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De Formule 1 liefhebber - en dat zijn er tegenwoordig steeds meer - kent het wel! Een crash 

op het circuit waardoor de safety car voorop gaat rijden. Alle coureurs worden gedwongen 

dezelfde snelheid als de safety car aan te houden. Je kunt en mag er niet langs. Ronde na 

ronde tot het circuit weer wordt vrijgegeven. Je kunt zelfs een pitstop maken zonder ver 

achterop te raken omdat je snel weer kunt aansluiten. De snelheid van de volgers is immers 

laag. Tijdens de pitstop snel even nieuwe banden omleggen, een andere vleugelafstelling of 

zelfs een nieuwe neus installeren. En daarna met de juiste spirit snel weer op weg. 

In de coronaperiode zaten we met heel veel mensen achter de denkbeeldige safety car. Veel dingen die we 
gewend waren, gingen plotseling niet meer, konden alleen aangepast doorgaan of zijn wellicht voorgoed 
veranderd. Dit maakte veel creativiteit en innovatie los. Iedereen begon na te denken over hoe ze verder 
konden gaan en ze gingen nieuwe businesskansen uitdenken. 

Ook TVVL zat achter die ‘safety car’. We hebben met elkaar in de pits vaak en veelvuldig overlegd en ge-
brainstormd. Daaruit zijn mooie ontwikkelingen ontstaan. We hebben nieuwe cursussen ontwikkeld; klaar 
voor de start. Er ontstonden nieuwe uitvoeringsvormen voor bijeenkomsten; klaar voor de start. En we 
bedachten nieuwe kennisontwikkelingsprojecten; klaar voor de start. 

Deze pitstops zullen TVVL geen windeieren leggen. Zo gaan we de toekomst met enorm veel vertrouwen 
en energie tegemoet. Een positieve gemoedstoestand die je ook tegenkomt in de verhalen in deze nieuwe 
uitgave van TVVL Toekomst en Trends. Zo vertelt Yvette Watson bijvoorbeeld hoe ze aan die enorme drive 
en dat positivisme komt om zo gedreven aan circulariteit te werken. Kees Boekel en Selina Roskam voerden 
een boeiend gesprek over de waarde van kennis in je bedrijf. Met Remko de Haan en Gaby Abdalla duiken 
we in de wereld van data, BIM en digital twins. De specialisten Gertjan Medema en Frederic Béen van KWR 
vertellen hoe we rioolwater als ideale verklikker voor nieuw Covid-uitbraken kunnen gebruiken. En dan is 
er nog het verhaal van Elske van de Fliert over thuiswerken en CO2-reductie en natuurlijk drie prachtige 
start-ups die zich aan jullie voorstellen. Tot slot hebben we - al bijna traditiegetrouw - de TVVL Kennispart-
ners uitgenodigd voor rondetafelgesprekken. Dit keer gaan zij in gesprek over onze thema’s Gezondheid, 
Comfort en Data.

Kortom, in deze TVVL Toekomst & Trends bundelen we opnieuw een serie verhalen die belangrijke ontwik-
kelingen en trends in onze sector voor het voetlicht brengen. We hopen dat ze je inspireren, zodat je in volle 
vaart vanuit de pits aan de race kunt deelnemen. We wensen je veel leesplezier.

John Lens, directeur TVVL

John Lens

‘Safety car is ending’
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Als haar enthousiasme bepalend is voor het succes waar-
mee we richting een circulaire wereld gaan, dan komt het 
helemaal goed. Yvette Watson, een van de oprichters 
van PHI Factory en adviseur bij verschillende circulaire 
projecten, toont een enorme drive en positivisme zodra 
ze vertelt hoe we onze systemen kunnen veranderen. 
Samen met haar collega’s is zij binnen PHI Factory alweer 
5 jaar bezig om bedrijven, organisaties en initiatieven 
te helpen om via systeemverandering tot een circulaire 
aanpak te komen. Van oorsprong komt Watson uit de 
facilitaire wereld, maar de afgelopen periode heeft zij  
zich steeds nadrukkelijker ook op de installatiewereld 
gericht. Zo is zij voorzitter van de stichting EWF-Lab 
(www.ewflab.nl); een organisatie die innovaties op het 
gebied van natuurlijke klimaatregeling in gebouwen wil 
versnellen. EWF is de afkorting van Earth, Wind & Fire, 
het concept voor natuurlijke airconditioning dat als inspi-
ratiebron model staat voor de doelen van EWF-Lab.

Veranderingen realiseren
‘Wij hebben PHI Factory opgericht om die noodzakelijke 
systeemverandering naar de praktijk te brengen’, start 
Watson het gesprek. ‘Daarvoor zetten we specifieke 
inkooptrajecten op, we brengen het onderwerp in bij ten-
derteams of we bouwen coalities waarin die verandering 
tot stand kan komen. Een 2de pijler onder ons bedrijf is 
het meetbaar maken van circulariteit. We kunnen kwan-
titatief en kwalitatief onderzoek uitvoeren en lifecycle 
(LCA-)berekeningen maken. En een derde activiteit is het 
werken aan gedragsverandering. Dit doen we via challen-
ges; uitdagingen en spelelementen waarmee we mensen 
bewust maken van circulariteit en verduurzaming. Hier-

Yvette Watson, oprichter van PHI Factory en specialist circulariteit

‘Systeemverandering is niet simpel, 
maar wel noodzakelijk!’

Coalities smeden, voortgang en resultaten meetbaar maken, 

gedrag beïnvloeden en via innovatieve methoden versnelling 

realiseren. Het zijn stuk voor stuk werkzaamheden waarmee Yvette 

Watson en haar collega’s bij PHI Factory dagelijks bezig zijn. ‘Wij 

willen de noodzakelijke systeemverandering van lineaire naar een 

circulaire economie in de praktijk brengen. Dat is niet simpel, maar 

het moet. Technisch en economisch zijn er geen onoverkomelijke 

problemen. Sociale verandering is de grootste uitdaging.’

voor hebben we 2 jaar geleden het gamified leerplatform 
PHI Accelerator gelanceerd.’
Op de vraag of en welke vooruitgang ze ziet bij ons stre-
ven naar een meer circulaire economie, reageert zij op de 
haar kenmerkende, positieve wijze. ‘De stappen die we 
zetten zijn echt heel groot. Tegelijk mogen we niet verge-
ten dat we pas zo’n 10 jaar op een bewuste manier met 
het fenomeen circulariteit bezig zijn. Hoewel het principe 
natuurlijk niet nieuw is. In de jaren zestig waarschuwde 
de Club van Rome al voor uitputting van onze grondstof-
fen. In de jaren tachtig kwam de Commissie Brundtland 
met eenzelfde boodschap en begin 2002 was er het boek 
‘Cradle to Cradle’ om de noodzaak voor een circulaire 
economie te onderstrepen. Maar pas in dit decennium zijn 
we echt begonnen om de principes voor een duurzame 
wereld ook in relatie te brengen met onze economie en 
de uitgangspunten in de praktijk te brengen.’

Naar een slimmere inzet
Watson wil direct een veel voorkomende, verkeerde  
opvatting uit de wereld helpen: ‘Een circulaire economie 
betekent niet dat we teruggaan in de tijd. Het is niet dat 
we minder mogen gebruiken. We moeten grondstoffen 
en energiebronnen alleen veel slimmer inzetten. Daar-
voor is die systeemverandering zo noodzakelijk. Ik geloof 
ook echt in marktwerking, maar dan wel met een gelijk 
speelveld. Daar schort het nu meestal aan, waardoor 
er geen evenwicht kan ontstaan. We subsidiëren nu bij-
voorbeeld het gebruik van grondstoffen terwijl we arbeid 
belasten. Dit is een onhoudbare situatie die we uiteinde-
lijk moeten omdraaien.’
Daarmee stipt zij meteen een aspect aan waardoor 
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systeemverandering zo lastig en moeizaam gaat. ‘Ik snap 
heel goed dat er mechanismes en belangen zijn die we 
niet zomaar veranderen. En toch vind ik het extreem leuk 
om daarin actief te zijn. Inmiddels weten mensen ook: als 
PHI ermee aan de slag gaat, dan gebeurt er wat. Dat is 
precies wat ons doel is. Wij willen op basis van openheid 
en vertrouwen mensen aan elkaar koppelen. Als wij 
ergens onze zinnen op zetten, dan zoeken we net zo lang 
tot we commitment van alle betrokkenen kunnen krijgen. 
Ook ik snap dat iedereen belangen heeft. Al die belangen 
zullen we ook indringend bekijken. Maar dan vragen we 
jou: wat houd je tegen om mee te doen? Hoe kunnen we 
die blokkades weghalen? In elk traject komen we beren 
op de weg tegen, is er een springend hert die niet in de 
pas loopt of er is er een dood paard waaraan je moet 
trekken. Belangrijkste is dat we die zaken niet negeren, 
maar ze benoemen en alle bezwaren serieus nemen zodat 
we oplossingen kunnen aandragen.’

Verborgen obstakels
Watson onderkent dat in bijna alle projecten verborgen 
obstakels zijn, maar dat ze nooit een reden zijn om niet 
aan een traject te beginnen of door te gaan. ‘Door zoveel 
mogelijk mensen in een traject te betrekken, vinden we 
een manier om rond die obstakels te werken. We gaan 
ook met iedereen in gesprek. Geloof me, in elke organi-
satie, groot of klein, vind je Don Quichotes zoals ikzelf; 
mensen met lef en visie die echt wel door hebben dat we 
het systeem moeten veranderen. Het is alleen dat we 
door tijdsdruk, marges of andere praktische problemen 

dit nog niet op grote schaal kunnen doorvoeren.’
De noodzaak om systemen te veranderen, wordt met de 
dag groter, vindt Watson. ‘Het zijn alleen geen projecten  
die we met een ‘single purpose’ kunnen oppakken. We 
moeten meervoudige doelen voor ogen hebben en 
tegelijk oppakken. Technisch kunnen we alles. Als we 
gaatjes kunnen graven op Mars, dan kunnen we op aarde 
ook elk probleem oplossen. Economisch is elk project 
haalbaar, als we maar eerlijke berekeningen maken. Op 
dit moment verrekenen we vrijwel nooit de schade en de 
werkelijke kosten van onze grondstofgebruik. Die schade 
wentelen we af op de maatschappij. De enige uitdaging 
waarvoor we soms nog staan, is het sociale vraagstuk. 
Hoe krijgen we het grote publiek mee in onze visie dat een 
circulaire economie de enige, echt duurzame keuze is?’

Sociale innovatie 
‘Om die sociale innovatie te kunnen realiseren, zijn 3 ele-
menten van groot belang. Als eerste moeten we zorgen 
dat mensen snappen wat er aan de hand is. Zij moeten 
weten waar we naar toe gaan. In elk project is dit een 
eerste vereiste waaraan we werken. Het tweede element 
is dat we mensen in staat stellen om aan die verandering 
te kunnen werken. We moeten het mogelijk maken dat 
we processen anders inrichten. Soms moet je daarvoor 
eerst wet- en regelgeving aanpassen. Dat maakt bepaal-
de veranderingen lastig en tijdrovend. De derde is het 
‘willen’. Ik ben een enorme fan van het boek ‘De meeste 
mensen deugen’ van Rutger Bregman. Ook ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen deze verandering wil, maar dat er 

Yvette Watson
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soms blokkades zijn waardoor mensen niet durven. Die 
moeten we bespreekbaar maken zodat we die obstakels 
kunnen wegnemen.’
Tijdens het Toekomst & Trends Event dat TVVL begin 
2021 online organiseerde, hield Yvette Watson een 
vurig en enthousiast pleidooi voor het ontwikkelen en 
realiseren van eco-positieve gebouwen. Het is volgens 
haar mogelijk om ons vastgoed in 2050 veel beter te 
laten presteren dan ‘Paris-proof’. In haar visie staat de 
gebruiksbenadering centraal binnen gebouwen. Circula-
riteit, maar ook klimaatadaptatie, natuur-inclusief, 
materiaalslim, gezondheid en welzijn zijn dan een onlos-
makelijk onderdeel van elk gebouw. ‘Dus niet meer met 
minder, maar juist meer door slimmer ontwerpen. Laat 
gebouwen de longen van de stad worden. Daar kan en 
moet de sociale cohesie beginnen. Een energietransitie is 
niet mogelijk zonder materialentransitie. Daar zijn wij van 
overtuigd en ik zie die innovatiekracht ook bij veel leden 
van TVVL. In dat opzicht is TVVL echt een speeltuin voor 
briljante mensen.’

In het belang van de gebruiker
Volgens Watson kan de installatiewereld een prominente 
rol vervullen in de transitie naar een energieneutrale 
en circulair gebouwde omgeving. ‘Om die reden vind ik 
het zo belangrijk om het EWF-concept en natuurlijke 
klimatisering verder te brengen en door te ontwikkelen. 
Prachtig hoe Amstelius het eerste gebouw ontwikkelde 
dat in 2019 als Hotel Breeze op IJburg werd geopend en 

waarin het Earth, Wind & Fire concept in de praktijk is 
toegepast.’ Maar dit ging volgens haar niet vanzelf. ‘De 
bouwwereld kiest liever voor bestaande concepten. Dat 
is ze niet kwalijk te nemen, omdat zij daarmee aan risico-
beperking doet, maar dat is meestal niet in het belang van 
de eindgebruiker. Ik ben met mijn facility-achtergrond 
juist erg geneigd om allereerst naar de gebruiksfase te 
kijken. Hoe dienen we de eindgebruiker het best? Ik snap 
heus wel dat een installatie-adviseur of een installateur 
zich dienstbaar opstelt en het beste concept bedenkt 
bij het ontwerp dat zijn opdrachtgever - de architect, 
de ontwikkelaar of de aannemer - hem voorlegt. Maar 
in de meeste gevallen komt die vraag niet voort uit het 
perspectief van de eindgebruiker. Het is zelden dat een 
ontwikkelaar of bouwer voorwaarden stelt vanuit circula-
riteit, gezondheid of klimaatadaptatie.’
‘In Hotel Breeze kozen de ontwikkelaar en de architect 
er wel voor om het natuurlijke klimaatsysteem toe te 
passen zoals Ben Bronsema dat ontwikkelde en al in 2013 
in een proefschrift introduceerde. Dit is een trendbreuk 
met de wijze waarop we nu gebouwen klimatiseren. Het 
Earth, Wind & Fire concept is gebaseerd op klimatise-
ring via natuurlijke trek, zoals dat ook in termietenheu-
vels plaatsvindt. Als vervolg op dit project gaan we dit 
systeem nu ook toepassen in het nieuwe, eco-positieve 
en multifunctionele onderwijsgebouw voor de Erasmus 
Universiteit, waarvoor wij in de uitvraag van het gebouw 
mede de basis mochten leggen.’

Nieuwsgierigheid en vertrouwen
‘Het is soms best spannend om innovaties te omarmen. 
De puzzelstukjes vallen samen pas als een opdrachtgever 
lef toont en echte duurzame innovatie durft toe te laten. 
Hiervoor is vertrouwen nodig in de opdrachtnemers. 
Dat gebeurt wanneer de opdrachtnemers, in dit geval 
architect Paul de Ruiter, BAM en adviesbureau Hal-
mos, met oneindig veel nieuwsgierigheid een dergelijke 
innovatie oppakken en volledig eigen maken. Ja, zelfs nog 
beter maken. De praktijk moet uitwijzen of het systeem 
hier ook werkt zoals we dat nu voorzien. Maar technisch 
is het mogelijk. Het EWF-concept is niet duurder dan 
een conventionele installatie en we kunnen zelfs een 
statement maken doordat de total cost of ownership 
lager is. Halmos maakte wetenschappelijke berekeningen 
waaruit blijkt dat we hier 50% minder gebouwgebonden 
energie nodig hebben ten opzichte van een conventioneel 
gebouw. Het mooie van een partij als Halmos is dat zij 
het concept weer beter maken, doordat zij zelf zo nieuws-
gierig zijn naar de werking van het systeem. Uiteindelijk 
was bij alle partijen de durf en het vertrouwen aanwezig 
om deze methode toe te passen. Dat vind ik zo belangrijk 
bij de toepassing van dergelijke innovaties: timmer niet 
meteen alles potdicht. Als er vertrouwen en nieuwsgie-
righeid is en we geven elkaar de ruimte om ook eventuele 
fouten weer goed te maken dan kunnen we fantastische 
resultaten boeken.’
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De werking van de thermo-akoestische warmtepomp 
is aanzienlijk anders dan die van een ‘gewone’ warmte-
pomp. ‘We gebruiken helium binnen een drukvat’, zegt 
Roelof Schuitema, Chief Technical Officer bij Blue Heart 
Energy. ‘De geluidsgolven drukken het helium in en laten 
deze weer uitzetten, waardoor het heliumgas respectie-
velijk warmte afgeeft of juist opneemt.’

