
De techniek achter Nederland

Drukte op UNETO-VNI stand tijdens VSK
Van 6 tot en met 9 februari vond één van de belangrijkste beurzen voor UNETO-VNI plaats: 

de VSK in de Jaarbeurs. Ook deze editie presenteerde wij ons met ons UNETO-VNI Grand Café 

en met een waardevolle aanvulling; ons eigen UNETO-VNI Theater. 

Hier werden dagelijks lezingen gehouden over onderwerpen als Smart Living, BIM, Duurzame 

Aanbieder en de nieuwe erkenningsregeling. De VSK trok in vier dagen tijd 35.000 bezoekers, 

van wie 47 procent werkzaam is binnen een installatiebedrijf. De komende tijd volgen we de 

leads op en vertrouwen we erop weer nieuwe leden te mogen verwelkomen.

Eén ding is zeker: we hebben UNETO-VNI weer goed op de kaart gezet.

Verder in dit nummer:

+  Lees de inspirerende 

ondernemersverhalen in 

de Marktvisie

+  Herziene versie boekje ‘De cao 

en meer, praktische vragen en 

antwoorden’

+  Nieuwe cao EDT draagt bij aan 

gezonde ontwikkeling branche

+  Conjuctuurenquete toont vijf 

woelige jaren en terugkeer 

positief sentiment

+  NTA 8220 biedt extra zekerheid 

over brandveiligheid elektrisch 

materieel

 VER
BIN
DING

FEBRUARI
201801

04 Duurzame gebouwen zijn hot. Oók voor u!

10 Certificeringsregeling cv-installateurs nu medio 2019 verwacht

13 AVG en verzuim uitgelicht in de regio

16 Leren wordt leuker met de OFED-kennisbank app



02  Verbinding 01 2018 

De installatiebranche 
blijft hoog op de agenda
Over zeven jaar, in 2025, ziet ons land er fundamenteel anders uit. De 
energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering 
gaan zorgen voor nieuwe manieren van wonen, werken en zakendoen. 
Onze sector wacht die ontwikkelingen niet af. Integendeel; wij sturen 
actief aan op het toepassen van technische vernieuwingen die de 
samenleving gezonder, efficiënter, veiliger en mooier kunnen maken. 
Dat blijft niet onopgemerkt. Naast onze partners in de bedrijfskolom 
zijn inmiddels ook overheid, opdrachtgevers en eindgebruikers 
overtuigd van de innovatieve kracht van onze sector. 

Weinig sectoren zijn zó verweven met de samenleving als de installatiebranche. Onze innova-

tieve kracht is vrijwel overal zichtbaar; in de gebouwde omgeving en de infrastructuur, in de  

mobiliteit en de industrie. Waar installatiebedrijven actief zijn, bieden ze oplossingen voor de 

grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals de energietransitie, slimme mobiliteit 

en de zorg. En alles wijst erop dat de rol van onze sector de komende jaren alleen maar zal  

groeien. De toekomstverkenning CONNECT2025 laat zien dat de installatiebranche écht een 

factor van betekenis is en dat techniek hoog op de agenda blijft. 

CONNECT2025 brengt helder in beeld welke rol de installatiebranche gaat spelen in de toekomst 

van onze samenleving. Als voorzitter van UNETO-VNI ben ik blij met de uitkomsten van het  

onderzoek, maar óók met de manier waarop het tot stand kwam. Een groot aantal partners  

binnen en buiten de branche heeft bijgedragen aan het rapport. 

Wat staat ons zoal te wachten, in 2025?

+  De stad Nederland. Ons land verstedelijkt en dat brengt uitdagingen met zich mee. We gaan 

werken aan smart cities! 

+  Nul is de norm. Dankzij onze sector wordt de gebouwde omgeving CO2
-neutraal. We gaan 

vrijwel al onze producten hergebruiken en zo creëren we een circulaire economie.

+  Data zijn de nieuwe grondstoffen. Onze installaties en apparaten, gekoppeld aan het inter-

net, leveren een schat aan informatie op. Meerwaarde voor onze klanten en mogelijkheden 

voor nieuwe diensten, zoals analyse van big data om het energieverbruik beter te voorspellen 

of voor het verbeteren van de veiligheid.

+   Branche zonder grenzen. We blijven doen waar we goed in zijn: technische systemen  

plaatsen en onderhouden. Maar ondertussen groeit ons werkterrein. Domotica gaat de  

verwachtingen inlossen en onze klanten betalen niet langer voor een product zoals een  

klimaatsysteem, maar voor een dienst, namelijk comfort.  

CONNECT2025 signaleert de ontwikkelingen waarmee wij te maken krijgen en daar gaan we actief 

mee aan de slag. Zo geven we samen met onze partners vorm aan de toekomst van Nederland.

Nieuwsgierig naar de toekomst van onze sector? Kom op maandagmiddag 12 maart naar de Malie-

toren in Den Haag, waar we CONNECT2025 presenteren aan onze leden, branche- en overheids-

partners. Kijk op www.connect2025.nl voor meer informatie, aanmelden én het complete rapport. 

Doekle Terpstra

Voorzitter UNETO-VNI



Veel bedrijven passen vanuit gezond verstand de beginselen 

van de Marktvisie al toe, zonder zich daarvan bewust te zijn. 

Het gedachtengoed is dan ook gebaseerd op pure logica en 

een gedeeld streven: trots en eerlijk samenwerken aan een 

veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Gelijkwaardig, zonder 

strubbelingen. Laag bij de grond gaat dat over bewuste keuzes 

over het soort opdrachtnemer dat je wilt zijn, met wat voor 

opdrachtgevers je wilt werken en op welke manier.  

De dialoog aangaan over betalingstermijnen, risicoverdeling en 

eerlijke prijzen. In de publicatie Marktvisie leest u hoe collega-

bedrijven, voorzitters van UNETO-VNI en Bouwend Nederland, 

het Rijksvastgoedbedrijf en de Vereniging van Waterbouwers 

daarmee omgaan. En hoe logisch en eenvoudig het in feite is. 

Doet u ook mee? Volg het stappenplan in de publicatie,  

die u kunt downloaden op https://uneto-vni.info/marktvisie  

en ga ervoor! 

Doe er uw voordeel mee

Lees de inspirerende 
ondernemersverhalen 
in Marktvisie 
In de publicatie vertellen kleine en grote installatiebedrijven, opdrachtgevers  
en brancheverenigingen hoe zij aankijken tegen de Marktvisie en hoe zij het  
gedachtengoed in de praktijk toepassen. Een praktisch stappenplan maakt  
duidelijk hoe ook u ermee aan de slag kunt. Vandaag al.
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Ton Buijink BAM Infra: 
‘Het is van groot belang om zelf 
actief te zijn bij het opstarten 

van de dialoog, in het voortraject, 
maar juist ook tijdens het  
ontwerp en de uitvoering’
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Toolbox Slim energie besparen:  
aanhaken op de slimme meter
Installatiebedrijven, maar ook bouwbedrijven en aanbieders 

van duurzame energieopwekking kunnen gebruikmaken 

van de toolbox Slim energie besparen. Deze bevat 

communicatiemiddelen waarmee u kunt aanhaken op de 

uitrol van de slimme meter. Alle Nederlanders krijgen uiterlijk 

in 2020 een slimme meter aangeboden. Ruim drie miljoen 

huishoudens hebben er inmiddels al één. In combinatie met een 

energieverbruiksmanager-app leest men de energiedata via de 

slimme meter om zo het energieverbruik in de gaten te houden. 

Een mooi moment voor u om huiseigenaren op de hoogte te 

brengen van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, 

dubbelglas, waterbesparing en efficiënte verwarming. 

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een online tool waarmee kan 

worden opgezocht wanneer de slimme meter waar in Nederland 

wordt geplaatst. Nu is het nog een download van een Excel-

bestand. Met de nieuwe tool kunt u eind 1e kwartaal 2018 snel op 

gemeente of regio en op postcode zoeken.

De toolbox bevat onder andere teksten voor op uw website, 

standaardbrieven, advertenties voor in huis-aan-huisbladen, 

teksten, beelden en meer. Bij de middelen staat een korte 

omschrijving hoe u het kunt inzetten. U kunt er gemakkelijk uw 

bedrijfsnaam en logo onder plakken. 

Ansichtkaarten 

Een van de onderdelen uit de toolbox is een kaartenserie van 

veertien ansichtkaarten met prikkelende teksten die u naar 

Duurzame gebouwen zijn hot.       Oók voor u!
Energie besparen en verduurzamen is hot. Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het 

aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO
2
 omlaag te brengen. 

U als installateur speelt hierbij als aanbieder van duurzame energiesystemen een belangrijke rol. De overheid heeft 

UNETO-VNI daarom betrokken bij verschillende initiatieven die vaart achter de verduurzaming moeten zetten. 

