
1 Regio Gooi en Vechtstreek 

Het opleidingsaanbod 

Richard Borst  - Bouwmensen Gooi en Vechtstreek 

Gerrit de Heer – Duurzame Aanbieder 

Jeroen Schutz – Happy Balance  
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Aanpak Bouw- Installatiemensen. 
 

A Duurzaamheid centrum voor de regio. 

 

B De huidige en toekomstige leerlingen in de opleiding laten kennis 

 maken met de verschillende thema’s rond duurzaamheid.  

 

C Het bestaand personeel scholen. 

 

D Helpen vergroten van kennis bij het MKB bedrijf. 

 

  

  



Handreikingen/trainingen: 
Consortiumvorming 
Klantbenadering 
Maatregelen en concepten 
Financiering 
Kwaliteitsborging 



Gerrit: 

• 8 jaar 033Energie/BuildUpSkills/SBRCURnet 

• Gerrit/BuildingChanges o.a.: 
• Leren te Leren (volgens Dynamisch Verbinden) 

• Uitdagingen vanuit De BouwAgenda 

• Ondersteuningsprogramma Duurzame Aanbieder 

• Rol binnen Regio G&V vanuit Duurzame Aanbieder: 
• Ondersteuning PMC’s/consortia en onderliggende bedrijven 

• Kennismakelaar 

• Aanwezigheid/bereikbaarheid 



 



 



Het nieuwe leren:  
Continue Kennis & Kunde ontwikkeling 

• Wenkend perspectief voor je organisatie en medewerkers neerzetten 

• Leren tijdens het werk én werken tijdens het leren 

• Talenten en interesse ontdekken  verdiepen kennis en kunde 

• Samen leren, innoveren en presteren 

• Benodigde competenties als Duurzame Aanbieder/duurzame 
aanbieder in beweging 

 

file:///C:/Users/Gerrit/Downloads/pdf-bouwend-nederland-competentiecatalogus-webversie (1).pdf


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=home 
 

https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=home


Het nieuwe leren  ontwikkelingstrajecten 

• Leren tijdens het werk en werken tijdens het leren 

• Talenten en interesse ontdekken 
• Verdieping  

• Competenties ontwikkelen 







Leren met elkaar in de keten van  
adviseren, ontwerpen, uitvoeren én garanderen! 



Kennis & Kunde ondersteuning 2020+ t.b.v. 
verduurzamen bestaande particuliere woningvoorraad. 

 
Gerrit de Heer, 18 februari 2020  

 

 
Aanwezig in de regio woensdag voor afspraken  
Bereikbaar via 06 17445622 en gdh@buildingchanges.nl 



Een kennismaking met het open innovatieplatform Happy Balance 

Bussum, 18 februari 2020 

Een introductie – Bedrijvendag Gooi- en 

Vechtstreek  

Het recept voor een 
duurzaam en 

comfortabel (t)huis 
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Jeroen Schutz 
Directeur SHB 



Stichting Happy Balance: “Het recept voor een 

duurzaam en comfortabel (t)huis”  

Wat is Stichting Happy Balance? 

• Een innovator: een open kennis – en innovatieplatform 

• Waarden: Onafhankelijk, gedreven, vernieuwend, open en coöperatief 

• Gericht op de ontwikkeling, validatie en opschaling van nieuwe 
integrale oplossingen op het gebied van: 

• Duurzaamheid en energie 

• Leef- en wooncomfort 

• Gezondheid van de bewoners 

• Insteek voor de bewoner: helemaal  

 happy in jouw duurzame huis 
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Participanten SHB. Nieuwe participanten dienen zich aan 
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Onderscheidend vermogen stichting 

• Coalitie van fabrikanten / toeleveranciers en niet-branche 

partijen; niet gebonden aan een aannemer 

• Participanten zijn innovatieve koploper in eigen segment; ’de 

ingrediënten’ 

• Innovatie gericht op integrale proposities; ’het recept’ 

• Cross-sectoraal; verschillende achtergrond en disciplines 

• SHB verkoopt niet en voert niet uit ->  via preferred regisseurs 

en lokale bouwers. Bouwers worden – indien nodig - door de 

participanten opgeleid 

• Samenwerking met kennisinstellingen 
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Activiteiten worden uitgevoerd in projectteams van 

participanten 

• Drie hoofdactiviteiten worden onderscheiden: 

– Vernieuw & Verbeter (bijv. verdere integratie aansturingssystemen, verkorten bouwtijd, 
integratie installaties in prefab bouwonderdelen,  

– Bewijs & Onderwijs (bijv. testen, valideren en expertise-/onderwijscentrum) 

– Informeer & Inspireer (bijv. doelgroeponderzoek, denktank medisch specialisten en website) 

• Uitvoering door participanten en samenwerkingspartners 

• Drietal lopende subsidie-trajecten: 

– Optimalisatie NOM-Renovatie Appartementen (ONRA) 

– Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB– Happy Balance Configurator) 

– Gasloos Wonen Goed Geregeld (GWGG) 
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Vernieuw & Verbeter Bewijs & Onderwijs 

• Uitwerken nieuw proposities 

• Verbeteren bestaande 

proposities en processen 

• Netwerkvorming 

• Expertisecentrum 

• Testen, valideren & 

garanderen 

Informeer & Inspireer 

• Doelgroeponderzoek 

• Ontwikkelingen concepten 

• Communicatie / website 

 

 