Onbeperkt opwaarderen
Oprichter en CEO van Blue Heart Energy Michiel Hart-
man geeft aan dat de werking van de thermo-akoesti-
sche warmtepomp ervoor zorgt dat warmte kan worden 
‘verplaatst’ van een lage naar een hoge temperatuur. ‘Dit 
zorgt ervoor dat deze warmtepomp een aantal voordelen 
heeft ten opzichte van de reguliere warmtepomp. Door-
dat de thermo-akoestische warmtepomp de warmte 
onbeperkt kan opwaarderen, heb je geen temperatuur-
limieten aan de bronzijde. Voor de afgiftezijde kiezen we 
voor een maximale afgiftetemperatuur van 80°C. Maar 
in principe zou je ook hogere temperaturen kunnen afge-
ven, zolang het afgiftesysteem maar geschikt is.’

Thermo-akoestische warmtepomp 
maakt duurzaam verwarmen flexibeler

Huizen verwarmen met behulp van 
geluidsgolven; het klinkt als science fiction, 
maar start-up Blue Heart Energy bouwt 
momenteel aan het tweede prototype 
warmtepomp dat volgens dit principe werkt. 
De kleine en flexibel inzetbare thermo-
akoestische warmtepomp van Blue Heart 
Energy moet het verduurzamen van bestaande 
woningen goedkoper en eenvoudiger maken.

Flexibiliteit
‘Een tweede voordeel dat samenhangt met het ontbre-
ken van temperatuurlimieten is de flexibiliteit van het 
systeem’, vervolgt Hartman. ‘Omdat ons modulerende 
systeem zich aanpast aan de temperatuur van de bron 
is het eenvoudiger deze in te regelen als de warmte-
pomp wordt gevoed door fluctuerende bronnen zoals 
buitenlucht of oppervlaktewater. Bij compressiewarmte-
pompen is de inregeling bij bronnen met een wisselende 
temperatuur soms een uitdaging. Aan de afgiftezijde is 
deze flexibiliteit weer fijn omdat de thermo-akoestische 
warmtepomp zowel de warmte voor het tapwater als 
voor de vloerverwarming kan leveren, zonder dat je hier-
voor verschillende systemen hoeft te combineren.’ 

Efficiëntie
Schuitema vervolgt: ‘Een ander pluspunt van de thermo- 
akoestische warmtepomp is de efficiëntie. Die blijft heel 
stabiel, wat de brontemperatuur ook is. Bij hogere af-
giftetemperaturen is de COP vergelijkbaar en soms zelfs 
hoger dan die van de reguliere warmtepompen.’ Hartman 
ziet vooral voor bestaande woningen kansen voor de 
warmtepomp die gebruikmaakt van geluidsgolven.  
‘Met onze warmtepompen kunnen we met een heleboel  
verschillende brontechnieken bestaande woningen 
efficiënt duurzaam verwarmen en van warm tapwater 
voorzien. Zo willen we de energietransitie een boost te 
geven.’ Blue Heart Energy hoopt in de zomer van 2021 
het prototype van de warmtepomp van 3 kW te kunnen 
testen en is tegelijkertijd bezig met een prototype dat  
1 tot 6 kW levert. ‘We blijven het systeem optimaliseren, 
zodat deze bij de introductie op de markt qua efficiëntie 
gelijkwaardig is aan de reguliere warmtepomp’, aldus 
Hartman. De oprichter van de start-up verwacht dat be-
gin 2023 de eerste thermo-akoestische warmtepompen 
met een vermogen van 1 tot 6 kW beschikbaar zijn voor 
de consument.

Prototype 2kW
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Die uitspraken komen van respectievelijk Kees Boekel, 
programmamanager BIM bij ENGIE en TVVL-bestuurslid 
met de portefeuille Kennisontwikkeling en Selina Roskam, 
kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij RVO. Zowel 
Boekel als Roskam zijn vurige pleitbezorgers voor de 
ontwikkeling en verbreding van kennis. Zij merken vanuit 
hun functies dat er enorm veel kennis aanwezig is in de 
installatie- en bouwsector, maar ook dat al die experts 
hun kennis lang niet altijd op een slimme wijze inzetten. 

‘Wij zitten natuurlijk zelf ook in een bubbel, omdat wij via 
onze organisaties uitgesproken veel met kennis bezig zijn. 
Wij spreken vaak de koplopers in onze sector. Toch ben 
ik van mening dat de urgentie om in de hele breedte van 
de branche aan kennisontwikkeling te doen nog wel een 
stukje sterker mag worden’, start Roskam het gesprek. ‘Ik 
zou vooral de mensen met specifieke kennis willen samen-
brengen zodat zij hun kennis nog meer kunnen delen. 
Bijvoorbeeld die experts die bij de koplopers actief zijn.’

Te veel in ‘kokers’ georganiseerd
‘Ik ben het met Selina eens; ik zie ook dat er veel kennis 
aanwezig is’, vertelt Boekel. ‘Ik ben ook vaak onder de 

‘Kennis vertegenwoordigt de 
grootste waarde in je bedrijf’

In vrijwel elke organisatie maken de 

medewerkers met specifieke kennis 

het verschil. Een dooddoener eerste 

klas, zou je zeggen. ‘En toch beseffen 

nog veel ondernemers en managers 

niet dat kennis in hun bedrijf de 

grootste waarde vertegenwoordigt.’ 

Dat wil niet zeggen dat we alleen 

nog kenniswerkers in dienst moeten 

nemen. ‘De techneut mag een 

techneut blijven, maar zorg dat er 

iemand naast staat met kennis van de 

markt of iemand die heel veel weet 

van de belevingswereld van de klant.’

indruk als ik bij TVVL of op specifieke bijeenkomsten 
mensen spreek en hoor wat hun kennisniveau is. Het 
opdoen van kennis door de experts in bedrijven is dan 
ook niet het probleem. De uitdaging zit veel meer bij de 
exploitatie van kennis. De hoge werkdruk in de projecten 
en de contractvormen bemoeilijken het verspreiden 
en toepassen van kennis. Daarnaast is het mijn stellige 
indruk dat de huidige kennis nog vaak in ‘kokers’ is ge-
organiseerd. Neem een integraal onderwerp als brand-
veiligheid. De ‘brandspecialisten’ weten er alles van, maar 
als de constructeur, de gebouwautomatiseerder en de 
elektrotechnicus er nog weinig vanaf weten of niet over 
de actuele kennis beschikken, ontstaan er toch echt pro-
blemen. Brand is typisch een integraal thema waarvoor 
exploitatie en kennisdeling cruciaal zijn.’
‘Zou de oorzaak kunnen liggen bij de smalle aanpak en 
gespecialiseerde programma’s in het MBO en HBO’, 
vraagt Roskam zich af. ‘Mijn idee is nog altijd dat het 
technisch onderwijs een tamelijk verkokerde werkwijze 
hanteert.’ Maar Boekel ziet daarin niet de belangrijkste 
oorzaak. ‘In het technisch onderwijs zien we de laatste 
jaren een duidelijke verbreding van de onderwijspro-

Kees Boekel
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gramma’s. Dat geldt voor zowel het reguliere MBO, HBO 
en de universiteiten, als voor de bijscholingsprogramma’s. 
Ik denk dat de verkokering veel meer in de cultuur zit. 
Het is voor vakmensen lekker en comfortabel om de uit-
wisseling van kennis binnen je groep met vakgenoten te 
houden. Ga je buiten die kaders dan voelt dat toch onge-
makkelijker. Terwijl, als je buiten je comfortzone durft te 
stappen, je juist heel veel kunt leren. Dat lijken we alleen 
niet zo gewend in de installatie- en bouwsector.’

Integrale visie en aanpak
‘In dat opzicht kijk ik altijd naar TVVL als een vereniging 
die zich breed positioneert; jullie zijn meer dan een club 
die zich op de techniek richt’, zegt Roskam. ‘Ik zie TVVL 
bijvoorbeeld als voorvechter voor het brede thema van 
gezonde gebouwen; veel meer dan een vereniging die 
bijvoorbeeld puur de werktuigbouwkunde naar een hoger 
niveau wil brengen. Naar mijn indruk zijn er bij TVVL veel 
mensen die over bredere kennis beschikken dan van 1 of 
2 specifieke vakgebieden. Ik hoop dan ook dat TVVL het 
voortouw kan nemen en die ontwikkeling breder trekt, 
zodat er een bouw- en installatiewereld kan ontstaan 
met een meer integrale visie en aanpak.’

‘Digitalisering en BIM kunnen daarin een katalysator zijn’, 
reageert Boekel. ‘Daarvoor is nog wel een hele wereld te 
winnen. Als we uiteindelijk data voor ons kunnen laten 
werken, dan ontstaan de mogelijkheden om projecten uit 

meer dan vanuit één gezamenlijk perspectief te benade-
ren. Alle stakeholders in een bouwproject wisselen dan 
hun kennis met elkaar uit. Zowel de opdrachtgever, de 
architect en adviseurs als alle uitvoerende partijen zullen 
dan wel hun kennisniveaus in balans moeten brengen.’

Vertrouwen en transparantie
‘Voor een opdrachtgever wil dit zeggen dat hij of zij 
net zoveel kennis moet hebben, om die rol van goede 
opdrachtgever te kunnen uitoefenen. Ik bedoel daarmee 
dat niet alleen adviseurs en uitvoerders aan kennisont-
wikkeling moeten doen’, zo maakt Roskam duidelijk. ‘Ik 
heb dit de afgelopen jaren gezien bij de energie service 
companies, de ESCo’s, die zijn opgericht. Hiervoor is een 
vertrouwensband nodig tussen de partij die de opdracht 
geeft en de partijen die de uitvoering verzorgen. Die 
band ontstaat alleen als de kennisniveaus min of meer 
gelijk zijn.’
‘Transparantie, want dat is waar Selina het over heeft, is 
inderdaad een interessant topic. Je hebt echt een bepaald 
kennisniveau nodig wil je elkaar op prestaties kunnen 
sturen of als je performance als leidraad in een project 
wilt gebruiken. De kennisprojecten die TVVL ontwikkelt, 
vaak op een belangeloze en praktische manier, maken 
dat het kennisniveau maar ook de bereidheid om samen 
te werken bij de mensen in onze sector groter wordt. Dat 
is echt cruciaal. Want zodra verhalen of uitgangspunten 
van een bepaalde partij niet kloppen of niet worden 
begrepen, ontstaat er wantrouwen’, zegt Boekel. ‘Een op-
drachtgever zal niet automatisch vertrouwen hebben in 
een marktpartij. Vandaar dat hij adviseurs zal zoeken met 
onbevooroordeelde kennis en uitgangspunten’, denkt 
Roskam. ‘En dan helpt het niet’, gaat Boekel verder, ‘dat 
technisch experts wel goed met elkaar kunnen praten, 
maar die kennis niet breder kunnen verspreiden. Uitein-
delijk moeten we opdrachten echt in bouwteamverband, 
op een integrale manier tot een succesvol einde brengen. 
Nu zijn het vaak de contractvormen die een belemme-
ring vormen. We verhelpen dit alleen door via ons collec-
tief geheugen de kennis in de gehele sector te verbreden.’ 
Roskam: ‘Daarmee kom je weer terug bij de noodzaak 
voor meer transparantie en vertrouwen in elkaar.’

Nieuwe kennis op komst
Voor beide specialisten is het duidelijk dat er in de 
komende jaren enorm veel nieuwe kennis op de sector 
afkomt. Roskam heeft persoonlijk de ervaring dat de 
‘installateur op de hoek’ een flinke kennisachterstand 
heeft. Bij de verduurzaming van haar eigen woning vond 
ze het bijzonder lastig om een deskundig installatiebedrijf 
te vinden dat haar op objectieve wijze kon informeren 
en voorlichten. ‘Ik snap echt wel dat een relatief klein 
installatiebedrijf niet alle kennis van nieuwe technieken 
in huis kan hebben. Maar wees daar eerlijk en open over. 
Naast technische kennis is er bij veel vakmensen ook de 
noodzaak om hun kennis over zaken als gespreksvaardig-

Selina Roskam
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heid te vergroten. Een techneut mag een techneut blijven, 
maar zorg dat er in je bedrijf ook mensen zijn met kennis 
van de markt; mensen ook die naast de klant kunnen 
gaan staan om de kennisuitwisseling met hem of haar op 
begrijpelijke wijze uit te voeren.’

‘Ik snap het probleem dat Selina beschrijft, maar het is 
geen beeld dat je kunt generaliseren. Ik denk dat veel be-
drijven, ook de ‘installatiebedrijven op de hoek’, voldoen-
de energie steken in het vergroten van hun kennis om 
de klant op een goede manier te helpen. Maar bedrijven 
beseffen dat het landschap heel erg divers is geworden. 
Neem de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
waterstof. Investeren in kennis vereist dat bedrijven 
keuzes maken. Vervolgens moet zo’n bedrijf zorgen dat 
het die kennis verspreidt. Er zullen 
altijd ‘first movers’ zijn, bedrijven 
die vanuit een innerlijke drive als 
eerste op de trein springen. Daar-
na komen de bedrijven die vinden 
dat die technologie bij hen past. 
Zij zullen die kennis zich op dat 
moment ook eigen maken.’

Investeren in ‘sociaal kapitaal’
‘Voor ondernemers en managers is 
het essentieel dat zij zich bewust 
zijn dat kennis uiteindelijk de 
grootste waarde in hun bedrijf 
vertegenwoordigt. Dit ‘sociaal 
kapitaal’ moet je voeden en onder-
houden, zeker in een dienstver-
lenende sector als de installatie-
wereld’, zegt Boekel. Roskam: ‘Er 
is al veel geïnvesteerd en er zal 
nog veel meer geld naar kennis-
ontwikkeling gaan. Voor bedrijven 

is het goed om te weten dat Europa via de Horizon 
Europe-projecten flinke budgetten beschikbaar stelt, 
waarvan we in Nederland nog relatief weinig gebruik 
maken. Ook opdrachtgevers kijken steeds nadruk-
kelijker of hun leveranciers aandacht hebben voor 
kennisontwikkeling en hier geld aan besteden. Laat 
zien dat je aan Research & Development doet. Betrek 
bijvoorbeeld ook op een zichtbare manier stagiairs 
en afstudeerders in je bedrijf.’
Het afgelopen jaar is het, vooral door de coronapan-
demie, duidelijk geworden dat kennisontwikkeling 
steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk wordt. 
‘Naast het grotere gemak, is het ook wel lastiger om 
overzicht en inzicht te krijgen. Het gevaar is dat we 
mensen overladen met de mogelijkheden, waardoor 
het niet meer duidelijk is wat bijvoorbeeld noodzake-
lijke kennis is en wat niet’, zegt Roskam. Boekel: ‘Het 
blijkt dat het ontsluiten en distribueren van kennis 
eenvoudiger is dan ooit. Als je het aanbod ziet waar-
uit we kunnen kiezen, dan moeten we vaststellen dat 

we superrijk zijn. Maar ik zie ook dat het niet eenvoudiger 
is geworden om te beoordelen wat belangrijk is voor 
jezelf of voor je bedrijf. Ik ben onder de indruk van de 
omslag naar digitaal die TVVL in het afgelopen jaar heeft 
gemaakt. Tegelijk ben ik ook van mening dat dit nooit 
de fysieke kennisevents of netwerkbijeenkomsten zal ver-
vangen.’ ‘Daar ben ik het van harte mee eens. Op events 
als Building Holland, Provada of de Energie Vakbeurs 
ontmoeten wij steeds weer nieuwe mensen die je kennis 
echt verrijken. Ik denk wel dat we in de toekomst hybride 
bijeenkomsten zullen zien, deels fysiek en deels online. 
Wat dat betreft gaat kennisontwikkeling en -verspreiding 
een spannende toekomst tegemoet’, besluit Roskam.
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‘Een belangrijk voordeel van ons concept is de kostenef-
fectiviteit’, aldus Joost Spanjer. De operationeel manager 
bij Summerheat geeft aan dat de opslag van energie 
als warmte meer dan twintig keer goedkoper is dan het 
opslaan van energie in een accu. ‘De tank waarin we het 
warme water opslaan is daarnaast – ondanks de goede 
isolatie-eigenschappen – redelijk low-tech. Hierdoor 
heeft deze in de productie een heel beperkte milieu- 
impact, zeker als je het vergelijkt met een accu.’