Initiatieven die u helpen om de woningeigenaar en huurder te informeren over maatregelen voor energiebesparing en 

het verduurzamen van de woning. En om extra aanbod te doen op dit vlak. 
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Duurzame gebouwen zijn hot.       Oók voor u!

klanten met een slimme meter kunt sturen om zo op een 

ludieke manier aandacht te vestigen op uw rol als adviseur en 

energiebesparing als onderwerp. U kunt ook uw bedrijfsgegevens 

of persoonlijke handtekening toevoegen. Bij deze Verbinding is 

een kaart bijgevoegd. U kunt de kaarten zelf laten drukken met 

behulp van de drukwerkbestanden uit de toolbox.

De toolbox is ontwikkeld vanuit het Convenant energie-

besparing gebouwde omgeving. UNETO-VNI is partner van dit 

convenant, waarin overheid, installateurs en energiebedrijven 

hebben afgesproken om vanaf 2018 in de gebouwde omgeving 

10 petajoule extra energie te besparen. Bekijk de Toolbox Slim 

energie besparen op https://uneto-vni.info/toegangslink-toolbox-

slim-energie-besparen.

Energie besparen doe je nu!
In januari 2018 is de overheidscampagne Energie besparen doe je 

nu! gestart om energiebesparende maatregelen aan het huis en de 

beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen 

voor warm water en verwarming te promoten. Deze campagne 

van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en Economische Zaken richt zich op particuliere woningeigenaren 

en Verenigingen van Eigenaren. Via reclamespots op tv, berichten 

in magazines, online kanalen en op social media wordt de 

boodschap onder de aandacht gebracht bij de consument. 

Mensen kunnen op Energiebesparendoejenu.nl lezen welke 

maatregelen het meest energie besparen bij hun specifieke 

woning. Bijvoorbeeld betere isolatie, of de installatie van een 

warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Hier 

vinden zij ook links naar adviseurs, leveranciers en installateurs 

die een kwaliteitsregeling bezitten op één of meer van de 

duurzame technieken.

Lift mee op de campagne!

Als installateur kunt u ook meeliften op deze campagne! Door 

gebruikt te maken van middelen uit de digitale toolbox, zoals 

banners, flyers en posters, kunt u de campagneboodschap bij uw 

klanten onder de aandacht brengen. Kijk hiervoor op  

www.energiebesparendoejenu.nl.

Duurzame Aanbieder
De Duurzame Aanbieder is voor de klant hét aanspreekpunt 

voor alle energiebesparende maatregelen in het huis. Zij 

geeft deskundig advies, maakt samen met de klant een 

plan, geeft informatie over financieringsmogelijkheden én 

voert de energiebesparende maatregelen samen met andere 

gespecialiseerde bedrijven uit. Met als mogelijk resultaat nul op 

de meter en een energieprestatiegarantie. Bent u zelfstandig of 

in een samenwerkingsverband actief in het verduurzamen van 

woningen? Word dan ook Duurzame Aanbieder! Kijk voor meer 

informatie op www.duurzameaanbieder.nl.
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De toekomst is smart, 
de toekomst is led

In de verlichtingswereld bepalen ontwikkelingen als smart, connected, IoT-proof en human centric de trends. En bij al deze 

trends is led de drager. Het Smart Lighting + LED Trendrapport laat zien dat de toekomst van smart lighting er goed uit ziet, 

dankzij de razende snelheid van technologische innovaties en nieuwe, slimme toepassingen.  

Herziene versie boekje 
‘De cao en meer, praktische vragen 
en antwoorden’.
De cao voor het technisch installatiebedrijf is niet altijd even makkelijk te lezen 

en te interpreteren. Aan de hand van meer dan 200 vragen wordt de cao in dit 

boekje verduidelijkt. De antwoorden op de vragen zijn een praktische vertaling 

en interpretatie van de huidige cao, aangevuld met voorbeelden. U kunt de 

nieuwe versie (december 2017) gratis downloaden via https://www.uneto-vni.nl/

kennisgebieden/personeel-en-organisatie/cao/cao-installatiebranche.

Het derde Smart Lighting + LED Trendrapport is tot stand 

gekomen vanuit samenwerking tussen UNETO-VNI, OTIB, 

Stichting Lightrec, DEKRA en Led Expo. Het rapport gaat in op de 

markt, de trends, kwaliteits- en technologische ontwikkelingen 

in de verlichtingsbranche. De totale led-gerelateerde omzet van 

de respondenten bedraagt ongeveer vijftig procent van hun totale 

omzet. Ze halen veruit de meeste omzet uit renovatieprojecten 

en de utiliteit. Het rapport laat zien dat de marktkansen groot 

zijn. Verlichting wordt de ruggengraat van slimme gebouwen, 

dankzij de integratie van sensoren en de uitwisseling van data 

via de verlichting. Installateurs en lichtarchitecten zullen mee 

moeten in de stroomversnelling van kennisaccumulatie om bij 

te blijven. Kennis van led, maar ook van mesh-netwerken, IoT, 

ZigBee en Bluetooth. En van toepassingen als werkplek én 

werknemer specifieke verlichting, onbedrade en batterijloze 

(licht)schakelaars op kinetische energie, oplaadbare sensoren 

die gevoed worden met slechts 200 lux en het versturen van 

data via ledverlichting. Het rapport is te downloaden via  

https://uneto-vni.info/trendrapport/techniek-en-markt/

elektrotechniek/ verlichtingsinstallaties/handige documenten.
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Via de circulaires houden wij u op de hoogte van actuele 

wet- en regelgeving. Juist omdat u deze berichtgeving erg 

op prijs stelt, zoeken we continu nieuwe manieren om het 

nieuws nog sneller en beter onder uw aandacht te brengen. 

Daarom is het sinds kort mogelijk uw circulaires, die te 

maken hebben met uw interessegebieden, automatisch via 

uw persoonlijke notificatiemail (persoonlijke nieuwsbrief) 

te ontvangen. 

De circulaires zijn één van de meest gewaardeerde producten 

van UNETO-VNI. Om u niet te overstelpen met informatie 

waar u niet op zit te wachten, gaan we steeds verder in het 

personaliseren en categoriseren van het nieuws. Naast de 

circulaires op papier heeft het digitale tijdperk veel meer (snel)

wegen geopend. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor de 

circulaires alleen nog maar digitaal te ontvangen. 

Meerdere opties

Maar er is meer. Zo vindt u ze op onze website inmiddels 

op twee manieren. Via www.uneto-vni.nl/circulaires vindt 

u ze bij detailhandel, installatie en zzp op chronologische 

volgorde. Nieuw is dat als u op een ‘Kennisgebied’ zoekt, u 

de circulaire nu ook tegenkomt in een aparte kolom op de 

onderwerppagina’s. Door die rubricering is het nu ook mogelijk 

om circulaires over de onderwerpen van uw interesse, per 

notificatiemail te ontvangen. 

Mijn profiel

Ga naar www.uneto-vni.nl/mijn-profiel en geef daar aan wat 

uw interessegebieden zijn en u ontvangt steeds als eerste het 

nieuws op die onderwerpen. 

Veilig werken? Dat doen we zo!
Veilig werken zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat helaas nog niet. 
Het is goed om tenminste één keer per jaar met zijn allen stil te staan bij het 
belang van veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Dat doen we ook dit 
jaar weer. Op vrijdag 16 maart houden we samen met Bouwend  Nederland de 
tweede Bewust Veilig-dag. Heeft u zich al aangemeld?  

Nieuw: circulaires nu ook op onderwerppagina’s 
en per notificatiemail

Vorig jaar lieten hondervijftig bouw-, infra- en installatiebedrijven 

op meer dan tweeduizend werklocaties zien dat ze werk maken 

van veiligheid. Dit jaar willen we dat overtreffen. Er zijn al veel 

aanmeldingen binnen, maar we streven naar meer. 

Op www.bewustveilig.com kunt u zich nog altijd aanmelden 

als deelnemer. Ook vindt u er inspiratie voor het organiseren 

van activiteiten op uw werklocatie. Zo kunt u bijvoorbeeld 

een toolboxmeeting organiseren over een relevant 

veiligheidsonderwerp, bijvoorbeeld het risico van valgevaar. Of 

wat dacht u van een safetywalk, samen met uw opdrachtgever 

en ketenpartner(s) op de bouwplaats? Of laat een leverancier 

van persoonlijke beschermingsmiddelen of de Inspectie SZW een 

praatje houden op uw bedrijf. 

Hulp nodig?

Stuur dan een mail naar Mari Garcia: E m.garcia@uneto-vni.nl. 

Wellicht kunnen we iets voor u betekenen.  

Doekle Terpstra en Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) 

bezoeken op 16 maart samen één van de Bewust Veilig-locaties. 

Wilt u weten welke? Houd de website in de gaten! 



