gebruikt om de 
keuzedelen voor het initieel beroepsonderwijs te ontwikkelen. Deze keuzedelen zijn in de 
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Nederlandse kwalificatiestructuur opgenomen als “Duurzaam Vakmanschap in de 
Elektrotechniek” en “Duurzaam vakmanschap in de Werktuigkunde”.  
 

2.2 Testen van de modules 

Het is belangrijk om de ontwikkelde modules te testen om zeker te weten dat trainers, 
vakmensen en studenten daadwerkelijk leren van en werken met de modules. Daarom 
zijn de modules beoordeeld door verschillende experts op het proces, de kwaliteit en de 
kwantiteit.  
 
De modules zijn: 

- Beoordeeld in het consortium door 
o De ROC’s 

Uitgevoerd door docenten van de ROC’s en diverse studenten van niveau 2 
en 3  

o Beoordeeld door betrokken experts 
- Getest door de doelgroepen 

o In het onderwijs 
o In bedrijven 

Deze testen zijn uitgevoerd binnen de regionale pilots.  
- Beoordeeld op gebruik en verspreiding door educatieve uitgevers. Drie educatieve 

uitgevers gebruiken BUStoB materialen om onderwijsmateriaal uit te geven voor 

het beroepsonderwijs. Zij vullen het materiaal aan met praktijk oefeningen en met 

syllabi voor het gebruik in meer traditionele onderwijs situaties.  

o TechniekPlaza: Installatietechniek modules aangevuld met syllabi en 
praktijkoefeningen in het beroepsonderwijs 

o Kenteq: Installatietechniek modules, zijn begonnen met het aanpassen 
voor toekomstig gebruik in keuzedelen.  

o Concreat: hebben enkele van de modules gebruikt en ons netwerk van 
experts om materiaal te ontwikkelen voor het beroepsonderwijs in de 
bouwsector.  

 

Aanpassingen van de modules zijn gemaakt door het kernteam van ontwikkelaars op 
basis van de opmerkingen van experts. De meest relevant opmerkingen van de experts 
hadden betrekking op   

• De instellingen van de software 

• spelling- en grammatica fouten 

• Experts wisselden onderling opmerkingen uit over specifieke inhoudelijke details  

• Sommige modules zijn getest in sessies met vakmensen en in het 

beroepsonderwijs.  
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2.3 Verspreiding van de ontwikkelde modules 

De ontwikkelde modules zijn beschikbaar in de catalogus van de  BUILD UP Skills 
aNewSpring leeromgeving, de BUILD UP Skills advisor-app en als Word documenten voor 
ontwikkelaars binnen het reguliere beroepsonderwijs. 
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3 Ontwikkeling van kennistesten  

- Het tweede doel was om korte kennistesten samen te stellen die voorkomen dat 

onbewust onbekwame vakmensen bouw- en/of installatiefouten maken. Om zo 

missende vaardigheden op te sporen en relevante bijscholingsadviezen aan te 

bieden. 
 
Het BUStoB project heeft twee verschillende vormen van digitale kennistesten 
ontwikkeld. In de ontwikkelde e-learning modules zijn kennistesten opgenomen waarmee 
gebruikers zichzelf kunnen testen. De BUILD UP Skills advisor-app is uitgebreid met een 
nieuwe ‘leren van’-interactie om na te gaan of vakmensen inzicht hebben in ongewenste 
situaties en bouwfouten.  
 
Voor het ontwikkelen hebben we de volgende criteria gehanteerd: 

 BUStoB behoort generieke leerdoelen op drie niveaus te testen:  
• Kennis niveau 
• Vaardigheden niveau 
• Houdingsniveau 

 
 Een e-learning platform moet voldoen aan de volgende criteria: 

• Verbinding met blended learning 

• Uitwisseling met verschillende leersystemen moet mogelijk zijn 

• Koppelen met externe e-learning omgevingen moet mogelijk zijn 

• Inhoud moet geëxporteerd kunnen worden 

• Responsief zijn voor gebruik op devices zoals de smartphone, i-pad etc  

• Sociaal leren moet mogelijk zijn 

 

 De ontwikkelaars moeten zich realiseren dat 

• Gebruikers de app vrijwillig gebruiken 

• De gebruiker in beperkte mate tijd heeft 

• De app concurreert in aandacht met Whatsapp, Snapchat en andere apps 

• Er geen veeleisend examen is 

• Vragen positief motiverend moeten zijn 

 