Mismatch
Het idee voor de ondergrondse opslag van energie komt 
voort uit de frustratie over de mismatch tussen duur-
zaam opgewekte energie en de vraag. ‘Op de momen-
ten dat er veel duurzame energie wordt opgewekt en 

Summerheat introduceert decentrale 
warmtebuffer voor opslag duurzame energie

De energiemarkt wordt steeds grilliger. 
Snel fluctuerende opwekking van duurzame 
elektriciteit via zonnepanelen en windmolens 
staat tegenover een groeiende vraag 
naar elektriciteit door warmtepompen 
en elektrische auto’s. Eén manier om die 
grilligheid aan te pakken, is het tijdelijk 
opslaan van energie. Summerheat bedacht 
een ondergrondse opslagtank om op 
woningniveau een grote hoeveelheid energie 
in de vorm van warmte in op te slaan.

beschikbaar is, is de vraag naar energie niet toereikend 
om al die energie af te nemen’, zegt Spanjer. ‘Door de 
salderingsregeling kunnen huishoudens met bijvoorbeeld 
zonnepanelen dat teveel aan energie nu nog terugleveren 
aan het net en wegstrepen tegen stroom die ze later af-
nemen. Maar dat is een boekhoudkundige truc die bij het 
steeds verder toenemen van duurzame opwekcapaciteit 
aan zijn houdbaarheidsdatum is gekomen. We moeten 
naar een situatie waarin we die energie kunnen bewaren 
en gebruiken op het moment dat er even geen duurzame 
energie beschikbaar is. Zo voorkom je ook dat het elektri-
citeitsnet overbelast raakt.’

300 kWh opslagcapaciteit
Spanjer vertelt dat het ondergrondse energieopslag-
systeem elke vorm van duurzaam opgewekte energie 
kan bufferen. ‘Of het nu gaat om energie van zonne-
panelen of windmolens die wordt omgezet naar warmte, 
zonnecollectoren of bronnen op basis van biomassa. De 
warmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan 
het water in de ondergrondse tank. Deze goed geïso-
leerde tank heeft een volume van 8m3 en bevat een 
vloeistofdichte zak met daarin 3600 liter water. Met de 
overtollige duurzame elektriciteit warmen we het water 
op tot 80°C. Zo kunnen we 300 kWh aan thermische 
energie opslaan.’ 

Marktintroductie in 2022
Volgens Summerheat kan een volle tank een gemiddelde 
gezinswoning met energielabel B in de winter gemiddeld 
ongeveer 2 weken verwarmen zonder inzet van de warm-
tepomp. ‘De opslagtank gaat minimaal 50 jaar mee’, ver-
telt Spanjer. ‘Momenteel zijn we bezig met proeven met 
TNO en de TU Delft. We verwachten dat het product in 
2022 leverbaar is en willen in 2023 de opslagtanks via 
massaproductie beschikbaar maken. Samen met partners 
beginnen we met het beschikbaar maken van een totaal 
verwarmingsconcept waarin de buffer een belangrijke rol 
speelt. Op termijn willen we de buffer ook als autonoom 
bouwblok beschikbaar maken. We leveren dan een prefab 
module met hydraulische set en regeltechniek. De markt-
vraag zal ook afhangen of de salderingsregeling blijft 
bestaan en zal toenemen bij de invoering van variabele 
energieprijzen. Je kunt het systeem dan opladen op 
momenten van overvloed en lage prijzen; de momenten 
waarop de carbon footprint laag is. Op het moment dat 
de prijzen hoog zijn en er toch energievraag is, kun je 
putten uit de aangelegde voorraad.’ Op dit moment richt 
Summerheat zich met het concept voornamelijk op de 
woningbouw, maar Spanjer hoopt dat het concept ook 
toepassing gaat vinden in de utiliteitsbouw en industrie.
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Rioolwater als ideale ‘verklikker’ 
voor ontwikkeling coronavirus

Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen is 

dagelijks nieuws. Deze cijfers komen voort uit het aantal 

geregistreerde positieve coronatests. Toch geeft dit getal 

geen objectief beeld van de daadwerkelijk besmettingsgraad, 

omdat het afhankelijk is van het aantal mensen dat zich laat 

testen. Om een objectief beeld te krijgen van de verspreiding en 

ontwikkeling van het virus speurt KWR sinds februari 2020 naar 

de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater.

Bij de aanvang van het traject om via rioolwateranalyse 
het coronavirus op te sporen, onderzocht KWR slechts 
bij een aantal steden de monsters van het rioolwater. 
Frederic Béen was vanuit zijn onderzoek op het gebied 
van rioolwatersurveillance bij KWR nauw bij het project 
betrokken. Zo zag KWR als een van de eersten onder-
zoeksinstituten hoe in maart 2020 de eerste sporen van 
het coronavirus in rioolwater werden geconstateerd. ‘Het 
virus groeide daarna exponentieel tot de pandemie die 
we nu kennen en waar organisaties over de hele wereld 
zich mee bezig houden’, zegt Béen. ‘In Nederland is 

daarop besloten om het onderzoek naar SARS-COV-2 
in rioolwater op te schalen en ook in andere landen ont-
stond een nationaal monitoringsprogramma.’ 

Objectief beeld
‘Via de rioolwateranalyse kunnen we zien hoe het virus 
zich ontwikkelt’, zegt Gertjan Medema, die als hoofd-
wetenschapper bij KWR het onderzoek coördineert. De 
hoofd-microbioloog bij KWR noemt de objectiviteit van 
de resultaten van het rioolwateronderzoek als een van 
de belangrijkste voordelen. ‘Het is onafhankelijk van de 

Gertjan Medema
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testbereidheid van de bevolking; iedereen gaat naar het 
toilet. Je krijgt zo dus een nauwkeuriger beeld van de aan-
wezigheid van het virus. In bepaalde wijken in Rotterdam 
– waar we eerder het rioolwater onderzochten – zagen we 
bijvoorbeeld dat vrij weinig inwoners zich lieten testen, 
maar dat er wel veel virusdeeltjes in het rioolwater zaten. 
Op basis daarvan kon de GGD speciale testbussen inzet-
ten waar de bewoners zich gratis konden laten testen. 
Dat is een mooi voorbeeld van hoe je kunt inspelen op de 
resultaten van dit onderzoek. Daarnaast kunnen we rela-
tief eenvoudig grootschalig onderzoek doen naar hoe het 
virus zich beweegt. Afhankelijk van het niveau waarop we 
onderzoek doen, hebben we aan 1 sample genoeg om te 
zien hoeveel virusdeeltjes een groep van 300 tot zelfs wel 
1 miljoen mensen bij zich draagt.’

Geen alternatieve coronatest
‘Aan het begin van de uitbraak gaf de rioolwateranalyse 
zelfs sneller een beeld van de ontwikkeling van het virus, 
omdat het testbeleid nog in de opstartfase zat’, vervolgt 
Béen. ‘Inmiddels loopt de snelheid waarmee we zicht 
hebben op de laatste wijzigingen omtrent het virus bijna 
gelijk op met die van de teststraten.’ Béen geeft aan dat 
de analyse van het rioolwater op een ander vlak wel aan-
merkelijk sneller is in het detecteren van het virus. ‘Bij de 
gewone coronatesten gaan mensen vaak pas testen als 
ze klachten hebben, maar de eerste klachten ontwikkelen 
zich gemiddeld 5 dagen na de besmetting. In die peri-
ode van 5 dagen kunnen deze personen al wel anderen 
aansteken met het virus. Uit de rioolwateranalyse blijkt al 
eerder dat iemand het virus bij zich draagt.’ Dit betekent 
echter niet dat het onderzoeken van het rioolwater een 
reguliere coronatest kan vervangen. Medema: ‘Rioolwa-

teranalyse is op allerlei schaalniveaus toepasbaar, waarbij 
de kleinste schaal de meting van het rioolwater van een 
enkel gebouw is. Je kunt de vondst van virusdeeltjes dus 
niet direct terugbrengen naar de besmette persoon. En 
dat mag ook niet zomaar.’ Béen vult aan: ‘Als je de schaal 
nog kleiner maakt en gevonden virusdeeltjes zou kunnen 
herleiden naar individuele personen krijg je te maken 
met ethische vraagstukken.  Dit onderzoek richt zich op 
de aanwezigheid van het virus in de populatie, niet in 
het individu. Daarnaast scheiden niet alle mensen die 
besmet zijn het virus uit. Dus als er geen virusdeeltjes in 
het rioolwater aanwezig zijn, betekent dit niet dat van de 
gemeten huishoudens niemand het virus bij zich draagt. 
Rioolwateranalyse geeft een goed beeld van de algemene 
ontwikkeling van het virus en kan in sommige gevallen 
bruikbaar zijn om met snel handelen extra besmettingen 
te voorkomen. Maar het is geen vervanger voor de gewo-
ne coronatesten.’

Toepassing in Nederland
Béen: ‘De focus van rioolwateranalyse ligt momenteel op 
het meten van de verspreidingssnelheid van het virus, het 

Frederic Béen
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waarnemen van mutaties van het virus en het in kaart 
brengen van de verschillende varianten die actief zijn. 
Met moderne statistische analyses leggen we de link tus-
sen de positieve coronatests en de resultaten van het riool-
wateronderzoek, om zo een beter beeld te krijgen van het 
daadwerkelijke aantal besmettingen. Andere manieren 
waarop we de rioolwateranalyse kunnen inzetten met 
betrekking tot corona, is het nagaan hoeveel virusdeeltjes 
een persoon uitscheidt en het aantal virusdeeltjes in de 
ontlasting in de verschillende fases van de besmetting.’ 

Internationale toepassing
Nederland is niet het enige land dat via onderzoek naar 
virusdeeltjes in het rioolwater de ontwikkeling van het 
coronavirus in de gaten houdt. ‘De Europese Commissie 
heeft alle lidstaten geadviseerd om met rioolwateranaly-
se de opkomst van het coronavirus en nieuwe varianten 
daarvan in de gaten te houden’, zegt Medema. ‘De com-
missie heeft ook speciaal hiervoor budget vrijgemaakt 
om de landen te helpen het onderzoek te financieren. 
Veel Europese landen passen de analyse van rioolwater 
toe om het virus in de gaten te houden, al verschilt de 
exacte toepassing ervan per land. In Nederland meet 
het RIVM inmiddels 2 keer per week op nationaal niveau, 
waar ze in Frankrijk en Spanje vooral in de grote steden 
het rioolwater onderzoeken. In Engeland ligt de focus van 
de rioolwateranalyse op scholen, gevangenissen en ver-
pleeghuizen.’ Ook buiten Europa gebruiken verschillende 
landen de mogelijkheid om virusdeeltjes in rioolwater 
waar te nemen. ‘In de Verenigde Staten onderzoekt men 
bij universiteitscampussen het rioolwater op gebouwni-
veau’, gaat Medema verder. ‘Zodra daar resten van het 
virus worden aangetroffen, gaat het betreffende gebouw 
in lockdown en brengen ze via de reguliere coronatesten 
in kaart wie er positief was om verdere verspreiding te 
voorkomen. Op deze manier zijn ook al asymptomatische  
patiënten gevonden. In Australië is het coronavirus vrijwel 

onder controle en heeft de rioolwateranalyse een rol als 
‘early warning’. Zodra het virus wordt ontdekt, volgen er 
direct actiemaatregelen om de bron te isoleren en een 
eventuele uitbraak in te dammen. Zo’n aanpak vraagt 
echter wel om een actief beleid; je moet minimaal 3 keer 
per week op zeer kleine schaal meten en dat in het hele 
land. De testresultaten moeten ook snel beschikbaar zijn 
en je moet direct reageren als je het coronavirus aantreft, 
zodat je een mogelijke brandhaard snel de kop kunt 
indrukken.’

Potentie van rioolwateranalyse
Medema vertelt dat het analyseren van rioolwater ‘relatief 
nieuw’ is, maar wel al langere tijd voor de corona-uitbraak 
werd toegepast. ‘rioolwateranalyse werd al voor de coro-
na-uitbraak gebruikt om te monitoren of het poliovirus 
echt afwezig is en blijft in Nederland. Zo wordt een vinger 
aan de pols gehouden in gebieden waar een aanzienlijk 
deel van de ouders hun kind niet laten vaccineren. Op 
eenzelfde manier monitoren we hoeveel geneesmiddelen 
er in Nederland worden gebruikt. Zo zien we aan de hand 
van de analyses bijvoorbeeld dat een groot deel van de 
Viagra die wordt gebruikt via internet wordt besteld in 
plaats van via de officiële kanalen. Het rioolwater geeft 
daarnaast ook een objectief beeld van het drugsgebruik. 
Rioolwater werd al eerder gezien als afvalwater, maar 
inmiddels zien we dat het ook een bron is waar je bepaal-
de stoffen uit kunt terugwinnen en dat het een enorm 
belangrijke informatiebron kan zijn. Daarom ontwikkelen  
we de kennisinfrastructuur om deze informatiebron zo 
goed mogelijk te benutten. Zo denken we na hoe we  
rioolwateranalyse kunnen inzetten als waarschuwings-
systeem voor de periode ná corona. En voor welke 
onderwerpen het een meerwaarde kan hebben.’ Eén van 
die onderwerpen is volgens Béen antibiotica-resistentie. 
‘COVID-19 is een acute pandemie die sinds 2020 flink 
zijn stempel drukt, maar antibiotica-resistentie is iets wat 

zich langzaam opbouwt en wat ook zwaar 
op de volksgezondheid kan drukken. In de 
toekomst zou het mooi zijn om via deze 
onderzoeksmethode direct de gezondheid 
van de bevolking te kunnen meten; dat is 
voor mij de ‘heilige graal’ van rioolwater-
analyse. Dat we via speciale, biologische 
of chemische indicatoren kunnen meten 
hoe we bepaalde ziektes kunnen voor-
komen, zoals obesitas en verschillende 
soorten kanker. Dat is momenteel nog 
toekomstmuziek; het is al heel moei-
lijk om dit te realiseren bij individuele 
personen, laat staan via monsters van het 
rioolwater. Maar het zou natuurlijk heel 
mooi zijn als we in de toekomst het ‘afval’ 
dat we uitscheiden, kunnen gebruiken 
als informatie om de gezondheid van de 
bevolking te monitoren.’
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De afgelopen jaren is het Building Information Model 
(BIM) uitgegroeid tot een steeds belangrijker onder-
deel van het moderne bouwproject. Vooraanstaande 
opdrachtgevers en grote bouw- en installatiebedrijven 
willen niet meer zonder BIM aan de slag. Bovendien ont-
staat er steeds meer standaardisatie in de BIM-wereld, 
waardoor de voordelen in een project alsmaar duidelijker 
worden. Als iemand een goede kijk heeft op de opkomst, 
ontwikkeling en toepassing van BIM dan is dat Remko 
de Haan. De BIM-expert is inmiddels al 15 jaar actief in 
dit vakgebied. In de afgelopen jaren deed hij een schat 
aan ervaring op die hij nu vooral als BIM-manager en 
-regisseur inzet in bouwprojecten waarin een BIM een 
centrale rol vervult. Ook nam hij actief deel aan de BIM-
LOD discussie die via de TVVL Triple BIM Community in 
2019 werd gevoerd. ‘In 2004 en 2005 werkte ik bij een 
architectenbureau aan een eerste versie van een BIM. Dat 
kostte enorm veel tijd en het architectenbureau zei toen: 
‘dat gaan we niet meer doen’. Terwijl ik toen juist wist: 
‘dit gaat het worden, hier moet ik mee door’. Zo ben ik  
in 2006 voor mezelf begonnen; in eerste instantie als 
modelleerbedrijf, maar de laatste jaren steeds nadrukke-
lijker als coördinator en regisseur’, vertelt De Haan.