Vooral bij infra- en utiliteitsprojecten 

vragen opdrachtgevers steeds vaker 

om totaaloplossingen. ‘Voorheen 

waren er tussen Croon, specialist in 

elektrotechniek en automatisering, 

en Wolter & Dros, gespecialiseerd in 

werktuigbouwkundige installaties, 

tientallen samenwerkingen. Nu doen we 

dat vanuit één onderneming. De fusie 

komt echt vanuit het klantperspectief’, 

zegt Koek. Het gloednieuwe kantoor van 

Croonwolter&dros aan de A20 maakt de 

fusie ook fysiek zichtbaar. Het laat tevens 

zien waar het bedrijf zoal goed in is: het 

duurzaam revitaliseren van verouderde 

gebouwen, versterkt door innovatieve 

klimaatinstallaties met toegevoegde 

intelligentie. Het gebouw is duurzaam 

en comfortabel, wordt slim aangestuurd 

en levert een schat aan data op om de 

prestaties van gebruikers en gebouw 

verder te kunnen verbeteren. 

Afrekenen op effect van inspanning Van 

bezit naar gebruik

Naar buiten kijkend, ontdekte het 

bedrijf meer trends die een plaats 

kregen in de bedrijfsvoering. ‘De focus 

van opdrachtgevers komt meer op het 

gebruik van assets te liggen, dan op de 

aankoop ervan. Dat is een algemene 

maatschappelijk trend, kijk maar naar 

diensten als Netflix en Spotify. Wij laten 

ons dus steeds meer afrekenen op het 

effect van onze inspanning, in plaats van 

op de inspanning zelf. Rijkswaterstaat 

zegt bijvoorbeeld: ik kóóp de Coentunnel 

niet, ik betaal jou zoveel jaar voor de 

beschikbaarheid van een wegverbinding. 

Wij zijn daar 24 jaar lang verantwoordelijk 

voor en daarmee voor de prestaties van de 

installaties. We werken vaker met dbfm-

contracten, met prestatievergoedingen 

op kpi’s. Het zijn innovatieve business-

modellen, waar je soms best wat leergeld 

voor betaalt. Maar dat kunnen wij, omdat 

we niet beursgenoteerd en ook geen 

privaat-eigendom zijn. We zijn onderdeel 

van een stichting met maatschappelijke 

doelstellingen en kijken daarmee naar 

de langere termijn. Dat geeft ons de 

mogelijkheid om innovatief bezig te 

zijn en maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen.’

Hubs op zee

Een innovatief is het bedrijf zeker. Zo 

investeert Croonwolter&dros – met 

strategische samenwerkingen en 

technologie – fors in de markt van 

zonne- en windenergie. Samen met 

Hollandia Offshore biedt het exploitanten 

van offshore windparken complete 

platforms met de bijbehorende techniek. 

‘We creëren fysieke, intelligente 

hubs op zee, waar de stroom van 

vele windmolens samenkomt om die 

In deze rubriek zetten we 
elke editie een lidbedrijf in de 
schijnwerpers. Deze keer is 
dat Croonwolter&Dros.

Uitgelicht

‘Intelligentie toevoegen aan 
duurzame technische oplossingen’

Begin 2017 smolten Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros juridisch samen tot 
Croonwolter&dros. Een logisch gevolg van de toenemende marktvraag naar integrale oplossingen. 
Een jaar na dato zijn de voordelen al duidelijk merkbaar. Vooral voor de klant, zegt directeur 
Lennart Koek. ‘Door intelligentie toe te voegen aan duurzame technische oplossingen, zorgen we 
ervoor dat klanten in hun markt duurzaam beter kunnen presteren. Met ons integrale aanbod 
van E en W, aangevuld met automatisering en informatisering, verschonen we de opdrachtgever 
van allerlei dubbelheden, interfaces en risico’s.’ Begin januari kreeg de fusie ook fysiek vorm.  
Het nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam is een gerevitaliseerd gebouw, slim en duurzaam.
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vervolgens in één kabel naar land 

te brengen. Een totaaloplossing 

die energieproductiemaatschappen 

compleet ontzorgt’, vertelt Koek 

enthousiast. Net zo enthousiast is 

hij over Solar Investments DESE, een 

samenwerkingsverband tussen Switch 

Energy en Croonwolter&dros Smart 

Energy. Samen ontwerpen, financieren, 

installeren én onderhouden ze zonne-

parken op braakliggende gronden 

en bedrijfsdaken. 

Eigen WE-college

Het bedrijf pioniert ook op het gebied van 

opleiden. Zo beschikt zij over het eigen 

WE-college. ‘WE staat in dit geval voor W 

en E, maar ook voor ‘wij’. Want we geven 

mensen niet alleen kansen om zich door te 

ontwikkelen naar andere functies en van 

elkaars disciplines te leren, we brengen 

hen ook de Croonwolter&dros-cultuur 

bij. Vakkennis is voldoende gedekt door 

de reguliere opleiders. Maar zaken als 

leiderschap en hoe we ons richting klanten 

gedragen, dat leren we onze mensen 

zelf. Met houding en gedrag willen we 

het onderscheid maken in de markt, het 

is een belangrijk asset in het creëren 

van tevreden klanten’, legt Koek uit. 

Het bedrijf kent momenteel driehonderd 

vacatures. Met name de automatiserings- 

en informatiseringsafdeling zit krap. 

‘Helaas is onvoldoende bekend hoeveel 

uitdagende IT en ICT zich onder de 

motorkap van de techniek bevindt. 

Wo- en hbo’ers zijn moeilijk te vinden. 

Dat remt onze ambitie, we zouden ons 

graag sneller willen ontwikkelen in 

informatisering.’ Koek vindt het platform 

www.detechniekachternederland.nl 

wat dat betreft een uitstekende etalage 

van de branche. ‘Het zet de sector op 

objectieve wijze zeer aantrekkelijk neer in 

de markt. Dat wordt ontzettend belangrijk 

de komende tijd, want de onbalans in 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

wordt, vooral bij elektrotechniek en 

informatisering, steeds groter.’

Prima wisselwerking

Koek ziet het verbeteren van de 

arbeidsmarkt als een belangrijke rol 

van UNETO-VNI via OTIB. Net als het 

vertegenwoordigen van de branche richting 

de politiek. ‘Dat doet UNETO-VNI heel 

goed, maar het zou de branche nog wel 

iets sterker mogen profileren. Een derde 

rol is die van praktische hulpverlener 

voor individuele ondernemingen. Wat 

dat betreft vind ik de gelaagdheid 

van de organisatie heel sterk. Grote 

bedrijven hebben andere behoeftes 

dan kleine. Daar speelt de organisatie 

goed op in.’ Ook voor CONNECT2025 

heeft hij niets dan lof. ‘Van buiten naar 

binnen kijken is ook ons motto, dus wij 

juichen dat zeer toe.’ Croonwolter&dros 

brengt ook zelf kennis en ervaring in de 

brancheorganisatie. ‘We zijn met flink wat 

mensen vertegenwoordigd in vakgroepen 

en commissies. En UNETO-VNI is heel 

proactief in het peilen van sentiment, 

ontwikkelingen en input voor verbetering 

bij de leden. Een prima wisselwerking dus!’

Meer informatie?

www.croonwolterendros.nl
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Het ministerie wil – net als UNETO-VNI – dat de inbedrijfstelling 

na eerste installatie en onderhoud aan gasverbrandingstoestellen 

alleen nog mogen worden uitgevoerd door gecertificeerde 

monteurs. UNETO-VNI ziet de wettelijke verankering daarvan 

liever vandaag dan morgen van kracht worden. Toch heeft 

Minister Ollongren besloten dit nog even uit te stellen. Er 

komt eerst een internetconsultatie en in het tweede kwartaal 

van 2018 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De 

wet biedt ruimte voor kwaliteitsorganisaties om – binnen de 

randvoorwaarden – zelf beoordelingsrichtlijnen te ontwikkelen 

voor de certificering van cv-installateurs. 

Wij zijn er klaar voor

Samen met KvINL en Sterkin is een kwaliteitsregeling 

uitgewerkt die naar verwachting aansluit bij de wettelijke 

eisen. De nieuwe regeling heeft betrekking op zowel de 

plaatsing van de cv-ketel als op het onderhoud. Het cv-toestel 

zelf, maar ook de rookgasafvoer en de luchttoevoer vallen er 

straks onder. De kwaliteitsregeling wordt verplicht voor álle 

installateurs die werken aan cv-installaties, dus ook voor 

alle gastechnisch installateurs aangesloten bij UNETO-VNI. 

Om u te helpen aan de regeling te kunnen voldoen, komen 

wij met een ondersteuningsprogramma dat bestaat uit onder 

andere opleidingen, een model voor het kwaliteitssysteem, 

Certificeringsregeling 
cv-installateurs 
nu medio 2019 verwacht
UNETO-VNI is er klaar voor, maar het ministerie heeft meer tijd nodig om een wettelijke certificeringsregeling voor  

cv-installateurs in te voeren. Volgens de laatste berichten gaat de wettelijke regeling pas medio 2019 gelden. De minister 

verzamelt eerst de reacties op de concepttekst van de wettekst waar de toekomstige regelingen aan moeten voldoen via een 

internetconsultatie. UNETO-VNI streeft naar een regeling die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de behoefte van u, onze leden.

