ConClip voor kwalitatieve passiefbouw
Passiefbouw is een toonaangevende Europese
bouwtechniek en is de snelst groeiende energiestandaard ter
wereld met 30.000 realisaties tot op heden. Passief-huizen
besparen heel wat energie, zijn milieuvriendelijk en dragen bij
tot een goede gezondheid voor de gebruikers. Ondanks het
succes van passiefbouw als belangrijkste toekomstige
bouwtechniek, wordt deze nieuwe bouw-standaard
geconfronteerd met 3 belangrijke problemen die getackeld
moeten worden om succes op lange termijn te verzilveren:
Kwaliteit in de uitvoering
Nieuwe technische oplossingen worden toegepast in de
bouw van passiefhuizen, waardoor bepaalde bouwfouten
frequenter voorkomen bij de uitvoering en de afwerking
ervan. ConClip wijst op de meest voorkomende problemen
en biedt oplossingen ter plaatse voor de belangrijkste
uitvoeringsdetails.

Opleidingen voor arbeiders en werfleiders
Een tweede uitdaging is het gebrek aan goed opgeleide
arbeiders en werfleiders voor de sector van passiefbouw.
Met een aantal korte, meertalige educatieve videoclips biedt
ConClip hen via mobiele telefonie onmiddellijke en
gemakkelijke toegang tot kennis over de correcte uitvoering
op werf.
Europese kwaliteitsstandaard voor passiefhuizen
Een derde uitdaging zijn de verschillende niveaus van
kwaliteitsstandaarden voor passiefhuizen in Europa. ConClip
verenigt de expertise van 10 Europese organisaties uit de
bouwsector en biedt een format aan dat internationaal kan
aangewend worden tijdens de lessen van het technisch
onderwijs en de voortgezette opleidingen over heel Europa.
Bovendien zijn de videoclips beschikbaar in 8 verschillende
talen op de ConClip website zonder bijkomende kosten.

Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese commissie. Deze publicatie geeft enkel de standpunten weer van de auteur en de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gebruik van de informatie uit deze publicatie.

ConClip Partner

Het gratis online leerplatform over passief bouwen
www.conclip.eu

ConClip geeft je de nodige
extra kennis rond passiefbouw
op je smartphone of tablet!

Arbeiders & werfleiders:
ConClip geeft je de nodige extra kennis rond
passiefbouw op je smartphone of tablet!

Lesgevers:
ConClip videoclips bieden je een effectieve
nieuwe leermethode aan voor opleidingen rond
kwalitatieve passiefbouw!

Bouwbedrijven:
ConClip videoclips leveren een moderne aanpak om
arbeiders nieuwe vaardigheden bij te brengen en de
kwaliteit van passieve gebouwen te verbeteren!

ConClip – Een nieuwe aanpak in de bouw
De passiefbouwstandaard vraagt om een nieuwe
aanpak in de bouwsector. ConClip duidt de
belangrijkste bouwdetails aan en biedt onmiddellijk
oplossingen.
ConClip – Nieuwe vaardigheden voor arbeiders
Arbeiders moeten hun vaardigheden over
passiefhuis technologieën bijschaven. ConClip
zorgt voor onmiddellijke en eenvoudige toegang tot
relevante bouwkennis.

Het gratis online leerplatform
over passief bouwen
Het nieuwe ConClip Platform www.conclip.eu is het
gratis educatieve online videoplatform over passief
bouwen. Hier kan je de ConClips die je nodig hebt
zoeken, selecteren, bekijken en downloaden.
ConClip ontwikkelt momenteel de eerste meertalige
videoclips voor het ConClip Platform. De eerste
ConClips worden aan het grote publiek voorgesteld in
de lente van 2015.

ConClip – Een gemeenschappelijke Europese aanpak
Passief bouwen vereist een gemeenschappelijke
Europese aanpak. ConClip brengt de expertise van
10 Europese organisaties uit de bouwsector
samen.

✃

- Doe mee!
Stakeholders and actors in the building industry
are invited to get involved in the ConClip project
and profit from the initiative.
Je speelt een belangrijke rol in het bereiken van
een Europese kwaliteitsstandaard in passief
bouwen.
Je wordt ondersteund bij de disseminatie en mag
gebruik maken van de meertalige videoclips van
het project.
Potentiële partners zijn:
• Besluitvormers en stakeholders in de bouwsector
• Lesgevers in de bouwsector
• Belangenorganisaties voor passief bouwen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op www.conclip.eu
om op de hoogte te blijven en als eerste te weten
wanneer de eerste ConClips vrijgegeven worden via
het platform!

Neem direct contact op met ConClip via www.conclip.eu
of vul het formulier hieronder in. We contacteren je zo
snel mogelijk.
Ik wil graag meewerken aan ConClip. Neem a.u.b.
contact met me op.
Naam

Functie

Organisatie/Bedrijf

E-mail
Verzenden naar ConClip, Webgasse 29/3, 1060 Vienna, Austria