Samenwerking is cruciaal
In de jaren na de crisis van 2008 ontwikkelde BIM zich 
stapsgewijs, herinnert De Haan zich. ‘In de jaren 2010 tot 
2015 heb ik veel opdrachten als BIM-modelleur mogen 
uitvoeren. Alleen kom je er dan snel achter dat ketensa-
menwerking - ook nu nog - veel te wensen overlaat. 
Met BIM is het cruciaal dat je intensief samenwerkt en 
afstemt. Toch zat ik in de praktijk vaak met de verkeer-

Remko de Haan, BIM-expert bij BuildingInfo

‘In meeste BIM-processen ontbreekt 
het aan regie en coördinatie’

Bij de realisatie van het nieuwe Feyenoordstadion in Rotterdam komen veel 

partijen, maar ook extreem veel disciplines samen. Naast de constructie en 

de installaties spelen ook aspecten als brandveiligheid, openbare orde, geluid 

en zelfs UEFA-regels een belangrijke rol. ‘Het is dat we nu één complete BIM, 

met alles erop en eraan, tot onze beschikking hebben’, zegt Remko de Haan, 

eigenaar en BIM-expert bij BuildingInfo. ‘Zonder die complete BIM hadden we 

nooit alle eisen en varianten al in het ontwerptraject kunnen toetsen.’

Remko de Haan

de personen aan tafel, met mensen die helemaal geen 
kennis hebben van digitalisering. De laatste 4 jaar zie 
ik dat aannemers flink in kennis hebben geïnvesteerd, 
maar zij zijn niet de baas. En de betrokken architecten en 
ingenieurs maken vaak een BIM op basis van hun eigen 
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behoeften die weer niet aansluit op behoeften verderop 
in de bouwkolom. Daarom zie ik vaak dat aannemers het 
liefst een eigen BIM maken. Terwijl een BIM dat je vanaf 
de start van een project op een goede manier opzet en 
inricht, juist voor alle partijen enorm veel voordeel en 
efficiëntie oplevert. De bottleneck zit hem dus in het or-
ganiseren van een gezamenlijk belang. Ik ben van mening 
dat de opdrachtgever, die op dit moment vaak het voor-
deel van een BIM niet ziet, het initiatief moet nemen.’

Iconisch stadion 
Om de voordelen voor een opdrachtgever – en daarmee 
dus ook het gezamenlijk belang van alle betrokken partij-
en – te schetsen, neemt De Haan het nieuwe Feyenoord-
stadium als voorbeeld. ‘De ambitie van de directie van 
het Feyenoordstadion is om een beter, groter en veiliger 
stadion te bouwen dan dat er ooit is gebouwd. Tegelijk 
wil de gemeente dat het nieuwe stadion de hele omge-
ving een impuls geeft. Het ontwerp, gemaakt door archi-
tectenbureau OMA, is een iconisch antwoord op de vraag 
hoe het stadion van de toekomst eruit moet zien. Het 
toekomstig bouwwerk is een parametrisch model waar-
voor veel constructieve berekeningen nodig zijn die onder 
meer Royal HaskoningDHV heeft gemaakt. Juist doordat 
zij hiervoor het BIM gebruiken, kunnen de ontwerpers 
de vele verschillende simulaties uitvoeren om bijvoor-
beeld de zichtbaarheid vanaf de tribunes te onderzoeken. 
Maar we gebruiken het BIM ook om de bewegingen van 
het publiek tijdens calamiteiten te onderzoeken en de 
akoestiek te beoordelen. Door al deze simulaties zijn de 
ontwerpers, maar ook de bouwers straks, in staat om 

de meest optimale ontwerpbeslissingen te maken en in 
de uitvoering toe te passen. Dit zorgt ook voor een zeer 
nauwkeurig inzicht in de kosten en maakt daarmee de 
risico’s bij de overdracht van dit project aan de aannemer 
veel en veel kleiner.’

BIM-uitgangspunten bewaken
BuildingInfo kreeg van het projectbureau Feyenoord 
City de opdracht om als BIM-regisseur op te treden. ‘Dit 
houdt in dat wij, namens de opdrachtgever, de BIM-uit-
gangspunten bewaken bij alle adviseurs. Maar we vervul-
len ook de rol van BIM-manager voor het stadion, waarbij 
we zorgen voor de modelvalidatie van het bouwkundige 
deel. Verder coördineren we het BIM voor de infrastruc-
tuur, zodat het ontwerp zorgvuldig wordt ingepast in het 
bestaande terrein, inclusief spoor, viaduct en onder-
grondse leidingen’, vertelt De Haan. ‘In dit project zien we 
de kracht van een BIM echt in oneindig veel onderdelen 
terugkomen. De ontwerpers en constructeurs kunnen 
het berekenen van de staalconstructie door deze BIM 
bijvoorbeeld volledig optimaliseren. Zo wordt er geen kilo 
staal te veel of te weinig gebruikt. Vroeger was een con-
structie niet zelden 1,5 keer zo zwaar dan nodig is. Ook 
de plaatsing van bijvoorbeeld de grote videoschermen 
met alle zichtlijnen is door het BIM te perfectioneren. De 
UEFA schrijft onder meer voor waar camera’s moeten 
staan bij officiële wedstrijden. Wij kunnen nu al zien of er 
geen obstakels zijn als die camera’s straks worden neer-
gezet. Ook de geluidsbeleving is met het model optimaal 
te maken. Met een virtuele geluidbom weten we precies 
hoe de akoestiek in het stadion zich gedraagt, maar ook 
wat de mensen buiten het stadion voor eventuele over-
last ervaren en hoe we dat weer kunnen minimaliseren. 
We hebben zelfs de stand van de zon gesimuleerd voor 

BIM in 8 stappen

Om de complexiteit van een BIM-implementatie te 

vereenvoudigen hebben Remko de Haan en zijn collega’s 

een boek geschreven waarin zij precies uitleggen hoe 

het ideale BIM-proces er uitziet. Ze vertellen daarin, op 

basis van de ISO 19650, hoe BIM als informatiedrager 

centraal staat in het proces. Een werkwijze waardoor 

iedereen kan profiteren van het samenwerken met BIM. 

Ook ontwikkelden zij een serie workshops die inzicht 

geven in de wijze waarop je meerwaarde creëert wanneer 

je BIM in je organisatie en projecten toepast. Stap voor 

stap nemen de specialisten je mee in de wereld van BIM. 

Na het volgen van deze workshops heeft een deelnemer 

voldoende kennis om aan de implementatie van BIM in 

een organisatie te beginnen. Elke deelnemer krijgt ook 

het boek BIM in 8 stappen. Meer informatie op www.

BuildingInfo.nl.
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elke speeldag in de komende 3 jaar. Zo is bij de stadion-
directie nu al bekend hoe zij eventuele overlast kunnen 
minimaliseren. Het BIM van dit stadion is echt de basis 
voor een vergaande digital twin.’

Uniforme data en uitgangspunten
Bij een complex bouwwerk als het nieuwe Feyenoord-
stadion is een BIM onmisbaar, vindt De Haan. Maar net 
zo onmisbaar zijn de coördinator en regisseur. ‘Wil je het 
maximale uit een BIM halen, dan heb je echt een partij 
nodig die het BIM-proces bij alle betrokken partijen 
aanstuurt en coördineert. Een partij die zorgt voor een 
‘common data environment’ waardoor alle partijen 
dezelfde data en uitgangspunten hebben, maar die ook 
het modelmanagement verzorgt. Wij zijn er echt voor de 
opdrachtgever. Bij het Feyenoordstadion werken we ook 
voor het eerst volgens de ISO 19650, de internationale 
norm voor het beheer van informatie over de gehele 
levenscyclus van een gebouw, vastgelegd in een BIM. Dit 
is zeker nog niet bij alle partijen in de bouw bekende ma-
terie, maar zal uiteindelijk bij iedereen in onze sector be-
kend moeten worden. In de huidige BIM-projecten waarin 
wij zijn betrokken, vormen wij de vraagbaak; een plek 
waar iedereen kennis kan halen. Om dit te vereenvoudigen 
hebben wij een training ontwikkeld en het boek ‘BIM in 
8 stappen’ (zie kader) geschreven. Veel marktpartijen - 
ervaren mensen, maar ook beginners - kunnen hiermee 
hun voordeel doen. Want als je het goed bekijkt, bestaat 
elk BIM-project uit 8 stappen; of het nu om een stadion 
of een rij woningen van een woningcorporatie gaat.’ 

Belangrijk voor beheer en onderhoud
Volgens De Haan is de meerwaarde van een BIM in 
een hoogwaardig en complex bouwproject vaak sneller 

duidelijk te maken, maar niet per se groter. Ook voor 
een woningbouwproject, een winkelpand of een gewoon 
kantoorgebouw kan het hebben van een BIM erg belang-
rijk zijn. ‘Het is vaak afhankelijk van de wijze waarop een 
opdrachtgever erin staat. Blijft hij of zij eigenaar van 
een gebouw, dan zou ik een BIM altijd aanbevelen. Het 
is namelijk de basis voor een zeer efficiënte beheer- en 
onderhoudsfase. In de toekomst heb je een BIM nodig als 
je met de digital twin wil gaan werken: het digitale model 
van je gebouw waarmee je uiteindelijk het onderhoud, de 
vervanging en het beheer kunt optimaliseren.’
Wel vindt hij dat je altijd goed moet nadenken waarvoor 
je data zou moeten verzamelen. Als je geen zinvolle toe-
passing kunt bedenken, is het wellicht ook niet de moeite 
waard. Daar tegenover staat dat het vaak ook nog niet 
duidelijk is waarvoor je data kunt gebruiken. ‘Data op zich 
is niet heel waardevol. Je moet er eerst informatie van 
maken. Die informatie geeft je kennis. En die kennis moet 
je leiden naar wijsheid’, zegt De Haan met een grote 
glimlach. Maar dan serieus: ‘Circulair bouwen en material 
mining zullen in de toekomst grote vormen aannemen. 
Dat is een reden extra om nu met een BIM te werken, 
omdat je daarmee uiteindelijk ook in staat bent een  
smaterialenpaspoort aan het model toe te voegen. Wij 
hebben daarvoor al een webbased programma ont-
wikkeld, de BuildingInfo Viewer, waarmee de eigenaar 
tot op het kleinste detail op basis van assembly codes 
materiaallijsten kan maken. De opdrachtgever ziet zo 
heel nauwkeurig welke materialen in zijn gebouw zitten. 
In dat geval maak je van data informatie waarmee jouw 
gebouw in een keer een opslagplaats van grondstoffen is.’
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Digital twin;  
geen hype maar vervolgstap 
op BIM en dataverzameling

Gebouwen en hun installaties moeten aan steeds strengere 

kwaliteitseisen voldoen. Vandaar dat we ons vastgoed in 

toenemende mate voorzien van slimme en verbonden systemen 

die grote hoeveelheden data produceren. Om deze ontwikkeling 

het hoofd te bieden is een nieuwe aanpak ontstaan: de digital twin. 

Op basis van intelligente data-analyse kunnen we nu de prestaties 

van het totale gebouw voorspellen, borgen en efficiënter maken. 

Van BIM en data naar digital twin
‘Om het concept van de digital twin goed te door-
gronden, moeten we begrijpen waar het uit voortkomt’, 
legt Abdalla uit. ‘De meeste partijen in de bouw zijn 
inmiddels bekend met BIM; het digitale 3D-model dat 
partijen in de bouw gebruiken om in de ontwerp- en 
realisatiefase zoveel mogelijk informatie te delen over 
het gebouw en zijn installaties. Het gebruik van BIM – 
of een soortgelijk model met daarin alle geometrische 
en statische informatie – is de eerste stap richting de 
digital twin. Zodra je de informatie uit een BIM kunt 
linken of combineren met dynamische, real-time data 
van sensoren in het gebouw en de installaties, ontstaat 
een digital twin. De digital twin bouw je feitelijk met een 
goed gecoördineerde BIM in combinatie met een goed 
georganiseerde dataverzameling. Toch heb je nog steeds 

De digital twin is een digitale kopie van het gebouw met 
al zijn installaties. Zo’n model bestaat uit 3 onlosmakelij-
ke onderdelen: een digitaal model van het gebouw - vaak 
een BIM - een datamodel en intelligente data-analyses. 
Juist door krachtige data-analyse onderscheidt een 
digital twin zich van andere datamonitoringsoplossingen. 
Iemand die zich uitvoerig in dit onderwerp heeft verdiept 
en de mogelijkheden van digital twins al tot grote hoogte 
doorziet, is Gaby Abdalla, digital twin leader bij Arup. ‘De 
digital twin, het BIM-model en de data-analyse halen 
mensen al snel door elkaar. Op zich is dat niet onlogisch, 
omdat BIM in de meeste situaties een essentieel onder-
deel is van de digital twin. Maar dat geldt ook voor het 
datamodel en de data-analyse’, meent Abdalla. ‘Daarom 
is het heel belangrijk een duidelijke definitie te hebben 
van wat de digital twin is en wat het niet is.’
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geen functionerende digital twin, zo lang je daar geen 
data-analyse aan toevoegt.’

Data-analyse is de sleutel 
‘Data-analyse is de sleutel om gebouwprestaties te be-
grijpen en mogelijke fouten te verklaren; pas dan kun  
je het comfort vergroten, energie besparen en kosten  
verlagen’, zegt Abdalla. ‘Dat kan bijvoorbeeld doordat we, 
op basis van analyses, bouwkundige aanpassingen aan 
het gebouw, aanpassingen aan de technische installaties  
of toch veranderingen in het gedrag van de gebouw-
gebruikers doorvoeren. Dat werkt als volgt. Eerst maken 
we met werkelijke data en data-analyse de werkelijke 
prestaties en situaties inzichtelijk. Daarna bootsen we 
met simulaties de optimale prestaties en situatie na. 
Door werkelijke en optimale prestaties en situaties te  
vergelijken, ontstaan er inzichten die tot verdere verbete-
ringen leiden. Het is dus de analyse via de digital twin 
die waardevolle uitgangspunten verschaffen voor het 
ontwerpen van nieuwe gebouwen. De digital twin sluit de 
‘loop’ tussen ontwerp, realisatie en exploitatie goed af.’ 