Tool brengt kennisniveau in kaart
Medio 2018 komt een online tool beschikbaar waarmee u een nulmeting kunt uitvoeren naar de kennis van uw 

huidige personeel. Hieruit komt naar voren hoe het op dat moment staat met het kennisniveau dat vereist is 

voor de kwaliteitsregeling. Daaruit blijkt of iemand meteen de benodigde toets kan doorlopen of nog een op-

leiding nodig heeft. Is dat laatste het geval, dan geeft de tool een opleidingsadvies en een overzicht van de be-

schikbare opleidingen op dat gebied. De tool heeft al proefgedraaid bij een aantal leden. Zodra bekend is wan-

neer de tool online gaat, informeren we u daarover. De theorietoets voor de regeling wordt digitaal  

beschikbaar, de bijbehorende praktijktoets zal op vele locaties in het land af te leggen zijn. Naar schatting 

moeten tussen de 1.400 en 2.300 monteurs bijgeschoold worden.



Er zijn meerdere mogelijkheden voor oudere 
werknemers om minder te werken. Wat heeft 
dit voor invloed op hun pensioen?

1. Uw werknemer gaat gedeeltelijk of volledig met 

vervroegd pensioen.

Het is mogelijk dat uw werknemer een deel van zijn 

pensioen een aantal jaar voor zijn AOW-leeftijd vervroegt. Bij 

gedeeltelijk vervroegd pensioen blijft hij voor het overige deel 

bij u werken en bouwt daarover nog gewoon extra pensioen op. 

Uw werknemer kan zelf berekenen wat dit voor hem inhoud 

via www.mijnpmt.nl (inloggen met DigiD). Wilt uw werknemer 

voor zijn 62ste al met pensioen. Dan maakt PMT daarvoor graag 

een berekening.  

2. Vanaf 62 jaar kan uw werknemer minder werken met 

het Generatiepact. Hij blijft dan ook 100 procent pensioen 

opbouwen tot aan zijn pensioeningangsdatum.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moeten zowel 

werkgever als werknemer het eens zijn. De drie varianten 

binnen het Generatiepact bieden uw werknemer dezelfde 

pensioenopbouw, alsof hij volledig doorwerkt tot aan zijn 

pensioeningangsdatum. Meer informatie vindt u op 

https://uneto-vni.info/Generatiepact. Het uitzicht op 

zijn eventuele overgangsrechten blijft hetzelfde (en dus 

voorwaardelijk). 

3. Uw werknemer gaat minder werken.

De toekomstige pensioenopbouw en overgangsrechten 

worden wel (wat) lager. PMT kan voor uw werknemer het 

pensioenuitzicht berekenen in diverse situaties.  

Heeft u vragen hierover of wenst u meer informatie? Neem 

dan contact op met onze één van de pensioenconsulenten.

Voor postcodes: 1000-2999, 4000-4299, 

5000-6499, 8000-8099, 8200-8299. 

Pascal van den Tak

M 06 212 452 53 

E p.vandentak@uneto-vni.nl

Voor postcodes: 3000-3999, 4300-4999, 

6500-7999, 8100-8199, 8300-9999.

Esther Brouwer

M 06 461 490 50 

E e.brouwer@uneto-vni.nl

Carlo van Lingen

M 06 528 8 30 43

E c.van.lingen@uneto-vni.nl
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Pensioenbericht

een vakpaspoort voor uw medewerkers en voorbeelden voor 

implementatie. Op de VSK-beurs hebben we leden en bezoekers 

geïnformeerd over de grote lijnen van de opzet en hen gevraagd 

input te leveren. Ook op andere manieren zijn we hierover 

in gesprek met leden. Op basis van de reacties kunnen we 

vervolgens het gesprek aangaan met het ministerie over een 

regeling die praktisch toepasbaar én betaalbaar is. In de volgende 

Verbinding hopen wij u daar verder over te kunnen informeren.

In januari ontstond er veel ophef in de media 
over mogelijke gevaren met cv-ketels van Nefit. 
Een problematische warmtewisselaar zou lekkend 
rookgas en koolmonoxide kunnen veroorzaken. Het 
incident maakte weer eens duidelijk hoe belangrijk 
controle en onderhoud van cv-ketels is. UNETO-VNI 
bracht dit naar aanleiding van de ophef breeduit 
onder de aandacht in de media. De boodschap: 
periodiek onderhoud - volgens de fabrieksspecifi-
caties - door erkende installateurs is essentieel. 



Kalender
07 maart
Workshop rendementsverbetering in de 
installatiebranche
UNETO-VNI, Bredewater 20 te Zoetermeer
https://uneto-vni.info/rendementsverbetering-7-3

08 maart
Congres Kien over sociale innovatie
Kasteel Keverberg, Kasteelhof 4 te Kessel
https://kieninnovatiemeesters.nl

12 maart
Basistraining smartphones en tablets
Reparatiewinkel B.V., Achterdoelen 10 te Ede
https://uneto-vni.info/smartphones-en-tablets-12-3

12 maart
Presentatie rapport CONNECT2025
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag
www.connect2025.nl

14 maart
Praktijkdagen veilig werken voor monteurs en 
uitvoerend leidinggevenden
Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2 te Harderwijk
https://uneto-vni.info/praktijkdagen-harderwijk-2018 

15 maart
Workshop strategie en innovatie KMU R’dam
Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91 te Rotterdam
https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/workshops-
strategie-innovatie

28 maart, 04 en 11 april
Driedaagse training technisch beheerder 
lichtreclame
UNETO-VNI, Bredewater 20 te Zoetermeer
https://uneto-vni.info/trainingen-lichtreclame-2018

28 maart
Praktijkdagen veilig werken voor middenkader 
en management
Evoluon, Noord Brabantlaan 1a te Eindhoven
https://uneto-vni.info/praktijkdagen-eindhoven-2018

05 april
Resilient environment festival Jong UNETO-VNI
De Metaal Kathedraal, Utrecht
https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/resilient-
environment-jpv-festival-2018

12 april
Nationaal Windenergie Event
Gelredome te Arnhem
https://www.euroforum.nl/energie/nationaal-windenergie-
event/

18 april
Praktijkdagen veilig werken voor monteurs en 
uitvoerend leidinggevenden
Van der Valk hotel, Geesterweg 1a te Akersloot
https://www.uneto-vni.nl/bijeenkomsten/praktijkdagen-veilig-
werken-voor-monteurs-en-uitvoerend-leidinggevenden-18-04
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Bij de themabijeenkomsten in de regio staan dit keer twee 

belangrijke thema’s centraal. Dat zijn de nieuwe regels rond 

privacy en ICT en het omgaan met ziekteverzuim. Vanaf 

maart tot en met mei komen deze twee onderwerpen aan 

bod tijdens veertien bijeenkomsten in het land. Omdat de 

bijeenkomsten één thema centraal stellen, nemen we ruim 

de tijd om het onderwerp van alle kanten te belichten.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese 

privacywet vervangt de Nederlandse Wet bescherming 

persoonsgegevens en legt het gebruik van (digitale) 

persoonsgegevens aan banden. Wij vertellen wat er voor 

u verandert en hoe u deze veranderingen kunt toepassen 

door middel van de inzet van tools. 

Ziekteverzuim is een onderwerp van alle tijden. Maar nu 

het werk weer toeneemt en productiviteit cruciaal is, 

wordt het voorkomen van uitval nog belangrijker.  

Tijdens de bijeenkomsten leert u hoe u werkgerelateerde 

problemen, maar ook privéomstandigheden die kunnen 

leiden tot verzuim, kunt herkennen en voorkomen. Zowel 

bij uzelf als bij uw medewerkers. 

De bijeenkomsten beginnen om 15.00 uur en eindigen 

aan het begin van de avond. U kunt aanschuiven waar 

en wanneer u wilt. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan 

en wees erbij! Met de tips en trucs die u hier krijgt 

aangereikt, bespaart u kosten en vermindert u risico’s. En 

bovendien kunt u netwerken met collega-ondernemers.
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Datum Regio Locatie Plaats Onderwerp
13-03-18 Midden de Smakelijke Boel  Almere Privacy

15-03-18 Zeeland Restaurant Landlust Nieuwdorp Privacy

20-03-18 Zuid-Holland UNETO-VNI Zoetermeer Privacy

22-03-18 Brabant Restaurant Molenwijk Boxtel Privacy

27-03-18 Noord-Holland Van der Valk  Akersloot Verzuim

29-03-18 Oosten Mercure Hotel Zwolle Privacy

05-04-18 Noorden Van der Valk  Groningen Privacy

10-04-18 Limburg Van der Valk  Heerlen Privacy

17-04-18 Midden de Soesterduinen Soest Privacy

19-04-18 Zuid-Holland M. van Hoften Installatietechniek  Hardinxveld-Giessendam Verzuim

24-04-18 Noord-Holland Van der Valk Oostzaan Privacy

26-04-18 Brabant Hangar 1  Bosschenhoofd Privacy

15-05-18 Limburg Stationnerie Valkenburg Valkenburg Verzuim

17-05-18 Oosten Herenboerderij de Hucht  Elst Verzuim

AVG en verzuim uitgelicht in de regio

Aanmelden kan via:  
https://www.uneto-vni.nl/themadagen-2018
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Steeds meer apparaten in de woning zijn met het internet 

verbonden. Van koelkasten en lampen tot wc-rolhouders die zelf 

een nieuwe voorraad bestellen als ze opraken. Ze maken gebruik 

van verschillende telecommunicatie technologieën, zoals wifi, 

bluetooth, Zigbee, LTE-M en LoRa. Het aantal diensten dat via 

het internet wordt aangeboden, neemt ook razendsnel toe. Denk 

aan inbraakmelding, muziekstreaming en beeldbellen. ‘Dat vergt 

veel van de verbinding met het internet. 