 De app gebruiker moet weten: 

• Dat de test geen verplichtingen met zich mee brengt 

• Dat er geen kosten aan verbonden zijn 

• Dat de gebruiker advies krijgt 

• Hoeveel tijd de kennistest in beslag nemen (aantal vragen en tijd)  

 

 Formuleren van en variatie in verschillende soorten vragen 

• Multiple-choice vragen 

• Vragen waarbij geordend moet worden 

• Vragen waarbij de juiste plek moet worden aangewezen 

• Vragen waarbij gegevens bij elkaar gebracht moeten worden 

• Vragen waarbij een matrix van gegevens moet worden samengesteld 
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Leren van werkelijke situaties uit de praktijk 

Een belangrijke uitbreiding van de BUILD UP Skills advisor app is de functionaliteit “leren 
van bouwfouten”. Vakmensen die onbewust onbekwaam zijn maken fouten tijdens het 
bouwproces met betrekking tot de energie efficiëntie en/of de toepassing van duurzame 
energie maatregelen. Deze fouten belemmeren het bereiken van de energie efficiëntie 
doelen die de bouwer zich gesteld had. 
 
Om na te gaan of de vakmensen kwaliteitsbewust zijn heeft het BUS-NL consortium een 
“leren van bouwfouten” interactie ontwikkeld om te toetsen of vakmensen inzicht hebben 
in specifieke/ongewenste situaties en bouwfouten. Deze interactie is opgenomen in de 
BUILD UP Skills advisor-app.  

 
Figuur 3:  Voorbeeld van een goed en een fout beantwoorde vraag inclusief feedback  

 
Om de kennistesten te vullen heeft het consortium in haar netwerk naar bronnen voor 
bouwfouten gezocht. Dit als eerste op basis vande opbrengsten  vanuit voorgaande 
BuildUpSkillNL projecten (DuBUS en BUSN@W). We hebben verschillende beschikbare 
bronnen gevonden met documentatie van en beschreven bouwfouten. Elke bron heeft 
zijn eigen manier of format om de bouwfouten te beschrijven. Om een krachtige (inzicht 
verkrijgende) test te maken moet elke bouwfout gedocumenteerd zijn op een manier die 
de test ontwikkelaars van een rijke inhoudsbron voorziet. Daarvoor hebben we een 
format ontwikkeld waarmee de bouwfouten op een bruikbare manier gedocumenteerd 
kunnen worden.  
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4 Regionale Pilots 

Het derde doel was om regionale pilots te organiseren waarin we ons konden richten op 

de implementatie en doorontwikkeling van materialen en het opbouwen van regionale 

bijscholingscapaciteit. Regionale samenwerkingsverbanden zijn ondersteund met train de 

trainer sessies, regionale arbeidsmarkt informatie en de implementatie van de 

ontwikkelde trainingen. 

 
Het BUStoB project ontwikkelde regionale samenwerkingsverbanden met regionale 
trainingscentra en regionale opleiders. Om dit te bereiken heeft het consortium 
verbinding gelegd tussen bestaande en nieuwe regionale samenwerkingsverbanden 
waarbij regionale trainingscentra, opleiders en bedrijven samenwerken aan de scholing 
van vakmensen die werken in de gebouwde omgeving. BUStoB ondersteunde deze 
regionale samenwerkingsverbanden met train de trainer sessie, regionale arbeidsmarkt 
informatie en de implementatie in de praktijk van de trainingen en de kennistesten in 
regionale bouw en of renovatie projecten.  
 

 
 

Een combinatie van regionale initiatieven (zoals de publiek private 
samenwerkingsprogramma’s, de zogenoemde RIF projecten) en bestaande regionale 
netwerken maakte het mogelijk om Nederland in zes regio’s te verdelen om zo de 
regionale mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. Op deze manier kon het project 
werken met twee niveaus van deelnemers; de mensen die direct bij de projectactiviteiten 
zijn betrokken en de mensen die de mogelijkheid kregen om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen van het BUStoB project. De organisaties die direct betrokken waren, 
waren actief aan het werk in een duurzame gebouwde omgeving (bouw- en 
installatiebedrijven). De BUStoB trainingsmodules en kennistesten werden in deze 
organisaties gebruikt om vakmensen te trainen om zo hun prestaties in het maken 
duurzame gebouwen te verbeteren 
 