Strategiebepaling in ontwerpfase
Abdalla benadrukt het belang om vooraf na te denken 
waarom en vervolgens hoe je de data, die je uit een 
gebouw kunt halen, wilt benutten. ‘Zorg dat je weet met 
welk doel je data verzamelt en waarom je een digital 
twin wilt gebruiken. Als je dat weet, kun je gericht een 
meetplan opstellen en de benodigde sensoren en meters 
erbij zoeken. Haal het uitdenken van dat proces zover 
mogelijk naar voren: denk er al in de ontwerpfase over 
na. Het gaat er ook om hoe je de data uit je gebouw kunt 
‘verrijken’ en klaar kunt maken voor intelligente analyses. 
Denk hierbij aan metadata, taggen, structuur en seman-
tiek. Met behulp van deze gegevens, die de karakteristie-
ken van de verzamelde data beschrijven, is het mogelijk 
om de data te analyseren en er geautomatiseerde, 
begrijpelijke acties aan te verbinden. Die automatisering 
is belangrijk om gebouwen op een effectieve en efficiënte 
manier slim en zelfsturend te maken. Het mooie is dat je 
dit allemaal al in de ontwerpfase, zelfs in het BIM-model  
kunt uitwerken, nog voordat de eerste installatie is 
aangelegd.’

Voorspellen en voorkomen
‘Het analyseren van data en het doorvoeren van veran-
deringen op basis van de uitkomsten om de gebouwpres-
taties te verbeteren is niet alles wat je met de digital twin 
kunt doen’, zegt Abdalla. ‘Op basis van dataverzameling 
en met hulp van simulaties en slimme algoritmes kun 
we ook voorspellen hoe bijvoorbeeld het binnenklimaat 
onder toekomstige omstandigheden zal zijn, bijvoorbeeld 
volgend jaar. Zodra we dat kunnen, is het mogelijk om 
weer een stapje verder te gaan. Als uit zo’n voorspelling 
over de toekomstige gebouwprestaties bijvoorbeeld blijkt 
dat het in een bepaalde ruimte (te) koud of (te) warm 

wordt, kunnen we kijken hoe we dat kunnen voorko-
men. Met behulp van kwalitatief goede data en slimme 
algoritmes kunnen we bijvoorbeeld ook analyseren op 
welke wijze we op de meest efficiënte manier tot het 
gewenste binnenklimaat komen. Belangrijk verschil met 
gebouwmonitoring is dat we met een digital twin ook 
al voorspellingen kunnen doen over de prestaties van 
een gebouw in het geval we nieuwe maatregelen zouden 
toepassen. Bij Arup brengen we via simulatiemodellen en 
de beschikbare data al in de ontwerpfase de verwachte 
gebouwprestaties in kaart. Daarmee kan de gebouweige-
naar later, in de gebruiksfase, vergelijken hoe het gebouw 
daadwerkelijk presteert en waar verbeteringen mogelijk 
zijn. Op basis daarvan kunnen eigenaren of opdracht-
gevers gerichter besluiten hoe ze een gebouw kunnen 
verduurzamen en bijvoorbeeld Paris-proof maken.’ 

Voorbeeld van data-analyse
Als voorbeeld van de kracht van data-analyse, noemt 
Abdalla een case van een gebouw met veel klachten over 

Gaby Abdalla
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ontwerp rekening werd gehouden, en in welke ruimten 
we het systeem opnieuw moesten inregelen. Maar we 
zagen ook dat de file voor het stoplicht van het gebouw 
een duidelijke oorzaak was van de hogere CO2-waardes. 
Uiteindelijk zorgt de digital twin dat echt gerichte oplos-
singen kunnen bieden voor al deze problemen.  

Toepassen in bestaande gebouwen
Abdalla laat dus zien dat we ook bij bestaande gebouwen 
de digital twin-aanpak goed kunnen toepassen. Juist bij 
bestaande gebouwen is de urgentie groot benadrukt 
hij. ‘Als we het over de energietransitie hebben zit de 
grootste uitdaging in de bestaande voorraad. Gebou-
wen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C 
hebben, anders mogen ze niet meer als kantoor worden 
gebruikt. En in 2040 moeten gebouwen Paris-proof zijn. 
Digital twins kunnen nu het verschil maken bij het goed 
doorgronden van de bestaande situatie, de faaldiagnoses 
stellen, de scenario’s analyseren en de verduurzamings-
maatregelen voorstellen. In de praktijk komen we vaak 
genoeg gebouwen tegen die hun IoT- en datasystemen 
niet op orde hebben. Dan vraagt het dus nog een extra 
inspanning en investering om ze digital twin ready te ma-
ken; meestal lukt dat wel. De huidige sensortechnologie 
en IoT-mogelijkheden maken het mogelijk om voor elk 
gebouw een digital twin te realiseren. Ook achteraf kun-
nen we een BIM-model maken, data uit het bestaande 
gebouwbeheersysteem ontsluiten, upgraden en eventu-
eel aanvullen met sensordata. Zodra dat is gerealiseerd, 
ontstaat een toekomstproof digital twin van het gebouw 
dat ten alle tijden het fysieke gebouw kan nabootsen en 
bijstaan bij het realiseren van de afgesproken prestaties.’

Meerwaarde voor alle partijen
‘Of je data-analyses in combinatie met een digital twin 
nu inzet binnen een bestaand gebouw of bij nieuwbouw, 
de voordelen zijn hetzelfde’, meent Abdalla. ‘Welke groep 
daar het meeste van profiteert? De gebouwgebruikers 
plukken direct de vruchten van een gezonder binnen-
klimaat dat we via een digital twin en de data-analyses 
kunnen realiseren. Dat is een groot pluspunt; niet alleen 
voor hen zelf, maar ook voor de werkgever. Elke werk-
gever weet dat de salarissen van werknemers ongeveer 
90% van de totale kosten vormen, terwijl de huur maar 
grofweg 9% en de energie 1% van de kosten bedragen. 
Het is duidelijk dat de mensen in een gebouw het meest 
kostbare asset zijn. Maar ook voor een eigenaar en ge-
bouwbeheerder is een digital twin echt een meerwaarde. 
Een gebouw met een digital twin vertegenwoordigt een 
hogere commerciële waarde. De vraag hoe goed een ge-
bouw presteert, wordt direct beantwoord met een digital 
twin. Dat inzicht in de gebouwprestaties is op verschil-
lende momenten enorm handig.’ 

Andere uitdagingen 
Abdalla verwacht dat de digital twin eenzelfde ontwik-
keling zal doormaken als BIM. ‘Ook bij de toepassing 
van BIM was er 10 jaar geleden veel twijfel, maar nu ziet 
iedereen de meerwaarde ervan in. Je doet niet mee als je 
niet met BIM werkt.’ Momenteel werkt Abdalla bij Arup 
samen met facility managers, vastgoedontwikkelaars, 
installatiebedrijven en beheer- en onderhoudspartijen 
aan het opzetten van digital twins. ‘In die samenwerking 
kunnen we met de digital twin in zijn ideale vorm via si-
mulaties en automatische handelingen de gebouwpresta-
ties verbeteren. Dat is ook waardevol bij prestatiegerichte 
contracten. Zeker bij complexe projecten, waaronder 
datacenters en grote utiliteitprojecten, kunnen we met 
een digital twin meerwaarde voor onze klanten creëren. 
Een uitdaging daarbij is dat zulke situaties vragen om 
vertrouwen tussen de samenwerkende partijen; je deelt 
namelijk data met elkaar. Als dat vertrouwen er niet is, 
wordt het lastig.’ 

Volgende stap
Volgens Abdalla kan TVVL een belangrijke rol spelen 
bij het op grote schaal bekend maken van de mogelijk-
heden van de digital twin, vooral met praktijkcases en 
referentieprojecten. ‘Waar het nu vooral aan schort is 
bekendheid met, en kennis van het concept. Er wordt al 
volop met BIM gewerkt en er wordt veel data ontsloten 
uit systemen en sensoren. We zullen pas digital twins 
inzetten, als we het kennisniveau verhogen. Laten we 
daar dan vooral aan werken, de komende tijd. Ik zou het 
eerstvolgende TVVL-event over BIM of data meteen een 
digital twin-sausje geven. Zo kunnen we professionals 
eenvoudig die volgende stap laten maken.’

binnenklimaat. ‘Hier constateerde men hoge CO2-con-
centraties in bepaalde werk- en vergaderruimtes en 
tijdens spitsuren ook in andere delen van het gebouw. 
Wij creëer den de digital twin en maakten zo niet alleen 
inzichtelijk waar en wanneer deze klimaatklachten zich 
voordeden, maar ook waardoor deze werden veroorzaakt. 
We maakten zichtbaar welke regelklep er vast zat, in 
welke ruimte de bezetting hoger was dan waarmee in het 
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Met haar adviesbureau Zero-e helpt Elske van de Fliert 
bedrijven om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, en dan 
vooral door de mobiliteit te verduurzamen. Dat kan zijn 
door elektrisch te gaan rijden, door medewerkers op de 
fiets te krijgen, of door meer in te zetten op thuiswerken. 
Het afgelopen coronajaar onderzocht Zero-e de effecten 
van het plotseling vele thuiswerken bij 50 bedrijven uit 
verschillende sectoren; van een ziekenhuis, tot bouwbe-
drijven en adviesbureaus. Ze onderzochten hoe mensen 
het thuiswerken ervoeren, hoe sterk zij zich nog be-
trokken voelden bij hun werkgever, en ze keken naar de 
impact van het thuiswerken op de CO2-uitstoot van de 

bedrijven. Bij bouwconcern Strukton daalde de CO2-uit-
stoot in het woon-werkverkeer met meer dan 30%, en 
ook bij BAM ging het die kant op. 

CO2-uitstoot administratie
Even naar het begin: hoe stel je als bedrijf eigenlijk vast 
welke invloed je personeel heeft op je CO2-uitstoot? ‘Als 
je dit als werkgever voor het eerst gaat onderzoeken, ga 
je eerst kijken naar de mobiliteit van je werknemers, je 
wagenpark, en je verdere uitstoot’, legt Van de Fliert uit. 
‘Je gaat een soort CO2-uitstootadministratie opzetten. 
Bijvoorbeeld gewoon door in een Excel-sheet uit een te 

Thuiswerken na corona, maar 
nu voor CO2-reductie

Sinds maart 2020 is thuiswerken voor velen de norm, ook 

in de bouw- en installatiesector. Elske van de Fliert van 

Zero-e deed bij 50 bedrijven onderzoek naar thuiswerken, 

waaronder naar de CO2-uitstoot. Die uitstoot daalde fors 

door het afgenomen woon-werkverkeer. Mede daardoor 

overwegen veel organisaties het thuiswerken ook ‘na corona’ 

aan te houden. Maar dat vraagt wel om goed beleid. Van de 

Fliert: ‘Wil je van thuiswerken een succes maken dan móet je 

vinger aan de pols houden’.

Elske van de Fliert
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zetten hoeveel gas je verbruikt, hoeveel woon-werkver-
keer je bedrijf heeft, enzovoorts. Vervolgens ga je tellen 
welk percentage van je medewerkers thuis zou kúnnen 
werken. Je kunt ook het totale aantal werkdagen van je 
werknemers optellen, en berekenen hoeveel uur daar-
van jouw mensen op kantoor zitten. Stel dat is 10.000 
uur, dan zou je kunnen kijken of je dat naar 7.000 kunt 
brengen.’

Thuiswerken in de bouwsector
Medewerkers die thuis kúnnen werken; volgens Van de 
Fliert heeft elke werkgever ze. ‘Je hebt altijd mensen 
die op kantoor zitten. Dat is sowieso een groep die, in 

Goede werkplek 
Mensen laten thuiswerken gaat natuurlijk niet zonder 
slag of stoot. Je moet er als leidinggevende of als bedrijf 
echt wel wat voor regelen, zegt de expert in groener 
rijden. ‘Het kan zijn dat je als werkgever redelijk moet 
investeren om de werkplek van je thuiswerkers in orde te 
maken. Misschien is er behalve een laptop een 2e scherm 
nodig. Misschien heb je ook voor thuis een licentie nodig 
op bepaalde dure software, en een goede bureaustoel. 
Dat vraagt natuurlijk wat organisatie en het brengt extra 
kosten met zich mee. Maar het loont de moeite en kosten 
om je personeel van goede werkplekken te voorzien. 
Daarbij komt dat je als werkgever verplícht bent een goe-
de werkplek voor je mensen te realiseren. Net zo goed als 
dat geldt op kantoor.’ 

Structureel thuiswerken
Net als Strukton en BAM waren veel bedrijven in 2020 
blij verrast dat hun CO2-uitstoot in het woon-werkver-
keer sterk afnam. Maar tegelijk zijn velen bezorgd hoe het 
zal gaan als hun medewerkers straks weer naar kantoor 
komen. Daarom zoeken veel bedrijven nu manieren om 
hun mensen te stimuleren gedeeltelijk thuis te blijven 
werken. De oprichter van Zero-e heeft wel een advies om 
het thuiswerken goed in te kleden. ‘Denk als werkgever 
allereerst goed na waaróm je dit wilt doen. Wat wil je 
verbeteren: wil je een CO2-reductie, of wil je het welzijn 
van je werknemer verbeteren? En wil jouw personeel ook 
zelf blijven thuiswerken? Vervolgens ga je bedenken wat 
je doel wordt. Wordt dat minder mensen op kantoor, 
CO2-uitstoot omlaag, vitalere werknemers?’ Van de 
Fliert geeft de tip om, als leidinggevende of werkgever, 
al heel snel met de HR-manager rond de tafel te gaan 
zitten. Om de verandering richting meer thuiswerken 
structureel te maken, is het een optie om dat aan te 
vliegen via de reiskostenregeling. Vanaf juli 2021 mag je 
als werkgever vaste reiskostenvergoedingen niet meer 
onbelast vergoeden. Thuiswerken wordt dan ook vanuit 
dat perspectief aantrekkelijk. 

Functioneel of vrijmibo
Bedenk als werkgever verder hoe je je kantoor ziet, geeft 
Van de Fliert als advies. Is het alleen een functionele 
werkplek, bijvoorbeeld omdat je materialen er liggen 
opgeslagen, of heeft het ook een sociale functie waar 
mensen kunnen babbelen en vrijmibo’s kunnen houden? 
‘Vervolgens ga je het thuiswerken verder inkleden’, legt 
ze uit. ‘Ga je mensen belonen als zij thuiswerken? Bedenk 
in dat geval ook wat je doet voor je mensen die niet 
thuis kunnen werken. Als je van thuiswerken een succes 
wilt maken, móet je hoe dan ook een vinger aan de pols 
houden. Leg als leidinggevende je oor vaak te luister. 
Zorg voor gesprekken tussen medewerkers en manager. 
Je kunt ook een vertrouwenspersoon aanstellen die het 
welzijn van je personeel peilt. Of laat de arbodienst het 
welzijn van je mensen in de gaten houden.’  

Wat levert thuiswerken grofweg op?

 Minder CO2-uitstoot;

  Lagere huurlasten als de kantoorruimte wordt verkleind 

of zelfs opgeheven;

  Minder uitgaven aan gas, elektriciteit en catering;

  Minder of geen reiskostenvergoedingen voor werknemers; 

  Elektrische auto’s en e-bikes worden een optie door het 

verminderde woon-werkverkeer;

  Productievere medewerkers: 55% tot 70% van de 

thuiswerkers voelt zich voldoende productief (bron: 

Randstad.nl);

  Gezondere werknemers; mits het thuiswerken goed 

wordt aangepakt.

principe, thuis zou kunnen werken. Ook in de technische 
sector en de bouwbranche kan dit. In die sectoren werken 
mensen sowieso al steeds meer met software of met 
systemen als BIM. Daarmee werken ze op afstand van 
elkaar, maar wel in hetzelfde systeem. Of kijk naar de 
mensen die service op afstand verzorgen aan gebouwau-
tomatisering of brand- en beveiligingssystemen. Overal 
waar werken op afstand mogelijk is, dus op afstand van 
de klant of van een project, is thuiswerken in principe ook 
mogelijk.’ 