Technische detailhandel

NTA biedt houvast voor kwaliteits-
verbetering internetinstallaties
In en om het huis hebben we gemiddeld zes apparaten die verbinding maken met het internet. Snel zullen dat er  

twintig zijn. Een snelle en betrouwbare internetverbinding wordt daarom steeds belangrijker. Snel Googelen is prettig,  

maar een storingsvrije verbinding is cruciaal als het gaat om het monitoren van een nierdialyse-patiënt thuis.  

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8055 biedt uitvoerders van internetinstallaties houvast voor kwaliteits-

verbetering. Een absolute must voor een IoT-toekomst.

UNETO-VNI en CNV Dienstenbond hebben eind 

december 2017 een akkoord bereikt over een nieuwe 

cao voor de elektrotechnische detailhandel (EDT). De 

nieuwe overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en 

met 31 december 2019. In de cao zijn onder andere een 

salarisverhoging, een eenmalige uitkering, een verlaging 

van de toeslagen, een individuele leerrekening en een 

loopbaanscan opgenomen. 

UNETO-VNI is blij met de uitkomst van de onderhandelingen. 

Het akkoord voorziet in een gematigde loonstijging van 3 procent 

en een eenmalige uitkering van 0,8 procent van het loon. De 

afspraken over een gematigde loonontwikkeling en een langere 

looptijd zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de 

elektrotechnische detailhandel. De toeslag voor het werken 

op zondag is voor nieuwe medewerkers verlaagd van 100 naar 

50 procent en de avondtoeslag van 33,3 naar 20 procent. 

Hiermee sluit de cao aan op de ruimere openingstijden in de 

detailhandelbranche. Voor kleine contracten tot 15 uur per week 

is het mogelijk om een all-in loon te hanteren. Hierbij worden 

vakantiedagen en vakantiegeld direct uitbetaald.

Positie op de arbeidsmarkt versterken

Medewerkers krijgen een individuele leerrekening, waarmee zij 

hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Daarnaast 

kunnen zij gebruikmaken van een zogenaamde loopbaanscan. 

Werkgevers en vakbonden hebben ook een regeling voor 

mantelzorg afgesproken. 

Nieuwe cao EDT draagt bij aan 
gezonde ontwikkeling branche
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Technische detailhandel

Die moet veel aankunnen en storingsvrij zijn. In de praktijk 

verloopt dat niet altijd vlekkeloos. Soms komt een storing 

van de provider, maar vaak ligt een gebrekkige verbinding ook 

aan de installatie zelf’, vertelt Frank Kortstee van NEN. Hij 

was betrokken bij de totstandkoming van de NTA 8055, het 

document dat installateurs en elektronica-detaillisten richtlijnen 

geeft voor het aanleggen en testen van internetinstallaties.

Prestatie-eisen 

Onvoldoende dekking van internet in de verschillende 

woonruimten, traag of vastlopend internet, installatieproblemen 

met randapparatuur en slechte beeldkwaliteit: het zijn 

veelvoorkomende problemen in en om de woning. Vooral voor 

ouderen is dit lastig, omdat zij steeds meer gebruik moeten 

gaan maken van diensten die via internet lopen, maar de 

voorzieningen daarvoor vaak nog niet hebben. ‘Afhankelijk 

van de urgentie van diensten, hebben we in de NTA 8055 

een overzicht willen geven van de kwaliteitseisen op twee 

randvoorwaarden: snelheid en betrouwbaarheid. We beschrijven 

welke technologie en infrastructuur ervoor te gebruiken zijn.’ 

Zo gaat de NTA in op opname- en opleverprotocollen, eisen aan 

het meten en testen van internetverbindingen en -snelheden 

en het testen van de betrouwbaarheid. Verder voorziet het 

in installatiekaarten met aansluitpunten van data en CATV-

leidingen in verschillende ruimten. Tot slot behandelt het ter 

illustratie verschillende klantbehoeftes. 

Voorbereiden op IoT

Door toepassing van de NTA 8055 dragen detaillisten en 

installateurs eraan bij dat woningen beter zijn voorbereid op 

nieuwe IoT-toepassingen en ontwikkelingen op het gebied van 

zorg, comfort, energie, veiligheid en entertainment. Andere 

doelgroepen zijn gebruikers, projectontwikkelaars, 

telecommunicatieleveranciers en opleidingsinstituten. Het 

toepassen van de NTA 8055 is niet beperkt tot alleen woningen. 

Afhankelijk van bouwvormen, omgevingen en bestemmingen 

is de NTA 8055 ook als basis te gebruiken voor werkruimten in 

kantoren, bedrijfsgebouwen en aanleunwoningen.

De NTA 8055 komt in maart uit. U kunt deze tegen die tijd bestellen op www.nen.nl. 
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Of het nu gaat om productkennis, verkoop-skills of sociale 

vaardigheden; leren wordt leuker met de OFED-kennisbank app. 

Medewerkers kunnen zich straks op elk device en elke plek, 

continu verrijken met kennis. Kennis over hoe een wasmachine 

werkt, hoe je klanten overtuigt en hoe je een goede service-

medewerker wordt bijvoorbeeld. Door het desktop-platform te 

transformeren tot een hippe app, hoopt OFED meer medewerkers 

te bereiken. 

App sluit aan op nieuwe generatie

Marieke van Essen van OFED leidde het project. ‘De app past 

beter bij deze tijd. Het draagt op een eigentijdse manier bij aan 

kennisverbreding en persoonlijke ontwikkeling. Dit zorgt ervoor 

dat medewerkers duurzamer inzetbaar worden en winkels betere 

resultaten boeken. Want goed personeel leidt tot meer verkopen.’

Aantrekkelijk voor jongeren

Veel lappen tekst vind je niet meer in de nieuwe app. Die zijn 

vervangen door pakkende filmpjes en korte beschrijvingen. Met 

het doorlopen van bepaalde kennismodules zijn punten, levels, 

trofeeën en badges te halen. Deelnemers wedijveren onder hun 

persoonlijke avatar. Dat game- en beloningsaspect maakt het 

voor jongeren aantrekkelijk om ermee aan de slag te gaan. De 

grotere modules kennen nog altijd een toets en een certificaat 

bij goed gevolg. Door bepaalde leerpaden te volgen, kunnen 

medewerkers zich middels de app ontwikkelen in hun huidige 

functie of naar andere functies.

Maatwerk

Ton Witte, manager learning en development bij MediaMarkt, was 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app en is er blij mee. 

‘Thuis op de bank, in de trein naar het werk of als naslagwerk 

op de werkvloer; onze medewerkers kunnen nu altijd en overal 

kennis tot zich nemen. Deze app is exact toegesneden op de 

nieuwe generatie medewerkers in de retail. Wij hebben zelf 

sterk aangedrongen op de korte filmpjes en het gamefication-

aspect. Daarmee hou je de jeugd vast. De maatwerkfunctie 

voor de verschillende gebruikers is een belangrijk voordeel ten 

opzichte van de oude versie. Zo kan elke keten er zijn eigen 

sausje overheen gieten, zonder parallel nog een eigen systeem te 

laten draaien. Je kunt de app vullen met je eigen leermiddelen en 

trainingen, zonder dat collega-winkelbedrijven daarin mee kunnen 

kijken.’ De MediaMarkt gaat eind juni als eerste live met de app. 

De overige bedrijven volgen in juli. 

Technische detailhandel

Leren wordt leuker met de 
OFED-kennisbank app
Alle kennis die medewerkers van de elektrotechnische detailhandel nodig hebben om goed hun werk te kunnen doen, staat 

binnenkort in een coole app; de OFED-kennisbank app. De app vervangt het traditionele OFED-kennisplatform dat vooral nog 

gericht was op gebruik via de desktop. Lange e-learnings zijn vervangen door korte filmpjes, een puntensysteem voegt de 

game-factor toe en men kan kennis nu altijd en overal tot zich nemen. Winkelketens kunnen er bovendien hun eigen input aan 

toevoegen en zo in één app al hun trainingen en kennisbronnen bundelen.  
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De resultaten van de conjunctuurenquêtes van 2013 

tot en met 2017 tonen aan dat de orderportefeuille 

van UNETO-VNI-leden na het hoogtepunt in 

het vierde kwartaal van 2016, licht dalend is. 