De belangrijkste doelstelling van de pilots was het vinden van antwoorden op de 
volgende vragen: 

• Bieden de gemaakte e-learning modulen relevante kennis? 
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• Zijn de modulen geschikt voor de beoogde doelgroep? 
• Wordt de kennis van de werknemers met deze modulen verhoogd? 
• Worden projecten nu beter uitgevoerd (hierbij moet ‘beter’ per bedrijf worden 

gedefinieerd, dit kan zijn tegen minder faalkosten, sneller, efficiënter, etc.)? 
• Vindt de gebruiker zijn weg naar de gewenste en geschikte opleidingen (meer 

relevant voor de installatietechniek dan voor de bouw)? 
 
Om organisaties die belangstelling toonden goed van dienst te zijn hebben we het 
volgende aanbod benoemd. 

1. We hebben inzicht in de additionele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor 
specialismen op gebied van verduurzaming, bij een heel aantal (basis) functies in 
de branche.  

2. We kunnen adviezen geven over mogelijke opleidingen die geschikt zijn om deze 
kennis te versterken / vergroten (meer van toepassing binnen installatietechniek 
dan bij bouw)  

3. We hebben zelf-assessments, waarmee een medewerker kan kijken in hoeverre 
hij al op de hoogte is van de gewenste kennis op dat specialisme 

4. We hebben lesmodulen (e-learning en digitaal lesmateriaal) voor de medewerker, 
waarmee hij zelf (online) zijn kennis kan vergroten.  

5. We kunnen leerpaden uitzetten (meerdere modulen bij elkaar, in logische 
volgorde) voor het vergroten van specifieke kennis op deze gebieden.  

 
De regionale scholingsprojecten zijn geëvalueerd met de instrumenten die in het 
voorgaande BUSN@W project waren ontwikkeld. Dit om de impact van de scholingsacties 
na te kunnen gaan. De monitorings resultaten zijn gebruikt om de positieve effecten van 
de scholing vast te stellen en om onze prestatie indicatoren te kunnen bepalen. 
 

De resultaten van de pilots tonen aan dat de moeilijkheidsgraad van de modules goed 
past bij het gemiddelde kennisniveau van de doelgroep. E-learning blijkt een effectieve 
en handige manier van leren te zijn. De onderwerpen van de modules worden door de 
doelgroep herkend als belangrijke en actuele onderwerpen. De pilots leverden 
verschillende aanbevelingen en tips op die geholpen hebben om niet alleen de modules 
maar ook de BUILD UP Skils advisor-app te verbeteren  
 

Het gebruik van e-learning gebeurt in de regel niet spontaan ook al vraagt het gemiddeld 
niet veel tijd van de gebruikers. Om de BUILD UP Skills e-learning modules effectief in te 
zetten is samenwerking met de aanbieders van reguliere trainingscursussen essentieel. 
De modules kunnen functioneren als de start, bijvoorbeeld als een kennis test of als een 
deel van de introductie van de training. 
 
Gebruik van de BUILD UP Skills advisor-app. 

Naast de formeel georganiseerde pilots is de BUILD UP Skills advisor app ingezet om de 
doelgroep te bereiken. Hiervoor zijn naast uitingen in de social media een aantal 
artikelen verschenen. Ook is er een flyer ontwikkeld en een menukaart voor gebruik 
tijdens events. In de periode januari 2018 tot 15 augustus 2018 hebben 1151 gebruikers 
de BUS-app gebruikt.  
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Veel van deze gebruikers gebruiken de BUS-app meerdere keren. Waarbij de gemiddelde 
sessieduur 3 minuten en 35 seconden is. Deze gemiddelde sessieduur varieert wel in loop 
van de tijd, maar blijkt uiteindelijk vrij stabiel te zijn. Ditzelfde geldt voor het percentage 
terugkerende gebruikers.  

