BuildUpSkills nodigt u uit voor de conferentie:

‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen!’
Wat betekent de energietransitie voor u? Vanaf 2020 bent u verplicht te werken volgens de
nieuwe Europese richtlijnen van energieneutraal bouwen en installeren. Maar zijn we hier in
Nederland wel klaar voor? Wat betekent dat voor u als bedrijf? En hoe zit het met de
onderwijsinstellingen?
Met BuildUpSkills hebben we in kaart gebracht wat er van u verwacht wordt en wat u
moet doen om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. Naast praktische tips hebben we
ook nieuwe trainingsmodules ontwikkeld. En een handige app waarmee u precies kunt
zien wat u binnen uw bedrijf kunt doen om te verduurzamen. Allemaal om u op weg te
helpen!
Maak kennis met deze producten op dinsdag 5 juni tijdens de conferentie ‘Met nieuw
vakmanschap energieneutraal bouwen!’. Deze conferentie vindt plaats op MBO Amersfoort.
Komt u ook?
Wat kunt u verwachten?
De conferentie markeert de afronding van het BuildUpSkills project dat sinds 2011 heeft
gelopen. De consortiumpartners zullen u inzicht geven in de kennis en ervaringen die zijn
opgedaan in het project. Tijdens de conferentie zullen we ingaan op de noodzaak tot
verduurzaming en geven Doekle Terpstra (Uneto VNI), Maxime Verhagen (Bouwend
Nederland) en Energiecommissaris Ruud Koornstra hun visie over hoe zij deze
vernieuwingsslag binnen de sector willen stimuleren. Daarnaast laten we zien hoe andere
landen in Europa dit geregeld hebben.
Deze projectafronding is zeker niet het einde van BuildUpSkills! In het middagprogramma
gaan we dieper in op wat dit voor de bedrijven betekent. Met workshops en presentaties
geven wij u een inzicht in de stappen die bedrijven samen met het onderwijs kunnen en ook
moeten zetten om te kunnen inspelen op de eisen die de energetische verduurzaming van
de gebouwde omgeving van ons allen zal vragen.
Locatie
De conferentie vindt plaats op MBO Amersfoort, Hardwareweg 15. U bent welkom vanaf
10.00 uur. We sluiten om 16 uur de dag af met een borrel en een hapje. Het voorlopige
programma is bijgevoegd.
Aanmelding
De officiële inschrijving opent op 24 april. Wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen
zodra de officiële inschrijving start, stuur dan een mail aan bus@otib.nl onder vermelding
van ‘aanmelding conferentie 5 juni’.

Voorlopig programma:

10.00 – 10.05 uur

Opening door dagvoorzitter Anouschka Laheij

10.05 – 10.30 uur

Energieneutraal bouwen in 2020: is Nederland er klaar voor?
BuildUpSkills is een Europees initiatief. Welke doelstelling wilde Europa
bereiken? Wat heeft Nederland gepresteerd? Waar staat Nederland ten
opzichte van andere landen? En wat vindt Europa van de aanpak van
Nederland?

10.30 – 11.00 uur

Verduurzaming van Nederland vraagt om nieuw vakmanschap!
Wat betekent de energietransitie voor verduurzaming van de gebouwde
omgeving? Dat vraagt om nieuwe technieken, nieuwe kennis en nieuw
vakmanschap! Bent u er klaar voor?

11.00 – 11.45 uur

Het energieakkoord in de praktijk
Een interactieve discussie over de kansen en uitdagingen van het
Energieakkoord met oa. Doekle Terpstra (Uneto VNI), Maxime Verhagen
(Bouwend Nederland) en Ruud Koornstra (Energiecommissaris). Hoe gaan
we verder?

12.00 – 12.30 uur

Wat heeft BuildUpSkills opgeleverd?
U kiest uit verschillende parallelle sessies:
Sessie 1. Procesverslag BuildUpSkill in het Nederlands
Sessie 2. Procesverslag BuildUpSkills in het Engels
Sessie 3. Presentatie rapport Genderdiversiteit
Sessie 4. Presentatie rapport Arbeidsmarktanalyse

12.30 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 14.00 uur

Hoe werkt het in praktijk?
Anouschka Laheij in gesprek met verschillende ondernemers die de stap
naar energieneutraal bouwen al hebben gezet. Hoe hebben zij dat
gedaan? Waar liepen ze tegenaan? En vooral wat heeft het hen
opgeleverd?

Vervolg voorlopig programma:
14.30 – 15.00 uur

Wat heeft BuildUpSkills u te bieden?
U kiest uit verschillende parallelle sessies:
Sessie 5. Luchtdicht bouwen
Sessie 6. Warmtepomptechniek
Sessie 7. Wat kan een bedrijf met de producten van BuildUpSkills
Sessie 8. Stimuleren van ontwikkelcultuur

15.15 – 15.45 uur

Vervolg: wat heeft BuildUpSkills u te bieden?
U kiest uit verschillende parallelle sessies:
Sessie 9. Werken met Infrarood Camera
Sessie 10. Solar
Sessie 11. Wat kan een opleider met de producten van BuildUpSkills
Sessie 12. Pak regie over je loopbaan

15.45 - 15.55 uur

Hoe gaan we verder?
Officieel stopt het Europese project. Maar we gaan zeker door. Met u!
In 2019 reiken we de eerste BuildUpSkills Award uit. Doet u mee?

Vanaf 16.00 uur

Afsluiting met borrel