Daarentegen toont het scoringspercentage sinds 

medio 2015 een vrijwel onafgebroken stijgende 

lijn. Dit kan betekenen dat installateurs bij een 

toenemende marktvraag vaker hun projecten 

kiezen waarop ze de kans groot achten dat ze het 

werk scoren.

De afgelopen vijf jaren waren woelig voor de 

installatiebranche. De conjunctuurenquête laat dan ook 

sterk wisselende sentimenten zien. Was de stemming 

tot eind 2013 nog negatief, in 2014 keerde dat op alle 

fronten om. Afgezien van een dip in 2015, groeide het 

vertrouwen dat het uitstaande werk zou toenemen, 

de kans op werk uit offertes zou groeien en er meer 

personeel ingeschakeld kon worden.  

Opvallend is dat – afgezien van een stijging in het 

vierde kwartaal – installateurs vorig jaar voorzagen 

dat de orderportefeuille weer licht zou krimpen. Een 

verklaring kan zijn dat men niet meer zomaar alles 

aangrijpt om zekerheden in te bouwen, maar wat 

kieskeuriger wordt.  

Dat blijkt ook uit het feit dat het scoringspercentage 

sinds het derde kwartaal van 2013 is verdubbeld. Het 

aantal inleners dat ondernemers verwachtten in te 

zetten, groeide na 2014 het hardst. Blijkbaar wilde men 

eerst geen medewerkers in loondienst nemen. Vanaf 

medio 2015 groeide ook het vertrouwen in uitbreiding 

van het aantal monteurs in loondienst. 

Conjunctuurenquête toont vijf woelige 
jaren en terugkeer positief sentiment

Personeel

+ Zowel voor eigen als inleenpersoneel een stijging.

Omzet en resultaat

+ De omzetverwachting is positief, lichte verbetering t.o.v. het 

vorig kwartaal.
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+ De meerderheid van de respondenten verwacht (nog steeds) 

een positief resultaat.
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08:00 uur

De werkdag begint op kantoor in Zoetermeer. Na het gebruikelijke 

goedemorgen, bekijk ik de agenda, verwerk wat mails en pleeg 

wat telefoontjes. Straks op pad, maar eerst de vergadering 

van het College van Deskundigen bij KvINL voorbereiden. Als 

lid van dit college behartig ik samen met mijn collega Eric 

van der Blom de belangen van UNETO-VNI. KvINL beheert de 

SEI-erkenningsregelingen en BRL-certificeringen. Het college 

ziet toe op de kwaliteit, de gelopen procedures, de praktische 

uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid ervan. Het zijn spannende 

tijden, zo worden de SEI-erkenningsregelingen compleet 

geactualiseerd, komt er een wettelijke verplichte certificering 

voor gastechnisch installateurs en wordt het huidige stelsel van 

kwaliteitsborging voor de bouw herzien. 

08:30 uur

Een lidbedrijf belt met een vraag over Europese wetgeving 

rondom het brandgedrag van kabels. De werkvoorbereider vraagt 

wat dit nu voor zijn project betekent. Een veelgestelde vraag 

waarop ik snel een antwoord heb. Ik krijg zo’n zevenhonderd 

ledenvragen per jaar. Hierdoor merk ik gelijk als er in de praktijk 

iets speelt. Dat helpt weer om te bepalen waar ik de middelen 

van onze vereniging op in moet zetten en welke informatie we bij 

onze leden moeten brengen.   

08:45 uur

Als branchemanager ondersteun ik de Vakgroep Bliksembeveiliging 

en bel even met voorzitter Barry Mulhuyzen. We organiseren een 

bedrijfsbezoek aan een leverancier in Duitsland waarvoor de uit- 

nodiging op tijd verstuurd moet worden. Ik informeer hierover onze 

communicatie-expert Linda Gerrits, die samen met het project-

bureau en het onlineteam voor de verdere afhandeling zorgt. 

09:45 uur

Even tijd voor een kop koffie voordat ik naar mijn eerste afspraak 

ga. Bij de koffieautomaat spreek ik regelmatig collega’s van 

andere afdelingen. Je hoort waar iemand anders mee bezig is of 

wat er speelt in de markt. Na de koffie vertrek ik naar Woerden.  

10:50 uur 

Bij OTIB heb ik het WKI-overleg over kennisontwikkeling 

binnen de branche. Vanuit dit overleg adviseren we de 

betrokken partners waaronder ISSO, KIEN, TVVL en FME over 

de onderwerpgebieden waarop kennis ontwikkeld moet worden 

en hoe bestaande structuren verbeterd kunnen worden. Ook 

horen we van elkaar wat de plannen zijn en waar we kunnen 

samenwerken. Toen bijvoorbeeld zonne-energie opkwam als 

technologie, is vanuit dit overleg een leergang en een ISSO-

handboek opgesteld en zijn opleidingen en examens ontwikkeld. 

 

 

Dagje meelopen met...
Michel Wijbrands
Functie:  
Vakspecialist Elektrotechniek/Branchemanager
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KvINL heeft een erkenningsregeling opgesteld en controleert 

de kwaliteit van de leergang. Installateurs kunnen zich via deze 

leergang onderscheiden in de markt op kwaliteit. 

12:45 uur 

Ik verlaat met een broodje in de hand de vergadering en vertrek 

naar Delft, waar we iets te vieren hebben bij NEN.

13:30 uur

Rianne Boek-Kroeze wacht me op bij NEN. Met haar heb ik 

als projectleider dik een jaar aan de inspectienorm NTA 8220 

gewerkt. Vandaag reikt de directeur van NEN deze norm 

officieel uit aan de voorzitter van de werkgroep. Inspecteurs 

en verzekeraars hebben samen bepaald op welke aspecten 

gecontroleerd moet worden om brand, veroorzaakt door 

elektrische installaties te voorkomen. Met periodieke controles 

via deze methodiek hopen we dan ook veel branden te 

voorkomen. De norm is er, maar nu begint het pas, hoor ik mezelf 

zeggen. Op 31 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden.

Mooi om iedereen nog even hierover te kunnen spreken, voordat 

ik terug ga naar kantoor. 

15:00 uur 

Op kantoor vind ik een paar post-it velletjes op mijn bureau die 

onze steun en toeverlaat van onze afdeling Karin van Rijn heeft 

achtergelaten. Eerst maar even de ledenvragen afhandelen. Ook 

moet er een projectvoorstel komen over hoe we cybersecurity 

onder de aandacht gaan brengen bij onze leden en hoe de branche 

hiervan zou kunnen profiteren. Ook moet ik nog op zoek naar een 

vertegenwoordiger voor één van de elf elektrotechnische norm-

commissies waar we als UNETO-VNI in vertegenwoordigd zijn. 

17:15 uur

Ik pak m’n spullen in. De vergaderstukken voor morgenochtend 

niet vergeten, want ik start morgen in Rotterdam bij KvINL. Weer 

een mooie afwisselende dag zit erop. Ik ben benieuwd wat er 

morgen voorbij komt.        

Verzekeraars eisen steeds vaker zekerheden wat betreft 

de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop 

aangesloten toestellen. De NTA 8220 geeft daar invulling 

aan. De NTA biedt richtlijnen voor de beoordeling van het 

brandrisico van elektrisch materieel. Het beschrijft ook 

hoe je dit rapporteert en welke kennis ervoor nodig is. De 

norm is bedoeld als aanvulling op de NEN 3140 die ingaat 

op risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn 

en bedrijfscontinuïteit.

De NTA 8220 is tot stand gekomen vanuit samenwerking 

tussen UNETO-VNI, iKeur en het Verbond van Verzekeraars. 

De verwachting is dat door toepassing van de beschreven 

controlemethodiek, brandrisico’s beter beheersbaar worden. 

En er dus minder vaak brand zal ontstaan als gevolg van 

elektrisch materieel. U kunt de NTA 8220 als aanvullende 

dienst aanbieden aan uw klanten, naast de NEN 3140. Het 

is geen wettelijke verplichting, maar verzekeraars zullen het 

vaker gaan eisen bij het afsluiten van een brandverzekering. 

De NEN 3140 biedt hen onvoldoende zekerheden op dit 

specifieke risico. De norm is in januari gepubliceerd door 

het NEN en is te bestellen op www.nen.nl. Om aan te 

tonen dat u de norm goed gebruikt, heeft het SCIOS een 

certificeringssysteem opgezet, SCIOS Scope 10.  

De certificeringsregeling is niet wettelijk verplicht, maar ook 

hier zullen verzekeraars vaker naar gaan vragen.  

Kijk voor meer informatie over de certificeringsregeling op 

www.scios.nl. Hier vindt u ook waar u een opleiding kunt 

volgen die onderdeel van deze regeling is.