 
 
Het totale aantal gebruikers van de BUS-app ligt op 1691 (15 augustus 2018). Dit aantal 
groeit met uitzondering van een aantal pieken vrij stabiel. Wel is het effect van de 
zomervakantie goed zichtbaar. Zeker na de sterke groeimaanden in mei en juni 2018. 
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De meeste gebruikers van de BUS-app gebruiken deze voor het vinden van bijscholing. 
Slechts 353 gebruikers loggen daadwerkelijk in. Waarvan ongeveer 2/3 vervolgens 
gebruik maakt van de e-learning modules. De tijd die wordt besteed aan e-learning 
varieert stevig, van meerdere uren tot enkele minuten. De gemiddelde tijd die wordt 
gestoken in het volgen van e-learning ligt op 41 minuten. De mediaan (het gemiddelde 
met aftrek van uitschieter naar boven en beneden) ligt op 14 minuten. 

4.1 Opbouwen van regionale capaciteit door train de trainer.  

Tijdens het ontwikkelen van de inhoud van de trainingsmodules heeft het consortium 
diverse activiteiten georganiseerd om trainers te trainen: de personen die de vakmensen 
gaan trainen. Dit op regionaal niveau en in verbinding met de verschillende regionale 
pilot activiteiten gebeurd. Voor het ontwikkelen van de train de trainers activiteiten heeft 
het consortium de trainingsmaterialen en kennistesten die in het voorgaande BUSN@W 
project ontwikkeld zijn gebruikt. Het doel was om de opbouw van regionale capaciteit te 
ondersteunen.  
 

Tijdens het BUStoB project:  
• Zijn tien train de trainer/ambassadeurs workshops “Maak uw toekomst groen” 

georganiseerd. Deze vonden plaats in Nijmegen, Genemuiden, Amersfoort, Delft, 

Voorthuizen en Dordrecht.  

• Aanvullend heeft OTIB 27 regionale Groene vaardigheden workshops 

georganiseerd en uit laten voeren door Installatiewerk als onderdeel van het 

sectorplan, dat mede gefinancierd is door de Nederlandse overheid. Voor deze 

actie is een 3 daagse workshop ontwikkeld, gebaseerd op de BUSN@W en BUStoB 

materialen waarin theorie, praktijk en interdisciplinaire samenwerking bijeen 

gebracht warden.  

• Daarnaast zijn zes regionale ontmoetingsdagen voor monteurs en zes workshops 

voor groene vaardigheden georganiseerd in samenwerking met OTIB en UNETO-

VNI. OTIB en ISSO hebben de inhoud van BUStoB in deze workshops ingebracht.  

• 42 vrouwelijke ambassadeurs zijn getraind tijdens een meeting “Speeddate met 

de toekomst” speciaal bedoeld voor vrouwen die werkzaam zijn in de technische 

installatiesector.  

 
In totaal zijn ongeveer 550 personen die werkzaam zijn in de bouw en installatiesector 
getraind als trainer/ambassadeur van BUILD UP Skills. 
 

 
Figuur 4:  Enkele foto’s van train-de-trainer activiteiten 

4.2 Arbeidsmarkt analyse 

Voor een succesvolle implementatie was betrouwbare informatie over de regionale 
arbeidsmarkt vereist. Omdat de meeste arbeidsmarktinformatie op nationaal niveau 
wordt verzameld, is het verkrijgen van de juiste regionale data lastig voor regionale 
samenwerkingsverbanden. Regionale samenwerkingsverbanden hebben soecifieke 
arbeidsmarktinformatie nodig die inzicht biedt in  vraag en aanbod in de regio om 
mobiliteit te bevorderen.. Daarmee kan weer aanvullende landelijke financiering worden 
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ontsloten voor grootschalige scholing. Goede arbeidsmarkt informatie is nodig voor de 
initiatieven om stages en banen te scheppen. 
 

In samenwerking met het Nederlandse Energie onderzoekscentrum (ECN) is een 
methodiek ontwikkeld die rekening houdt met de politieke achtergrond waarin de energie 
transitie plaats vindt. Deze was gebaseerd op de innovatie curve van Rogers, dat het 
generieke patroon toont waarlangs innovaties worden geaccepteerd. 
 

 
Figuur 5:  Innovatie curve van Rogers 
 
De optimistische schatting is dat het BUStoB project geplaatst kan worden in het tweede 
deel van de Early adopters fase. Het is belangrijk voor bedrijven om te weten wanneer zij 
de markt op kunnen. Op dit moment maken ervaren vakmensen het verschil. De klant 
twijfelt nog en zoekt naar positieve en betrouwbare ondersteuning. Bedrijven die als 
eerste in staat zijn het gat “The Chasm” te overbruggen hebben de beste positie om te 
versnellen en impact op de markt te maken.   
 