Scheve gezichten 
Begin bij het kantoorpersoneel, en breid het daarna uit 
naar de mensen die service op afstand verzorgen, is het 
advies van Van de Fliert. ‘Ik merk dat leidinggevenden 
vaak bang zijn voor scheve gezichten. Voor een tweede-
ling tussen hun mensen die thuiswerken, en degenen die 
dat niet kunnen. Maar dat is helemaal niet nodig. Zelfs 
monteurs die bij de klanten langsgaan, kunnen namelijk 
een deel van hun werk thuis doen, zoals het invullen van 
het papierwerk. Dat is trouwens niet eens zo nieuw, want 
monteurs dóen al een hoop werk op afstand. Je ziet velen 
van hen bijvoorbeeld in de auto hun papierwerk invullen.’ 
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Onbelaste vergoedingen aan 
werknemers

Als werkgever heb je binnen de 

werkkostenregeling weinig ruimte voor onbelaste 

vergoedingen aan werknemers. 

Deze voorzieningen vallen, soms, wel onder 

gerichte vrijstellingen:

  Gereedschap, computers, mobiele 

communicatiemiddelen en soortgelijke 

apparatuur; je moet als werkgever wel 

kunnen aantonen dat deze apparatuur voor 

werknemers onmisbaar is; 

  De kosten voor een internetabonnement of 

mobiel bellen; 

  Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis 

kúnnen eronder vallen: op arbo-online.nl 

staat wanneer gerichte vrijstelling hiervoor 

geldt.  

(bron: arbo-online.nl)

Wat kost thuiswerken ongeveer?

  Laptop en/of andere computerapparatuur;

  Eventueel licenties op software;

  Bureaustoel en andere items, zoals een zit-

staverhoger, toetsenbord en hoofdtelefoon;

  Kleine attenties voor de werknemers, zoals paaseieren 

of een springtouw (zoals genoemd in dit artikel).

Het Nibud heeft berekend dat thuiswerken  

per persoon gemiddeld € 2,– per dag kost.  

Bij een vijfdaagse werkweek is dat circa  

€ 40,– per maand. Die kosten zitten in: 

  Elektriciteitsverbruik;

  Waterverbruik;

  Gasverbruik;

  Koffie/thee;

  Wc-papier;

  Afschrijving van bureau en stoel.

(bron: Nibud.nl)

Koetjes en kalfjes 
Als het thuiswerken eenmaal vorm heeft gekregen, is 
de uitdaging het enthousiasme ervoor hoog te houden. 
‘Ruim in gesprekken, bijvoorbeeld via Zoom of Teams, 
ook tijd in voor koetjes en kalfjes. Het mag soms ook 
nergens over gaan. Je team af en toe een leuke attentie 
opsturen, werkt ook goed. Paaseieren, een springtouw 
voor de beweging. Het hoeft niet altijd duur en ingewik-
keld te zijn. Stuur dat natuurlijk wel aan ál je medewer-
kers, ook de niet-thuiswerkers. Verder ben ik een groot 
fan van werken met ambassadeurs’, zegt de expert in 
groene mobiliteit. Dat is een groepje werknemers die 
tevreden zijn over het thuiswerken en die dat enthousiast 
kunnen overdragen op het team. Van een naaste collega 
nemen mensen soms sneller iets aan dan van de directie 
of HR-manager. 

Betere work-life balans 
Van de Fliert: ‘Zie het vooral als een kans. Er zitten zoveel 
mogelijkheden in. Ook qua MVO levert het voordelen  
op, want je CO2-uitstoot gaat omlaag, en door het 
verminderde woon-werkverkeer gaan ook elektrische 
auto’s of e-bikes tot de mogelijkheden behoren. Als je 
het thuiswerken goed inkleedt, worden de werknemers 
bovendien gezonder door het wegvallen van filestress, de 
betere work-life balans en meer keuzevrijheid.’
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Sorama is een spin-off van de TU Eindhoven, waar 
oprichter en CEO van Sorama, Rick Scholte, onderzoek 
deed naar het terugrekenen van geluid. Voor dit onder-
zoek bekeek Scholte ook bij Philips hoe productdesign de 
geluidskwaliteit en geluidsafstraling beïnvloedt. 

Geluidsdesign
‘‘Geluidsdesign’ werd in die periode echt een deel van het 
productontwerp’, vertelt Scholte. ‘Om de geluidspresta-
ties te perfectioneren, wilde Philips kunnen analyseren 
waarom een bepaald ontwerp zorgde voor de bijbeho-
rende, specifieke geluidsprestatie. Zo ontstond het idee 
om geluiden te visualiseren, zodat zij een gedetailleerde 
analyse van de herkomst en samenstelling konden ma-
ken.’ Scholte ontwierp tijdens zijn onderzoek bij Philips de 
eerste geluidscamera om, aan de hand van de geluids-
analyses, te zien hoe de geluidsprestaties te beïnvloedden 
zijn via veranderingen aan het productontwerp. Later 
voerde hij tijdens zijn promotieonderzoek verschillende 
verbeteringen door in de techniek van de geluidscamera.

Veel toepassingsgebieden
Na zijn promotie richtte Scholte Sorama op. ‘Ons ultieme  
doel is om bedrijven te helpen om producten zo te ont-
werpen dat deze voldoen aan de geluidseisen. Geluids- 
camera’s zijn hiervoor hét hulpmiddel. We willen bedrijven 
helpen om het heft in eigen handen te nemen qua geluids- 

design. Maar we bieden ook onze 
expertise aan om bij geluidsklach-
ten de situatie te analyseren en 
mee te denken over een oplossing. 
Verder passen we onze techno-
logie toe om lucht- en gaslekken 
in industriële toepassingen te de-
tecteren. Onze producten worden 
inmiddels ook toegepast binnen 
smart cities, waar ze geluidsover - 

Sorama maakt geluid inzichtelijk 
met geluidscamera’s
Het meten van geluid is niet nieuw; 
bedrijven en instanties meten met 

behulp van decibelmeters al jaren het 
geluidsniveau van verschillende bronnen. Het 
was lange tijd alleen niet mogelijk om de exacte 
bron van het geluid visueel inzichtelijk te maken. 
Sorama ontwikkelde ‘geluidscamera’s’ die geluid op 
verschillende niveaus zichtbaar maken en oorzaken 
van geluid(soverlast) kunnen achterhalen.

last kunnen waarnemen en pinpointen en geluiden die 
duiden op agressie op straat of verkeersongelukken her-
kennen en doorgeven.’

64 tot 1000 microfoons
De geluidscamera’s waarmee Sorama geluidsanalyses 
maakt, vragen om een specifieke opstelling. Scholte: ‘We 
positioneren meerdere microfoons in de ruimte waar we 
de opname maken. Afhankelijk van de situatie verschilt 
dit van 64 tot soms wel 1000 microfoons. Elke microfoon 
krijgt het geluid net iets anders binnen; met een speciaal  
algoritme berekenen we dan waar de verschillende 
geluiden vandaan komen. Al deze data combineren we 
met de beelden van de geluidscamera. Via een speciale 
formule, visualiseren we de geluidsstromen daarna op 
de beeldopnames. De resultaten zijn vergelijkbaar met 
een thermische camera, waarbij de verschillende kleuren 
inzichtelijk maken waar geluiden vandaan komen en met 
welk volume en welke frequentie.’

Contactloos opnames maken
Volgens Scholte is het grootste voordeel van de geluids- 
camera dat deze contactloos is. ‘Je hoeft niks op of aan 
een installatie aan te brengen. Dit maakt het een laag-
drempelige oplossing; na het maken van de opstelling 
hoef je enkel te luisteren en te kijken. Doordat je niks 
aan het proces of de installatie hoeft te doen, blijven de 
operationele kosten ook beperkt. Het is bovendien mo-
gelijk om met één akoestische camera meerdere punten 
tegelijkertijd te analyseren binnen één ‘field of view’. De 
toepassing is verder flexibel: je kunt met de camera lo-
pen. En bij gevaarlijke situaties kun je een robot of drone 
de camera door de ruimte laten bewegen zodat je die 
op meerdere plekken kunt analyseren. Maar je kunt de 
camera ook op een vaste plek installeren om een situatie 
over een langere periode te monitoren.’

Rick Scholte
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De Kennispartners van TVVL

Kennispartners van TVVL zien zelf niet alleen het belang in van het delen van kennis, 

maar pakken daarin ook een vooruitstrevende, actieve en richtinggevende rol. Zij zijn 

professionals en ervaringsdeskundigen die graag hun expertise met de branche willen 

delen. Onze kennispartners begrijpen dat door kennisontwikkeling en kennisdeling 

technologische ontwikkelingen worden aangejaagd en het vakgebied zich blijft 

ontwikkelen. 
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Kennispartners Mark de Vaal (Holland Water), 
Mark Vellinga (Remeha), Martijn Bosboom 
(Nefit-Bosch), Nico Verdonck (Grundfos) en 
John Lens (TVVL) gaan in gesprek over de 
toenemende rol van data. Hoe kijken zij naar 
die enorme groei: als een ‘zege’ of een als ‘zorg’ 
voor installerend Nederland en waarom?

Mark Vellinga: Ik vind het in de eerste plaats vooral een 
zege. Ik zie de groeiende stroom data toch als hulpmiddel 
waarmee we in de komende jaren het capaciteitsprobleem  
in de installatiewereld kunnen beperken en wellicht ook 
oplossen. We weten allemaal dat er nu al, maar zeker in 
de komende jaren, een tekort aan geschoold personeel 

zal zijn. Door veel meer data in te zetten kunnen we  
slimmer en effectiever met menskracht omgaan.

Mark de Vaal: De groeiende stroom aan data zal ook 
helpen om de menselijke factor verder te beperken.  
Sensoren liegen niet. Wat ik daarmee wil zeggen is dat al 
die data ons helpt om beter en sneller de vitale functies 
van techniek in te zetten. In ons vak, dat van legionella-
beheersing, zijn we erg afhankelijk van menselijk handelen. 
Door over te stappen op intelligente systemen en contro-
lemechanismes kunnen we die afhankelijkheid beperken, 
waardoor de veiligheid en het comfort verbeteren.

Martijn Bosboom: Ook ik zie in die groei een zege, vooral 
omdat we door alle data onze uiteindelijke klanten en  
opdrachtgevers beter van dienst kunnen zijn. Die data-
stromen creëren meer platformen waarmee we gebouw-
beheer verbeteren en daarmee ook onze producten. Door 
een hoger aggregatieniveau zien we beter hoe klanten en 
eindgebruikers onze producten en systemen gebruiken. 
Eigenlijk kunnen we nu ook voor het eerst echt zien hoe 
de eindklant, de woning- en gebouweigenaren, met onze 
producten omgaan en hoe zij die producten ervaren.

Waar zit naar jullie idee de belangrijkste waarde 
van de beschikbaarheid van zoveel data?

Mark de Vaal: Door de data zijn we in staat om meerdere 
doelgroepen van gerichte adviezen te voorzien; vaak ook 
doelgroepen die we voorheen moeilijker of niet konden 
bereiken. Er komt zoveel data uit moderne gebouwauto-
matiseringssystemen dat het een hele kunst is om van 
die data de juiste informatie te maken en daarmee de 
juiste doelgroepen te helpen. We zullen daarom steeds 
meer software engineers en dataspecialisten nodig 
hebben.

John Lens: Een paar jaar terug kreeg ik bij Grundfos op 
hun beursstand al een AR-bril op waarmee ze lieten zien 
hoe onderhoudsmensen straks, met hulp van alle data, 
veel gemakkelijker en sneller service kunnen verlenen.

Nico Verdonck: Het gebruiken en verwerken van data uit 
de pompen krijgt bij ons een steeds belangrijkere rol. Wij 
kunnen met onder meer deze data en Augmented Reality 
de klant nu al op afstand helpen en adviseren óf bijvoor-
beeld ook een servicetraining geven. Momenteel hebben 
wij vooral gesprekken over het gebruik van bepaalde data 
en die in te zetten voor ‘predictive maintenance’. Weten 

‘Groeiende stroom data is cruciaal 
om efficiëntie te verhogen’

Onze gebouwde omgeving genereert een 

sterk groeiende stroom data. Steeds meer 

installaties zijn met het internet verbonden en 

kunnen informatie versturen naar één of meerdere 

(de)centrale computers of datacenters. Die data 

biedt veel nieuwe kansen. Ze zorgt dat we meer 

weten over het functioneren van de techniek en 

sneller kunnen reageren op bijzonderheden. Maar 

het is vooral ook de efficiëntie in onze sector die 

met al die data forse vooruitgang boekt, aldus de 

kennispartners.
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hoe de installatie draait en op voorhand weten wanneer 
er onderhoud nodig is. Zo gaan we naar een situatie zon-
der ‘breakdown’ en hoeft de installateur van de installatie 
niet onnodig op locatie te komen voor een inspectie. 

Mark Vellinga: Met dergelijke AR-technologie zijn we 
weer terug bij het argument dat al die data er voor zal 
zorgen dat we met minder mensen de groeiende hoe-
veelheid werk aan kunnen. Je kunt bijvoorbeeld met één 
ervaren specialist op kantoor meerdere minder ervaren 
medewerkers in het veld aansturen. Ook kun je met 
dergelijke technieken, en in het algemeen met de online 
aansturing van systemen, veel reis- en filetijd besparen. 
We maken het voor oudere medewerkers fysiek gemak-
kelijker om tot langere leeftijd door te werken. In plaats 
dat we nu 2 mensen - een ervaren ‘opleider’ en iemand 
die het vak nog moet leren - naar een locatie 
sturen, kunnen we die ‘opleider’ vanuit kan-
toor instructies aan een of meerdere mensen 
in opleiding laten geven.

Martijn Bosboom: Wij zien ook dat AR-tech-
nologie en andere datagestuurde hulpmid-
delen een steeds belangrijker rol vervullen. 
Ze stellen ons in staat om kennis uit het veld 
snel en efficiënt op iedereen over te dragen. 
Het is in de toekomst niet meer mogelijk om 
iedereen voor alle producten die wij hebben 
tot in alle details te trainen. Het aanbod 
wordt steeds diverser en breder; er is een 
enorm aanbod aan ketels en warmtepom-
pen, maar ook zonne-energiesystemen en 
koelapparatuur. Wil je via de oude methode 
iedereen naar je klaslokaal halen om voor elk 
nieuw product een training aan te bieden, dan lopen we 
vast. Dus zullen we mensen in de praktijk met online en 
slimme, datagestuurde communicatie- en andere hulp-
middelen moeten ondersteunen.

Hoe gaan we met al die data de uitdagingen 
van vandaag aan, zoals de noodzaak om 
kantoormedewerkers een gezond binnenmilieu 
te garanderen?

Mark Vellinga: Een belangrijke stap die daarvoor nodig 
is, is de ontwikkeling van API’s. Daarmee kunnen we de 
data ook voor derden en in andere systemen beschikbaar 
maken. Bovendien is dat nodig om daarmee de privacy 
en de veiligheid van data op een betere manier te waar-
borgen. Neem de informatie of iemand thuis is. Dit kan al 
gevoelige en potentieel gevaarlijke informatie zijn. 

Mark de Vaal: Als we willen dat systemen voor ons de 
slimme oplossingen bedenken, zullen we in steeds gro-
tere mate data moeten delen en informatie ontsluiten. 
Zodra we in staat zijn om al die gegevens bij elkaar te 
brengen en met elkaar in verband te brengen, kunnen we 

technische systemen laten samenwerken en de gezond-
heid en veiligheid van mensen verbeteren.