NTA 8220 biedt extra zekerheid over 
brandveiligheid elektrisch materieel
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UNETO-VNI in de media

De media-aandacht voor UNETO-VNI en haar activiteiten blijft groeien. Inmiddels is de 

vereniging ook in de algemene media met grote regelmaat aanwezig. We vinden het 

belangrijk van ons te laten horen. Zo zetten wij onze standpunten kracht bij, versterken 

we het imago van de branche en ondersteunen we onze leden. Hierbij een globaal 

overzicht van de verschenen berichtgeving in januari en februari.

Vluchtelingen vinden een toekomst 
in de installatiebranche
Dit jaar worden zo’n honderdvijftig vluchtelingen versneld opgeleid voor een baan in de 

installatiebranche. Vijftig zijn er inmiddels al aan de slag. In een uitgebreid artikel in NRC 

Handelsblad vertellen Parveen Dudock van Rijndorp Installaties en Ron van Stralendorff 

van InstallatieWerk Nijmegen hoe vluchtelingen hun kansen pakken om een nieuwe 

toekomst in de Nederlandse installatiebranche op te bouwen. Doekle Terpstra benadrukt 

dat vluchtelingen kunnen helpen om het tekort aan technici te bestrijden, al is het 

slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Installatiebranche volop in het nieuws
Het maatschappelijk belang van de installatiebranche voor de omslag naar een duurzame 

energievoorziening wordt steeds meer onderkend. Ook in de media zien we dat terug. 

Op maandag 4 december waren twee leden en voorzitter Doekle Terpstra te zien in 

zowel het NOS Journaal als RTL Nieuws. Aukje Kuypers van Kuijpers werd geïnterviewd 

bij de NOS, bij RTL Nieuws vertelden Henk Schiltkamp en John Pot (Warmtebouw, 

Utrecht) over de personeelskrapte die de energietransitie dreigt te vertragen. Ook de 

radio besteedde aandacht 

aan het onderwerp: bij de 

NOS was een interview te 

horen met Aukje Kuypers, 

bij BNR Nieuwsradio met 

voorzitter Doekle Terpstra. 

Ook veel printmedia pakten 

het onderwerp op, waaronder 

De Telegraaf, het Financieele 

Dagblad en Cobouw.

Nieuwsuur over tekort aan technische 
vakmensen
Hoe gaan bedrijven in de techniek om met het groeiende probleem van het tekort aan 

technische vakmensen? Dat onderwerp stond centraal in het actualiteitenprogramma 

Nieuwsuur. Daarin vertelde onder 

andere Alex van Dalen van Beenen 

uit Heerenveen hoe zij nieuwe 

medewerkers versneld opleiden 

met behulp van augmented 

reality. Voorzitter Doekle 

Terpstra wees op het belang van 

arbeidsmarktgericht opleiden.

Saldering van 
zonnepanelen 
Veel aandacht in de media voor de 

oproep van twintig maatschappelijke 

organisaties, waaronder UNETO-VNI, 

Consumentenbond, Aedes en Natuur 

en Milieu om de salderingsregeling voor 

zonnepanelen niet te beëindigen in 

2020, maar voort te zetten tot 2023. 

Doel: onrust op de markt en daarmee 

omzetverlies voor onze leden voorkomen. 

De NOS, NU.nl, BNR Nieuwsradio, De 

Telegraaf, Het Parool, Het Financieele 

Dagblad, Solar Magazine, Installatie en 

Sanitair, Duurzaam Nieuws en Cobouw 

namen onze berichtgeving over. 

Doekle Terpstra lichtte het belang 

van voortzetting nog eens toe voor de 

microfoon van BNR Nieuwsradio.   

Hybride warmte-
pomp als bijdrage 
aan versnelde 
energietransitie

In het Algemeen Dagblad brak onze 

voorzitter een lans voor de grootschalige 

inzet van hybride warmtepompen om de 

CO
2
-uitstoot in de gebouwde omgeving 

versneld terug te dringen. In De Volkskrant 

legt Remco van der Linden, hoofd afdeling 

Techniek en Markt bij UNETO-VNI, uit dat 

er de nodige haken en ogen zitten aan de 

uitfasering van de gasgestookte cv-ketel.
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Doe op 2 juni mee aan de 
Dag van de Bouw!
Tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw zijn de mooiste en 

meest bijzondere bouwprojecten open voor het publiek. Dit 

jaar gaan de hekken open op zaterdag 2 juni. Ook dit jaar kan 

het grote publiek kennismaken met installatietechnische 

hoogstandjes in gebouwen, woningen en infraprojecten, want 

ook dit jaar doet UNETO-VNI mee! 

Bent u actief op een mooi project? Is dit project op 2 juni nog niet 

afgerond? En wilt u dit project openstellen en erover vertellen? 

Laat dan zien hoe belangrijk de Techniek achter Nederland is en 

meld uw project aan op www.dagvandebouw.nl! Op de website 

vindt u ook een overzicht van de projecten die al zijn aangemeld.

Promoot uw deelname!

Als u deelneemt, ontvangt u na uw inschrijving een doos met 

promotiematerialen. We raden u aan om de lokale pers vooraf te 

informeren over de openstelling van het project en bijvoorbeeld 

een rondleiding te organiseren, waarbij u vertelt wat er gemaakt 

wordt en wat dit zo bijzonder maakt. Ook is het leuk om iets te 

organiseren voor de kleinere bezoekers. De Dag van de Bouw is 

immers ook een mooi moment om de jeugd kennis te laten maken 

met de techniek.

Dus, haak aan en laat op 2 juni zien hoe mooi de Techniek achter 

Nederland is!

Industriecoalitie en Ministerie van Onderwijs werken  
aan Versnellingsagenda techniekonderwijs

De techniekbranches en het Ministerie van Onderwijs stellen een Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs op. Doel van deze 

agenda is om rond het thema techniekonderwijs en arbeidsmarkt een aantal concrete acties te benoemen. Een werkgroep met 

vertegenwoordigers vanuit het ministerie en van de brancheorganisaties UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie 

en FME zorgt voor de uitwerking van deze Versnellingsagenda. Dit is de uitkomst van een constructief overleg op 1 februari tussen 

de voorzitters van de techniekbranches en de Ministers Van Engelshoven en Slob van het Ministerie van OCW.

In het gesprek tussen de twee bewindslieden en de voorzitters 

Terpstra (UNETO-VNI), Verhagen (Bouwend Nederland), Kaanen 

(Koninklijke Metaalunie) en Dezentjé (FME) is onder andere 

gesproken over oplossingen om het tekort aan technische 

vakmensen terug te dringen. Ook is er van gedachten gewisseld 

over de beschikbaarheid van vmbo-techniekopleidingen, 

het belang van bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven, 

digitalisering en een optimale aansluiting van onderwijs en 

bedrijfsleven. Terpstra: ‘Wij denken als Industriecoalitie graag  

mee met het Ministerie van OCW om het techniekonderwijs  

een impuls te geven. We willen daarbij onze praktijkkennis 

inbrengen voor een optimaal resultaat voor alle partijen.’ 

Ook de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

neemt deel aan de werkgroep die aan de slag gaat om de 

Versnellingsagenda op te stellen. 
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Het ‘hoe en wat’ 
over social media behandeld 
Tijdens de ledenbijeenkomsten van UNETO-VNI in de regio Noord-Holland en Midden  
draaide het allemaal om de do’s en don’ts op het gebied van social media. Een goede  
inzet kan organisaties enerzijds een beter rendement en meer klanten op-
leveren, maar anderzijds kan het ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld 
als er geen heldere afspraken met werknemers zijn. Een terugblik.

Steeds meer ondernemers, maar ook werk-

nemers zijn privé actief op social media. Ook 

leden van UNETO-VNI hebben steeds vaker 

een bedrijfspagina op Facebook of LinkedIn, of 

een zakelijk Twitter-account. Voor UNETO-VNI 

een goede reden om de bijeenkomsten in het teken te stellen 

van social media. 

Social media beter inzetten

De eerste workshop werd gegeven door 

Kirsten Bruijel van Change Collectief, met 

als titel ‘Social media, meer rendement!’. Zij 

gaf in haar presentatie praktische handvatten 

plus een inzicht in de laatste trends en ontwik-

kelingen op social-mediagebied. Volgens Bruijel kopen mensen 

van mensen. Dus niet van een website, maar wel online. Dit be-

tekent dat je als ondernemer vooral persoonlijk over moet komen. 

Connectie maken met de klant kan op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door het delen van filmpjes. En daarbij is het weer 

belangrijk dat realiteit belangrijker is dan kwaliteit. Hierdoor voelt 

het voor potentiele klanten al snel vertrouwd en ontstaat er een 

soort gunfactor. 

Rechten en plichten

De tweede workshop, gegeven door Annette van 

Dartel van UNETO-VNI, ging dieper in op de juridi-

sche kant van het gebruik van social media op de 

werkvloer. Want wat mag nu wel en wat mag niet? 