De ontwikkelde arbeidsmarktanalyse was gebaseerd op verschillende scenario’s om zeer 
energiezuinige woningen in de komende tijd te bereiken. Zij vertonen de verwachtte 
markt acceptatie curves voor de betreffende Jaren. We onderscheiden drie verschillende 
scenario’s: 
1. Alle woningen zijn nZEB (bijna nul energiegebruik)in 2050 

2. Alle woningen zijn Label A in 2030 en nZEB in 2050 

3. Alle woningen zijn Label B in 2030 en nZEB in 2050 

 
We hebben geleerd dat als de overheid het energielabel als belangrijkste middel) 
hanteert (bijvoorbeeld Label A in 2030, dan creëren ze grote golfbewegingen op de 
arbeidsmarkt. Maar als het einddoel wordt gesteld op alle woningen nZEB in 2050 en de 
overheid jaarlijks numerieke doelen stelt voor het aantal nZEB stappen of te realiseren 
nZEB renovaties. Dan zal de markt en de capaciteit van de markt robuust groeien bijna 
zonder grote golfbewegingen.  
Het daadwerkelijke opschalen van de duurzame gebouwde omgeving is afhankelijk van 
de nationale politiek en hoe de markt hierop zal reageren.  
 
Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste bevindingen geïllustreerd 
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Het totaal aantal vakmensen dat jaarlijks getraind moeten worden bedraagt op de top 
van de innovatiecurve in 2029 2.795 FTE in de installatiebranche en 6.876 FTE in de 
bouwsector. Het totaal in de installatiesector is 26.896 FTE en 66.163 in de bouwsector 
 

 
Het totaal aantal vakmensen dat jaarlijks getraind moet worden bedraagt op de eerste 
top van de innovatiecurve in 2023 20.425 FTE in de installatiebranche en 26.795 FTE in 
de bouwsector. In totaal 69.386 FTE in de installatie branche en 91.025 FTE in de 
bouwsector. Dan wordt een scherpe inzinking verwacht, waarna de markt weer opleeft 
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voor een tweede golf waarin een derde minder , maar wel zeeer bekwame vakmensen 
nodig zijn.   

 
Het totaal aantal vakmensen dat jaarlijks getraind moet worden tijdens de eerste top van 
de innovatiecurve bedraagt in 2023 10.802 FTE in de installatiebranche en 14.171 FTE 
in de bouwsector. In totaal worden er 36.697 FTE in de installatiebranche en 48.141 FTE 
in de bouwsector getraind. Dan wordt er een scherpe daling verwacht waarna de markt 
weer opleeft voor de tweede golf, waarbij bijna het zelfde aantal mensen getraind moet 
worden.  
 
Aan het eind van Q1 in 2018 zijn deze resultaten opgenomen in de Human Capital 
paragraaf van de Bouwagenda (het nationale strategische akkoord over de duurzaam 
gebouwde omgeving). De Bouwagenda ziet dit als een goede basis voor een snelle 
analyse van de verschillende scenario’s. Op deze basis zijn diverse 
verbeteringsvoorstellen en flexibilisering van het model bediscussieerd. Deze 
uitbreidingen en verbeteringen worden door ECN en EIB doorgenomen als mogelijke 
scenario’s aan De Bouwagenda. Het door BUStoB ontwikkelde model is overgedragen aan 
de Bouwagenda en aan Uneto-VNI. 

4.3 Geleerde lessen in de regionale pilots. 

De regionale bijscholingsprojecten zijn gemonitord om de impact van de trainingsacties 
te kunnen waarnemen. Deze resultaten zijn gebruikt om de effectiviteit van de 
ontwikkelde materialen te kunnen vaststellen en als input voor de specifieke prestatie 
indicatoren van BUStoB. Deze resultaten zijn ook gebruikt om onze aanpak bij te stellen 
en gedane de aanpassingen te valideren.  
 