Martijn Bosboom: Het delen van data en informatie 
verloopt steeds meer volgens platformen. De klanten 
kunnen, geheel volgens AGV-richtlijn, aangeven wat ze 
willen delen en waarvoor we die data mogen gebruiken. 
Daarvoor heb je echt standaarden nodig; zoals de API’s 
waarover Mark het zojuist had. We moeten alleen niet 
denken dat dit nieuw is. Dit gebeurt nu al. We slaan 
al erg veel informatie op en houden profielen bij. We 
meten steeds meer en met al die informatie kunnen we 
alsmaar beter een gezond binnenmilieu waarborgen. 
Tegelijk zullen we steeds meer informatie gaan koppelen. 
In een concern zoals Bosch kunnen we naast klimaat ook 
informatie uit beveiliging, toegang, brand- en energie-

systemen samenbrengen. Dat is een enorm karwei, maar 
uiteindelijk biedt dit onze klanten wel een totaalbeeld.

Mark de Vaal: Bij grote organisaties, zoals op Schiphol, 
kunnen we al ver gaan, als het gaat om het sturen en 
regelen van data en informatie. In ziekenhuizen begint 
het te komen, maar in het algemeen vind ik het nog niet 
zo snel gaan. Wel merk ik dat klanten zelf steeds meer 
willen weten.  En daar begint het mee. Maar het is niet 
eenvoudig. Standaardisering vraagt veel van ons, als toe-
leveranciers, maar van de klanten nog veel meer.

Mark Vellinga: Het vergt zeer zeker belangrijke keuzes in 
productontwikkeling: welke API’s ontwikkelen we eerst, 
en welke partnerships gaan we aan. We kunnen niet op 
alle onderwerpen en op alle productgroepen tegelijk aan 
de slag. We zullen goed moeten kijken welke systemen 
ons het meest ontzorgen. Uiteindelijk gaat het niet om 
data, want dat zijn ééntjes en nulletjes, maar om de 
informatie die we ervan kunnen maken. En die informatie 
moet zodanig zijn dat onze gebruikers daarover niet meer 
hoeven na te denken.
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Dick van Giezen van Carrier, Erwin Tuijtel van 
Alklima en John Lens van TVVL zijn in deze 
meeting aanwezig en geven, om te beginnen, 
hun mening over wat we als branche kunnen 
doen om de volgende pandemie het hoofd te 
bieden. Welke concrete bijdrage kunnen of 
moeten we van de installatiesector verwachten 
als het om gezonde gebouwen gaat?

Dick van Giezen: Ik zou bijna zeggen dat we onze gebou-
wen te gezond maken, waardoor we nu buiten sneller ziek 
worden. Dat is natuurlijk gekheid, maar ik vind wel dat 
we ons bewust moeten zijn dat we het over ‘2 soorten 
gezondheid’ hebben. Op dit moment gaat het veel over 
voldoende ventilatie, omdat we daarmee een bijdrage 
leveren om de pandemie onder controle te krijgen. Maar 
een gezond gebouw is in mijn beleving een omgeving die 
in brede zin de gezondheid van medewerkers waarborgt. 
Dan gaat het ook om een omgeving waarin fijnstof, 

‘Gezond gebouw vereist kennis;  
ga geen ‘pleisters plakken’’

In een jaar waarin onze collectieve gezondheid 

- meer dan ooit - in het geding kwam, staat het 

fenomeen gezonde gebouwen weer volop in de 

belangstelling. Maar wat is een gezond gebouw? 

En wanneer draagt de gebouwde omgeving bij 

aan het welzijn van mensen? Met enkele TVVL 

Kennispartners voeren we het gesprek over onze 

gezondheid, een onderwerp dat onderdeel uitmaakt 

van het jaarthema van TVVL.

geluid en thermisch comfort geen problemen veroorza-
ken. Als branche moeten we niet alleen in tijden van een 
pandemie voor een gezond gebouw zorgen, maar dat zou 
altijd onze basiszorg moeten zijn.

Erwin Tuijtel: Ben het eens hoor. We zijn naar mijn gevoel 
vaak te selectief bezig in ons streven naar een gezonde 
woon- of werkomgeving. Dan is het weer goede ventila-
tie, of dan weer de vraag of het niet te warm of te koud is. 
Maar dat zijn slechts losse onderdelen voor een gezonde 
omgeving. Het gaat om een integrale benadering, waarin 
ook het licht op je werkplek, de zithouding aan je bureau 
en of je ook staand kunt werken of vergaderen een rol 
spelen. Zaken die volgens mij minstens zo belangrijk zijn.

John Lens: Een gezond gebouw omvat een totale wereld, 
maar vereist ook onze aandacht in elke fase van de 
levens cyclus van een gebouw. Bij het ontwerp, bij de 
installatie en de inrichting, maar zeker ook in het onder-
houd en beheer. In het begin van de pandemie kregen 
ventilatiesystemen veel aandacht. Nu de focus is verlegd 
naar de vaccinatiecampagne lijkt het wel alsof we de 
aandacht voor ventilatie weer kunnen laten verslappen. 
Terwijl ik juist denk dat onze sector in het beheer en 
onderhoud veel meer kan doen om die gezonde werk- en 
woonomgeving structureel aandacht te geven.

Waar zit bij de in stand houdingsfase naar jullie 
idee de belangrijkste blokkade om een gezonde 
woon- en werkomgeving de urgentie te geven 
die ze verdient?

Erwin Tuijtel: Kennis van de techniek en budget spe-
len vaak een cruciale rol. Daarnaast wordt de techniek 
steeds ingewikkelder. Niet elk onderhoudsbedrijf weet 
precies met welke intentie een technische installatie is 
aangebracht. Dan is ook niet duidelijk hoe het systeem 
moet functioneren. Dus de kennis is enorm belangrijk, 
maar ook bewustwording bij zowel de techneuten als de 
gebruikers. Zij moeten weten hoe zij met de techniek  
moeten omgaan, zodat ze niet domweg ‘pleisters plakken’. 
En eindgebruiker moet zich echt bewust worden dat er 
bijvoorbeeld filters aanwezig zijn en dat je die tijdig moet 
vervangen.

Dick van Giezen: Het is wel lastig hoor. Neem een school. 
Wanneer je als schooldirecteur of bestuurder een beperkt 
budget hebt, en je moet kiezen waaraan je het uitgeeft, 
dan snap ik dat je een investering in schoolmiddelen 



31 Toekomst & Trends | Gezondheid Comfort & Data

voorrang geeft. Ik zou het daarom een grote vooruitgang 
vinden als scholen een ‘dedicated budget’ krijgen voor 
het onderhoud aan hun gebouw en de installaties.

John Lens: We zouden blokkades kunnen oplossen als 
we - zoals we ook in ons eigen gebouw hebben gedaan 
- meer gaan sturen op basis van sensoren en data. Een 
CO2-gestuurd klimaat in een ruimte biedt zorgeloosheid. 
Dat merken we in onze trainingslokalen en kantoorruim-
tes waar we de CO2-waardes continu meten zodat de 
gebruikers kunnen zien of deze onder de grenswaarden 
blijven.

Zouden jullie voorstander zijn om - in navolging 
van BENG-eisen - ook regelgeving en eisen op 
te stellen aan een gezond binnenmilieu?

John Lens: Feitelijk hebben we die al, met ons PvE 
Gezonde Kantoren. Het is natuurlijk geen regelgeving. 
Maar in het PvE hebben we wel op een rij gezet waaraan 
een gezond gebouw moet voldoen op de 4 belangrijke 
thema’s: lucht, klimaat, geluid en licht. De markt zou dit 
document als uitgangspunt kunnen en misschien ook wel 
moeten gebruiken. Een opdrachtgever zou, als je het mij 
vraagt, geen genoegen moeten nemen het uitgangspunt 
‘het komt wel goed’. Via het PvE zijn we in elk geval bezig 
met bewustwording, maar ook met bijsturen en uiteinde-
lijk certificeren.

Erwin Tuijtel: Als je erover nadenkt is het vreemd dat we 
voor energieprestaties wetgeving hebben, maar, behalve 
Arbo-wetgeving, bijna geen eisen stellen aan de omstan-
digheden die bepalen of een mens of gebruiker zich goed 
kan voelen. Het zou fantastisch zijn als daar wat meer 
voor kan worden geregeld, maar het is een flinke kluif om 
dat te realiseren.

Dick van Giezen: Bij grote bedrijven is er vaak wel aan-
dacht voor, omdat zij weten dat een gezond gebouw veel 

kosten bespaart, omdat het ziekteverzuim daalt. Maar 
de werknemer, die steeds meer thuis zal (willen) werken 
of zelfs een verplichte thuiswerkplek moeten hebben, 
gaat ook echt eisen aan een gezonde werkplek stellen. De 
eerste thuiswerkers die aan hun werkgever - naast een 
bureau en een goede stoel - ook een split-unit voor thuis 
vragen, zijn er echt al.

Zijn er vanuit jullie organisaties bepaalde 
producten of diensten waarmee we specifiek de 
‘gezonde gebouwen’ een impuls kunnen geven?

Erwin Tuijtel: Eigenlijk alle oplossingen die we leveren, 
dragen bij aan het welzijn van de gebruiker. We verzorgen 
tenslotte verwarming, verkoeling en ventilatie in ver-
blijfsgebieden. Maar door meer te monitoren en data te 
verzamelen, proberen we dit continue te optimaliseren. 
Vaak begonnen we met meten vanuit energie-oogpunt, 
maar steeds vaker zetten we deze monitoring in om ook 
gezondheidsaspecten te meten.

Dick van Giezen: In grote gebouwen zijn wij bezig om 
meer en betere filters toe te passen. Wat dat betreft 
heeft de pandemie onze business een impuls gegeven. 
Voor al onze apparatuur kunnen we nu carbonfilters 
en UV-technieken toepassen. En nieuw fenomeen is de 
bipolar needlepoint inonization die we kunnen toepas-
sen. Daarmee kunnen we virussen aan kleine stofdeeltjes 
laten hechten, waarna we die deeltjes er weer kunnen 
uitfilteren. Door zo’n pandemie zet onze industrie dus 
weer een flinke stap voorwaarts.

John Lens: Begin mei is bij ons de zesdaagse opleiding  
Expert Binnenklimaattechniek gestart. Het mooie is 
dat we hiermee niet alleen de techneuten trainen, maar 
juist ook de facility managers, de gebouweigenaren of 
de fanatieke eindgebruikers. Het is echt een manier om 
het bewustzijn rond gezonde gebouwen bij een zo breed 
mogelijke doelgroep te vergroten.
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In gesprek met Erwin Nijlant (Xigna), Marc 
van Bommel (Nieman), Bert van Dorp (Orange 
Climate) en John Lens (TVVL) gaat het al snel 
over de beleving in een gebouw. In eerste 
instantie reageren zij op de vraag hoe zij een 
comfortabel gebouw of comfortabele woning 
zouden definiëren?

Bert van Dorp: Een comfortabel gebouw is een plek die 
naadloos aansluit bij alle behoeften van de gebruiker. De 
definitie is overigens wel veranderd de afgelopen jaren. 
De verwachtingen van gebruikers zijn echt anders dan 20 
of 30 jaar geleden.

Marc van Bommel: Comfortabel is een gebouw dat  
niemand opvalt. Een plek die in harmonie is met de be-
hoeften die een gebruiker heeft. Zodra bepaalde zaken  
je gaan opvallen of wanneer iemand zich aan iets in zijn 
of haar omgeving stoort, dan is het comfort in geding.

Erwin Nijlant: Ik denk dat behaaglijkheid voor veel men-
sen bovenaan staat. Aan de andere kant is geluid ook een 
factor dat een steeds grotere invloed heeft. Wanneer je 
80% van de mensen in een gebouw tevreden stelt, doe 
je het, denk ik, al erg goed. Het is een bekend fenomeen 

‘Als het gebouw comfortabel is, 
merk je er niets van’

Als we medewerkers een optimale werkomgeving willen bieden, is een comfortabele 

werkplek een eerste randvoorwaarde. Maar comfort is meer dan een ergonomische 

werkplek. Het klimaat in een gebouw, de verlichting, het gemak van de bediening, maar 

ook de veiligheid bepalen allemaal mede het comfort. Voor de TVVL Kennispartners is 

het duidelijk: ‘een gebouw dat niemand opvalt, is pas echt comfortabel’. 

dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen het klimaat heel 
anders beoordelen. Het zal lastig zijn om iedereen 100% 
comfortabel te laten voelen.

Marc van Bommel: Inmiddels ervaren we bijna overal 
een stabiele temperatuur. In de auto is het 21oC, in een 
winkel is het 21oC , dus dan wil je en verwacht je ook op 
kantoor een temperatuur van 21oC . Zelfs als we dat met 
techniek kunnen regelen, zijn we nóg altijd afhankelijk 
van de perceptie van mensen. Dus het is meer de vraag 
hoe we achter de perceptie van de gebruikers komen. We 
moeten in gesprek met bewoners en gebruikers zodat we 
verwachtingen kunnen managen. 

Bert van Dorp: Eerlijk communiceren is heel belangrijk. 
Misschien moeten we ook gewoon aangeven dat mensen 
in de winter een trui aan moeten. Het mag soms best wel 
een onsje minder. Dat streven naar een perfect klimaat, 
om zo het meest optimale comfort te realiseren, mogen 
we best bespreekbaar maken.

Zijn er uitgangspunten voor een comfortabele 
woon- en werkomgeving die generiek zijn, en 
die we misschien wel in wetgeving moeten 
vastleggen?

Marc van Bommel: Wij moeten gebruikers helpen om hun 
eisen te formuleren. We worden nu al knettergek van alle 
regels die aan gebouwen worden gesteld. Het is daarom 
veel meer aan ons, als sector, om ondanks alle regelgeving 
oplossingen te vinden die voor een prettige leef- en werk-
omgeving zorgen. Ik weet niet of we dat meteen in regels 
moeten vastleggen, maar we moeten wel meer aandacht 
aan comfortwensen besteden.

Erwin Nijlant: In mijn praktijk kom ik situaties tegen 
waarin het streven naar een comfortabele woon- of 
werkomgeving op gespannen voet staan met een veilige 
leefomgeving. De temperatuur in gebouwen is bijvoor-
beeld in steeds meer situaties zo hoog dat gedurende een 
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ruime periode in het jaar het leidingwater tot gevaarlijke 
hoogte opwarmt. Ik kwam pas nog bij een studentenflat 
waar de wanden 29oC waren. Het hele gebouw is in de 
zomer een grote accu. Het is wat Marc zegt; het vereist 
echt alle deskundigheid van onze sector om op een veel 
slimmere manier te ontwerpen. Waarborg het comfort, 
maar blijf tegelijk aan regels en eisen voldoen.

Bert van Dorp: Het heeft ook te maken met hoe we daar 
als sector mee omgaan. De sector heeft in het verleden 
steeds om nieuwe regels gevraagd. Dan moeten we nu 
niet vreemd opkijken dat daardoor conflicten ontstaan, 
en dat het extra geld kost. Steeds meer kantoren moeten 
we nu verwarmen én koelen om het comfortabel te hou-
den. Vroeger deden we dat alleen in hele grote 
en wat duurdere panden. Als ik het met auto’s 
vergelijk; daar kunnen we ook aan de bestuur-
derskant de klimaatregeling op 24oC en aan de 
passagierskant op 17oC kunnen zetten. Maar 
heeft het zin? Bovendien, als je elektrisch gaat 
rijden, dan merk je dat een dergelijke regeling 
energie slurpt.

Marc van Bommel: Het is een feit dat comfort-
eisen steeds hoger liggen en dat we als branche 
steeds harder moeten innoveren om daaraan 
tegemoet te komen. Ook kleine kantoorpanden 
en woningen willen nu koeling. Tegelijk moeten 
we beseffen dat we een gebouw nooit precies op 
21oC  kunnen houden én tegelijk het energiege-
bruik minimaliseren. We zullen altijd een bepaald 
verlies moeten accepteren.