Vooral over het gebruik onder werktijd bleken nog wel wat vragen 

te bestaan, zeker omdat nog lang niet alle bedrijven over een 

social-mediaprotocol beschikken. Van Dartel gaf aan dat hier 

vanuit UNETO-VNI handvatten voor beschikbaar zijn (zie kader). 

Van de aanwezige leden waren er maar weinig met een LinkedIn-

bedrijfspagina. ‘Sinds 1 september hebben we een nieuwe web-

site. Vanaf 1 oktober gebruiken we Facebook zakelijk, WhatsApp 

zetten we soms ook zakelijk in’, vertelde Lydia 

Konijn van Electro 2000. Leo de Boer van 

Waterland Installatietechniek bleek al aardig 

bedreven te zijn op het gebied van social me-

dia. ‘Omdat ik mij vooral op particulieren richt, 

ben ik niet heel actief op LinkedIn, op Facebook 

heb ik echter al een aantal jaar een bedrijfspagina.’

Ook interessant voor u

Bedrijfsjuridische zaken - https://uneto-vni.info/bedrijfsjuridische-zaken 

Marketing en Communicatie - https://uneto-vni.info/hulp-bij-uw-marketing
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2017: ook weer veel animo voor 
‘De Techniek achter Nederland’
‘De Techniek achter Nederland’, de imagocampagne voor de zakelijke markt, heeft ook in 2017 weer een paar mooie mijlpalen 

bereikt. In totaal verschenen er 73 blogs en trok de site zo’n 82.000 unieke bezoekers. Ook in 2018 maken we het inventieve 

karakter van onze branche weer zichtbaar richting (zakelijk) Nederland.

Met ‘De Techniek achter Nederland’ is drie jaar geleden 

een beweging gestart om Nederland te laten begrijpen, 

voelen en ervaren hoe belangrijk installatietechniek is voor 

de samenleving.  

Centraal staat de website www.detechniekachternederland.nl. 

Hierop worden inspirerende verhalen over installatietechnische 

oplossingen en projecten geplaatst. Vervolgens zorgen we er via 

social media voor dat deze de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Bezoekersstromen

Inmiddels weten steeds meer bezoekers ons ook direct te 

vinden, of via zoekopdrachten. Sinds de lancering van de 

vernieuwde site op 3 oktober 2017 worden bezoekers nog 

meer verleid om door te klikken naar gerelateerde artikelen, 

artikelen te delen of betrokken leden te benaderen.

Twitter was in 2017 nog steeds het grootste medium. Aan 

het eind van het jaar telde het TechniekNL-account 3.660 

volgers. We deelden nieuwe artikelen, trokken bezoekers via 

terugblikken en haakten aan op trending topics. Inmiddels 

vindt ook via LinkedIn een behoorlijk aantal (zakelijke) 

bezoekers de weg naar de website. 

2018

Al onze inspanningen voor de campagne zijn er dit komende 

jaar op gericht de dynamiek en het succes nóg verder uit 

te bouwen. Hierdoor kunnen we behalve de zakelijke markt 

uiteindelijk ook een breder publiek (toekomstige werknemers, 

politiek) beïnvloeden.

Meld ook uw project aan!

Richt u zich ook op de zakelijke markt en heeft u inspirerende 

projecten die wij voor u kunnen delen met Nederland? Laat 

het ons weten via: technieknl@uneto-vni.nl.

Feiten en cijfers 2017

Social /w
Blue Monday, Internationale Data-privacy Dag, 
Warmetruiendag, Complimentendag, BREEAM 
Awards, Wereldloodgietersdag, Vakbeurs Zorg en ICT, 
Werelwaterdag, Earth hour, World health day, Girlsday 2017, 
NRP Gulden Feniks Award, Dag van de Bouw, IEC Conference, 
Dutch Green Building Week, Dag van de Duurzaamheid, 
Wereldbespaardag, Kortste dag. 

82.000 unieke bezoekers
 73 blogs

 1,41 pagina 
 per bezoek

62 % via 
desktop/laptop

29 % via 
smartphone

9 % via 
tablet

          22 % van het verkeer    
komt via social media 
binnen op het platform

soiciaal verkeer:
40 % via LinkedIn - 34 % via Twitter - 22 % via Facebook

Twitterberichten met de meeste impressies
1. Girlsday 2017 – 18.322

2. Opening Symbolica – 8.127
3. Opening Thialf stadion – 6.840

Aantal volgers social media

Twitter 3.660 

LinkedIn 514

Instagram 740 

Facebook 357

Volgt u ons al?
www.detechniekachternederland.nl
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Nieuwe leden
UNETO-VNI verwelkomt de volgende nieuwe leden: Ecomation, Aarle-Rixtel + PRoFit Installatietechniek, 
Almere + The GSM Store, Alphen Aan Den Rijn + Hollandelektra.nl, Amsterdam + Reparatiefabriek, Amsterdam 
+ Flexicharge, Boxtel + Rioolservice West, De Lier + Aardgasservice Noord, Dokkum + Hador Elektrotechniek, 
Dordrecht + iPhoniels, Druten + Reva Koeltechniek en Airconditioning, Ede Gld + Mennega Installatie en 
Dienstverlening, Eext + 50five, Eindhoven + AV10 LED-Displays & Projecten, Enschede + Tautus Installatie, 
Groningen + Vriesco Service, Haarlem + Student Fixer, Haarlem + Nathan Projects, ‘t Harde + RETAM 
Elektrotechniek, Helmond + Installatiebedrijf Arendsen, Hengelo Gld + Karnebeek Sfeerverwarming en 
Installatietechniek, Hengevelde + Isca Nederland, Hoevelaken + Mast Installaties, Hoorn Terschelling + Switch 
Elektro, Koudekerke + KWP Installaties, Kraggenburg + Groener Elektrotechniek, Lattrop-Breklenkamp + VDB 
Installatietechniek, Lienden + ALTEID Frenken, Lieshout + Hapox Installatietechniek, Lomm + Doornenbal 
Telecom & ICT, Nijverdal + M. de Vries Installaties, Oostzaan + Smart Installatietechniek, Oud-Vossemeer 
+ Met veel Aandacht Service & Onderhoud, Purmerend + Gebr. Rombouts Rijen, Rijen + Solid Systems 
Elektra, Roermond + RnR Installaties, Rotterdam + Careson Installatietechniek, Rotterdam + M. Janssen 
Electrotechniek, Rotterdam + Van Bon Elektro, Sambeek + Van Rossum Installatie, Son En Breugel + Decra 
Beheer, Tilburg + The Retail House, Valkenswaard + Compro Techniek, Voorschoten + Ten Have Installatie, 
Weesp + Drost Instal, Wezep + Oranjedak Solar, Zwijndrecht.

Meer halen uit uw lidmaatschap?

Heeft u vragen over de dienst-

verlening van UNETO-VNI en de 

toegevoegde waarde van uw 

lidmaatschap? Weet dan dat uw 

contactpersoon voor u klaarstaat. 

Heeft u zijn nummer niet direct bij 

de hand? Bel 079 325 07 90 of mail 

ledenservice@uneto-vni.nl. 

Wij helpen u graag om nog meer  

uit uw lidmaatschap te halen.

E&W: u integraal,  
wij integraal!
U heeft het vast gemerkt: de vakbladen E&I en K&S gaan verder als E&W Installatie-

techniek. Technieken integreren, de werelden van E en W grijpen steeds meer in elkaar. Ook 

wij gaan daarin mee. Niet alleen op papier, ook online bieden we u alle vak- en marktinformatie nu 

integraal. Op de gloednieuwe website www.ew-installatietechniek.nl kunt u recente artikelen teruglezen, 

instructiefilmpjes bekijken en thematisch naar artikelen zoeken. Ook vanaf uw smartphone of tablet.

De vakbladen Elektro & ICT (E&I) en Klimaat & Sanitair (K&S) zijn 

per 1 januari samengegaan onder de titel E&W Installatietechniek. 

U heeft het eerste nummer al kunnen lezen. Honderd pagina’s vol 

van het beste van twee werelden. 

Nieuwe website

Maar wist u dat we ook een nieuwe website hebben gelanceerd 

voor het nieuwe magazine? www.ew-installatietechniek.nl is hét 

digitale platform waar technieken en techneuten samenkomen, 

net zoals ze dat in de praktijk doen. U vindt er alle informatie 

over richtlijnen, normen, praktische toepassingen, nieuwe 

producten en trends. Of het nu gaat om laagspanningsinstallaties 

of sanitaire technieken, ventilatie of verwarming, verlichtings-

installaties of zonne-energie.  

Ook install.tv is bij de nieuwe site ondergebracht. De vernieuwde 

site is goed toegankelijk op uw pc, smartphone én tablet. Middels 

de social media-links op de site kunt u de informatie meteen 

delen met uw collega’s of klanten. 

Nieuwsbrief

Wilt u nog sneller op de hoogte zijn van het nieuws?  

Meld u zich dan aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief  

via www.ew-installatietechniek.nl.