Door de monitoring in BUStoB probeerde het consortium te ontdekken welke effecten de 
ontwikkelde materialen voor BUILD UP Skills in de praktijk hebben (bij bouw projecten, 
bouw- en installatiebedrijven). Daarvoor was het belangrijk om de regionale 
(bij)scholingspartners te ondersteunen. Dit zorgde ervoor dat zij optimaal betrokken en 
gemotiveerd waren om de BUS-resultaten in de praktijk te gebruiken.  Het consortium 
introduceerde de ontwikkelde e-learning modules inclusief de kennistesten en de BUS-
app als instrumenten. 
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De belangrijkste lessen zijn:: 
1. BUILD UP Skills is een katalysator om aan vaardigheden te werken die gerelateerd 

zijn aan de duurzaam gebouwde omgeving. BUILD UP Skills isslechts een van de 
vele stappen of stimulansen tijdens de verschillende jaren durende opbouw van 
capaciteit. Het is daarom moeilijk om de impact van de maatregelen (zowel op 
korte als lange termijn) te meten. De meeste impact is gerelateerd aan andere 
acties en de tijd tussen de interventie en de volgende te ondernemen stappen 
door organisaties en of personen, daar kan soms veel tijd tussen zitten. Zo waren 
bijvoorbeeld diverse aanbieders van trainingen al actief ingestapt tijdens de 
BUILD UP Skills periode tussen 2011 en 2013, hiervan zijn nu de resultaten 
zichtbaar in hun trainingsaanbod. 

2. De periode waarin BUStoB pilots zijn uitgevoerd was te kort om de directe 
effecten van de trainingsinterventies in de praktijk van het werk te meten. 
Succesvolle training van vakmensen start met een beetje aanmoedigen, maar 
moet versnellen over een langere periode met korte interventies. Op deze manier 
ontwikkelen de vaardigheden zich stap voor stap.  

3. Het analyseren van het leren blijkt een waardevolle bron te zijn voor toekomstig 
evaluatie van de impact. Een voorwaarde voor succesvolle toepassing van leer 
analyses is het inloggen bij en uitwisselen van geanonimiseerde data van de 
deelnemers. Deze voorwaarde kon door het gebruik van Google Analytics worden 
gerealiseerd.  

4. Het realiseren van een duurzaam gebouwde omgeving zal meer dan 30 jaar in 
beslag nemen. Een passende voorbereiding op grootschalige trainingen moet 
gedurende de komende 15 jaar plaatsvinden om er zeker van te zijn dat ongeveer 
50% van alle bedrijven er klaar voor zijn (de early adopters en de early majority 
groepen 13,5 % en 34%)  

5. Voor grootschalige training van vakmensen is het vermogen van bedrijven om te 
innoveren een kern voorwaarde. Dat betekent dat voor verdere versnelling veel 
meer aandacht nodig is om bedrijven uit te dagen en te faciliteren om hun 
primaire processen opnieuw uit te vinden of te verrijken. 

6. Er leiden meer wegen naar Rome. Een mix van maatregelen en middelen is nodig 
om de trainingsdoelen te bereiken. De e-learning modules en kennistesten, de 
BUILD UP Skills advisor app, de train de trainers en ambassadeurs de 
samenwerking met het initiële beroepsonderwijs en de samenwerking met 
aanbieders van trainingen voor voortdurende professionele ontwikkeling zijn 
allemaal middelen om de vakmensen een duwtje inde rug te geven. 

5 Communicatie en verspreidingsactiviteiten 

5.1 Belangrijke communicatie middelen 

Om het draagvlaken de impact te versterken zijn de volgende communicatie middelen 
gebruikt:  

- Een project website 
- Een flyer  

Aan het eind van het project zijn verschillende flyers ontwikkeld voor 
o promotie van de BUILD UP Skills advisor-app 
o promotie van de BUStoB modules 
o promotie van de pilots 
o promotie van BUS tijdens conferenties 

- Een PowerPoint presentatie 

 
De project website 

Elk project informeert zijn publiek op zijn eigen manier over de voortgang en resultaten 
van het project. Voor het BUStoB project heeft de website gefunctioneerd als een 
platform voor informatie en verspreiding van de activiteiten. 
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www.buildupskills.nl 
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Flyers 

Er is special aandacht besteed aan de promotie en het gebruik van de BUILD UP Skills 
advisor app. De flyer is uitgereikt tijdens ontmoetingen met medewerkers, werkgevers 
en trainers. Hieronder treft u de voorkant en de achterkant van de flyer aan.  

 
 
 
De PowerPoint presentatie. 
Aan het begin van het project is een aantrekkelijke presentatie ontwikkeld in 
samenwerking met een visueel ontwerper. De inhoud van deze basis presentatie is 
gebruikt in verschillende andere presentaties en media.  
 
 

 
 
De PowerPoint presentatie bleek zeer bruikbaar te zijn bij de presentatie van het BUStoB 
project voor verschillende publieksgroepen, de illustraties gaven het project 
herkenbaarheid.  
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5.2 Onderzoek naar de deelname van vrouwen in de technische branches 

Om de deelname van vakmensen te bevorderen en om vrouwen aan te spreken in de 
bouw- en installatiebranche hebben we een inventarisatie gemaakt van projecten die 
focussen op gender diversiteit in beide sectoren. Er is ook desk research gedaan naar 
bestaand onderzoek over de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt in de bouw en 
installatiebranche. In samenwerking met VHTO, de Nederlandse expertorganisatie voor 
vrouwen in technische beroepen, hebben we de resultaten, feiten en gegevens 
geanalyseerd. Het resultaat is een beschrijving van de kansen voor gender diversiteit in 
de bouw- en installatiesectoren. Gebaseerd op de resultaten zijn er kansen voor 
verbetering gegeven voor verschillende groepen stakeholders en voor de BUILD UP 
Skills-NL communicatie activiteiten. Het consortium vond een paar interessante 
resultaten.  

 
Figuur 6:  verdeling van studenten in het beroepsonderwijs over de school periode  2015-2016 

Bron: website VHTO  
 
In deze periode werkten gemiddeld ongeveer 10% vrouwen in de bouwsector. De meeste 
van deze vrouwen werkten inde grotere bedrijven. In vergelijking met andere landen 
scoort Nederland iets lager dan het gemiddelde van 17% in andere landen. En in 
vergelijking met mannen hebben vrouwen vaker een part time baan. De vrouwen in de 
bouwsector zijn jong, hoog opgeleid (minstens 60 procent op het niveau bachelor) en 
ambitieus. De laatste jaren stijgt het aantal vrouwen dat een technische studie start op 
bachelor niveau: van 15% in 2008 naar 20% in 2015.  
Zowel de Nederlandse overhead als de technische branches initieerden diverse 
campagnes om de deelname van vrouwen in de techniek te vergroten. De resultaten zijn 
nog niet op het gewenste niveau.  
 
Verschillende rapporten wijzen op de belangrijkste hindernissen:  

• 40% noemt de beperkte mogelijkheden voor flexibel werken (parttime, aantal uur 

en thuiswerken) en deeltijd werken;  

• Vooroordelen over vrouwen en mannen; 

• Een verandercultuur werkt goed als er ongeveer 30% vrouwen werkzaam zijn. ER 

is sprake van een gender balans als de verhouding tussen mannen en vrouwen 

rond de 40% tot 60% bedraagt; 

• Wensen en verwachtingen passen niet op elkaar; 

• Beperkte kansen op carrière ontwikkeling; 
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Tijdens de FemmeTechdag 2015 zijn ongeveer 18 aanbevelingen voorgesteld om tot een 
betere genderbalans in de technische sector te komen. Een paar interessante 
aanbevelingen zijn:  

• Richt je op het mannelijke perspectief; dat voorkomt dat vrouwen als een 

probleem worden gelabeld en het helpt mannen te erkennen dat zij vrouwen niet 

als een bedreiging hoeven te zien. Maak mannen bondgenoot; 

• Werkgevers moeten actief werven op vrouwelijke rolmodellen en hen faciliteren  

• Investeer in het organiseren van een kritische massa van vrouwen in teams (ten 

minste 4 vrouwen in een team van 15 personen) en maak een business case van 

zo’n succesvol team.  

• Versterk vrouwen in de organisatie door bijeenkomsten voor vrouwen te 

organiseren en hen te helpen bij het formuleren van problemen en oplossingen;  

 

 
Figuur 7:  Fotos van de Femme tech day 2015 
 

Als resultaat heeft BUStoB alle visualisaties van beroepen in verschillende gender versies 
gebruikt.  
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BUILD UP Skills tijdens BUS_N@W, zoeken naar richting 

 
 

BUILD UP Skills na BUStoB, klaar voor massale bijscholing 

 