Bert van Dorp: Wij zijn niet de enige die moeten innove-
ren. Het vereist ook innovatie en vooral aanpassing van 
gebruikers. Een auto met adaptive cruise control zorgt 
dat je zorgeloos kunt rijden, maar het is niet per definitie 
energiezuinig. Minder dan we misschien wel denken of 
zouden willen. Het gaat om het gebouw als geheel: de 
bouwfysica, de installatietechniek en de gebruikers moe-
ten op elkaar aansluiten. Vanuit de installatietechniek 
kun je niet alles opvangen. Dus we moeten samen zorgen 
dat het geheel werkt volgens verwachting. Dat is onze 
verantwoordelijkheid.

Hoe kunnen we vanuit de installatiesector 
zorgen dat comfort in woningen en gebouwen 
meer aandacht krijgt? En is dat überhaupt 
nodig?

Marc van Bommel: Als ik het vanuit mijn vakgebied 
bekijk, zie ik geen regels en richtlijnen die aandacht voor 
comfort eisen. Comfort wordt pas relevant als mensen in 
een gebouw werken of in een woning wonen. Toch vind ik 
het onze taak om over die comfortbeleving na te denken, 
proactief onder de aandacht brengen. Soms moeten we 
dan eigenwijs zijn en de opdrachtgever behoeden voor 

keuzes of strikte naleving van regels waardoor het com-
fort uiteindelijk in de knel komt.

Erwin Nijlant: Een opdrachtgever kan bij een bouwproject 
of grote verbouwing niet voorzien wat de consequen-
ties zijn van zijn keuzes en maatregelen. Mensen vragen 
om steeds meer comfort, maar weten niet wat dit voor 
gevolgen heeft. Zo zien wij een forse toename van luxe in 
badkamers en sanitaire ruimtes; een voorbeeld is de snel-
le groei van stortdouches en andere wellness-toestellen. 
Tegelijk moeten we van het gas af en moeten we zorgen 
dat de gezondheid niet in gevaar komt. Probeer dit alle-
maal maar eens in een ontwerp samen te brengen of aan 
de eindgebruiker uit te leggen wat de consequenties zijn.  

John Lens: Als ik het gesprek zo aanhoor, is het belangrijk 
dat wij als sector de wens voor meer comfort onderken-
nen en de aandacht geven die het verdient. Tegelijk denk 
ik dat we dit zoveel mogelijk vanuit de optiek van veilig-
heid en gezondheid moeten doen. De vergelijking met 
een auto is verleidelijk, maar tegelijk ook heel anders. 
Bij een auto kun je veel eenvoudiger en sneller ingrijpen 
om het comfort te veranderen. Bij gebouwen is het vaak 
ongrijpbaarder.

Bert van Dorp: We zullen echt sneller moeten innoveren. 
Bij nieuwe projecten zullen we beter moeten snappen 
wat de klant wil en hem of haar nog uitgebreider ver-
tellen wat we gaan maken. Laten we vervolgens ervoor 
zorgen dat de klant dat ook krijgt. Dus dat we realiseren 
wat we zeggen dat we zullen maken. 

Marc van Bommel: Soms helpt het om snel en zo hard 
mogelijk op je bek te gaan. Maar laten we beginnen met 
het eenduidig uitleggen wat goed is voor de gebruiker. 
Vervolgens kunnen we grote stappen zetten. Zeker nu we 
steeds meer en in grote hoeveelheden data verzamelen, 
waarmee we prestaties inzichtelijk maken. Data vormt de 
basis én de input voor de groeiende comfortwensen die 
gebruikers hebben. 
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A. de Jong Installatietechniek  
Postbus 5 
3100 AA SCHIEDAM
www.dejong.nl

A.O. Smith Water Products Company
Postbus 70 
5500 AB VELDHOVEN
www.hotwater.com

AAF International  
Postbus 60 
7800 AB EMMEN
www.aafeurope.com

ABT
Arnhemsestraatweg 358 
6881 NK VELP
www.abt.eu

ABT
Delftechpark 12 
2628 XH DELFT
www.abt.eu

AbtWassenaar
Postbus 24 
9750 AA HAREN GN
www.abtwassenaar.nl

Academisch Ziekenhuis Maastricht
Postbus 5800 
6202 AZ MAASTRICHT
www.mumc.n

ACS Filters
Postbus 482 
1800 AL ALKMAAR
www.acsfilters.com

Actiflow 
Tramsingel 1 
4814 AB BREDA
 www.actiflow.com

Acto Informatisering
Postbus 1610 
3800 BP AMERSFOORT
 www.acto.nl

Adcalsluis  
Kamperzeedijk 57 
8281 PB GENEMUIDEN
 www.vd-sluis.nl

ADEK Installatie Advies  
Veenweg 6 b
2841 DG MOORDRECHT
 www.adek.nl

Advanced Climate Systems
Sylviuslaan 5 
9728 NS GRONINGEN
www.acs-buildings.com

Adviesbureau Bongers/Jansen
Hoofdstraat 61 
7011 AC GAANDEREN
www.bongers-jansen.nl

Adviesbureau Feijen 
Wenakkers 2 
9461 EE GIETEN
www.adviesbureau-feijen.nl

AGPO Ferroli
Postbus 3364 
4800 DJ BREDA
 www.agpoferroli.nl

Air Tech Systems 
Vanadiumweg 11 e
3812 PX AMERSFOORT
 www.airtechsystems.nl

Air-TraXX 
Munnikenheiweg 24 
4879 NG ETTEN-LEUER
 www.air-traxx.com

Air@Work 
Dukaat 19 
8305 BC EMMELOORD
 www.airatwork.com

Airjet  
Postbus 7082 
2701 AB ZOETERMEER
 www.airjet.eu

AL-KO Luchttechniek  
Postbus 216 
9300 AE RODEN
www.alkonl.com

Alfa Laval Benelux  
Postbus 9377 
4801 LJ BREDA
www.alfalaval.com/benelux

Alklima  
Van Hennaertweg 29 
2952 CA ALBLASSERDAM
 www.alklima.nl

Alpha Pro Consultants & Engineers
Australiëlaan 23 
6199 AA MAASTRICHT-AIRPORT
 www.alpha.pro

Altena Group
Keurweg 10 
5145 NX WAALWIJK
 www.altena.com

AMMANU LED-Intelligence
Willaertstraat 6 
5344 AB OSS
www.ammanu.com

Amsterdam Airport Schiphol
Postbus 7501 
1118 ZG SCHIPHOL
www.schiphol.nl

APAC Services  
Postbus 9249 
3506 GE UTRECHT
www.apac.nl

AQ Group
Rijpwetering 1 
3543 AT UTRECHT
www.airquality.nl

Aquacare Europe  
Graaf van Solmsweg 58 
5222 BP S-HERTOGENBOSCH
www.aquacare.nl

status op 31 december 2020
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Belgoprocess nv
Gravenstraat 73 
B 2480 DESSEL
België
www.belgoprocess.be

BELIMO Servomotoren  
Riezebosweg 5 
8171 MG VAASSEN
www.belimo.nl

Bestbuildingconcept  BA
Moederhoefstraat 198 
B 2547 LINT
België
www.bestbuildingconcept.be

Beveco Gebouwautomatisering  
Maseratilaan 8 
3261 NA OUD-BEIJERLAND
www.beveco.nl

BiermanHenket architecten
Hal 13 a
5296 PZ ESCH
www.biermanhenket.nl

Bilfinger Tebodin Netherlands  
Jan Tinbergenstraat 101 
7559 SP HENGELO
www.tebodin.bilfinger.com

Bilfinger Tebodin Netherlands  
Postbus 922 
3100 AX SCHIEDAM
www.tebodin.bilfinger.com

Bilfinger Tebodin Netherlands  
Business Park Stein 108 
6181 MA ELSLOO
www.tebodin.bilfinger.com

BIM Creators
de Hank 23 
3958 GJ AMERONGEN
www.bimcreators.nl

Bam Bouw en Techniek - regio Zuidwest
Prinses Beatrixlaan 5 
2595 AK S-GRAVENHAGE  
www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek   Projecten
Postbus 86 
3980 CB BUNNIK
www.bambouwentechniek.nl

Bam Bouw en Techniek Hoofdkantoor
Postbus 109 
3980 CC BUNNIK
www.bambouwentechniek.nl

Bam Bouw en Techniek- Regio 
Noordwest

Elsrijkdreef 207 
1103 MJ AMSTERDAM
www.bambouwentechniek.nl

Barcol-Air
Cantekoogweg 10 -12
1442 LG PURMEREND
www.barcol-air.nl

Barth installatietechniek  
Mijlweg 2 
3295 KH S-GRAVENDEEL
www.barthinstallatietechniek.nl

Beck & vd Kroef  
Printerstraat 21 
1033 RT AMSTERDAM
www.beckvdkroef.nl

Bectro Installatietechniek  
Heliumweg 36 
3812 RE AMERSFOORT
www.bectro.nl

Beekink Groep  
Rivium Boulevard 46 
2909 LK CAPELLE A.D. IJSSEL
www.beekink.com

ARCADIS Nederland   Maastricht
Postbus 1632 
6201 BP MAASTRICHT
www.arcadis.nl

Ardea-Engineering
Stationsweg 42 
1815 CC ALKMAAR
www.ardea-engineering.nl

ARCADIS Nederland   Rotterdam
Postbus 4205 
3006 AE ROTTERDAM
www.arcadis.nl

Arup  
Naritaweg 118 
1043 CA AMSTERDAM
www.arup.com

ATECA water care and services  
Ruychrocklaan 121 
2597 EL S-GRAVENHAGE
www.ateca.nl

Auerhaan Klimaattechniek
Platinastraat 21 
8211 AR LELYSTAD
 www.auerhaan-klimaattechniek.nl

Aveco de Bondt
Postbus 64 
7450 AB HOLTEN
www.avecodebondt.nl

B&B Humidification  
Oude Amersfoortseweg 249  F
1212 AD HILVERSUM
 www.bbhum.com

Ballast Nedam
Postbus 1505 
3430 BM NIEUWEGEIN
www.ballast-nedam.nl

BAM Advies & Engineering
Postbus 54 
3980 CB BUNNIK
 www.bambouwentechniek.nl
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Business Development Holland  
Stationsplein 128 
3844 KR HARDERWIJK
www.bdho.nl

Technisch Bureau Massier
Winkelhaak 71 
2495 AX S-GRAVENHAGE
www.massier.nl

3 projectsupport  
De Grote Elst 9 -11
5246 JM ROSMALEN
www. 3projectsupport.nl

C & A Nederland
Postbus 249 
1000 AE AMSTERDAM
www.cena.nl

CABERO Warmtewisselaars Benelux  
Saksenweg 42 C
5349 BX OSS
www.cabero-benelux.nl

CAG
Reeuwijkse Poort 100 
2811 MX REEUWIJK
www.cag.nl

CAIROX
1e Tochtweg 11 
2913 LN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
www.airtradecentre.com/nl/nl

Caleffi International NV
Moesdijk 10 -12
6004 AX WEERT
www.caleffi.nl

Carrier Airconditioning Benelux  
Postbus 2731 
3500 GS UTRECHT
www.carrier.nl

Celsius Benelux  
Siliciumweg 11 
3812 SV AMERSFOORT
www.celsiusbenelux.nl

Breijer Bouw en Installatie  
Postbus 51027 
3007 GA ROTTERDAM
www.breijer.nl

Breman Maasland  
Ohmweg 9 
6101 WZ ECHT
www.breman.nl

Breman Utiliteit Rotterdam  
Innsbruckweg 1 
3047 AG ROTTERDAM
www.breman.nl

Breman Utiliteit Zuid  
Moesdijk 24 
6004 AX WEERT
www.breman.nl

Breman Utiliteit Zwolle  
Pascalweg 2 
8013 RC ZWOLLE
www.breman.nl

Bremen Bouwadviseurs  
Postbus 528 
6400 AM HEERLEN
www.bremenba.nl

Brusche Elektrotechniek  
Sniederhof 13 
7603 BZ ALMELO
www.brusche.nl

Building technology  
Martinusweg 11 
7391 AC TWELLO
www.buildingtechnology.nl

Bureau 1232
Postbus 1232 
9701 BE GRONINGEN
www.1232.nl

Bureau Veritas Asset Management
Computerweg 2 
3821 AB AMERSFOORT
www.bureauveritas.nl

BIM4buildings
Sleutelbloemstraat 8 
7322 AG APELDOORN
www.bim4buildings.com

Biral GmbH
Kesselsgracht 7 a
D 52146 WURSELEN
Duitsland
www.biral.nl

BLR-Bimon
Postbus 72 
3417 ZH MONTFOORT
www.blr-bimon.nl

BLT Luchttechniek  
Minervum 7329 
4817 ZD BREDA
www.bltluchttechniek.nl

Blygold Nederland  
Postbus 10 
3990 DA HOUTEN
www.blygold.nl

BOEG Bouw & Installatietechniek  
Dunantstraat 6 
3024 BC ROTTERDAM
www.boegwerkt.nl

Boersema Installatie Adviseurs  
Hogeweg 229 c
3816 BS AMERSFOORT
www.bia.nl

BRAGO Luchttechniek  
Postbus 295 
5460 AG VEGHEL
www.brago.nl

Brakel Atmos  
Postbus 524 
5400 AM UDEN 
www.brakel-atmos.com

BRControls
Branderweg 3 
8042 PD ZWOLLE
www.brcontrols.com
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Dapple
Westblaak 180 
3012 KN ROTTERDAM 
www.dapple.eu

Data Design System GmbH
Rijnzathe 48 
3454 PV DE MEERN 
www.dds-cad.nl

De Groot Installatiegroep Noord
Postbus 55 
7800 AB EMMEN
www.degrootgroep.nl

De Groot Installatiegroep Oost
Postbus 156 
7550 AD HENGELO
www.degrootgroep.nl

De Groot Luchtkanalen  
Nijverheidslaan 13 
1382 LE WEESP
www.degrootluchtkanalen.nl

De Installatie Adviseur  
Driebergseweg 17 
3708 JA ZEIST
www.deinstallatieadviseur.nl

De InstallatieVraagbaak
Jacobus Lipsweg 118 
3316 BP DORDRECHT
www.vraagbaakgroep.nl

De Wit Datacenterkoeling  
Printerweg 15 
3821 AP AMERSFOORT
www.dewitdatacenterkoeling.nl

Deep Clean Air Techniek
Veenweg 38  G
7336 AG APELDOORN
www.deepcleanairtechniek.nl

Deerns Nederland  
Anna van Buerenplein 21 F
2592 DA DEN HAAG
www.deerns.nl

Conntech
Industrieweg Oost 11 
6662 NE ELST
www.conntech.nl

CONPRO Condensor bescherming
Bunsenstraat 90 
3316 GC DORDRECHT
www.conpro.nl

Cooperatieve Inkoopvereniging DGC 
u.a.

Swammerdamweg 15 
3401 MP IJSSELSTEIN
www.dgc-inkoop.nl

Croonwolter&dros
Postbus 6073 
3002 AB ROTTERDAM
www.croonwolterendros.nl

Cushman & Wakefield Property 
Solutions  

Postbus 19160 
3501 DD UTRECHT
www.dtz.nl

CVD-Klimatisering Advies en 
Engineering

Dommelstraat 191 
5215 BL S-HERTOGENBOSCH
www.cvd-klimatisering.nl

DAF Trucks N.V.
Postbus 90065 
5600 PT EINDHOVEN
www.daf.com

Daikin Airconditioning Netherlands  
Postbus 8585 
3009 AN ROTTERDAM
www.daikin.nl

Danfoss  
Vareseweg 105 
3047 AT ROTTERDAM
 www.danfoss.nl

Centercon  
Postbus 11335 
3004 EH ROTTERDAM
www.centercon.nl

CIAT Nederland  
Annie M.G. Schmidtweg 229 
1321 NA ALMERE
www.ciat.nl

CimPro  
de Waal 18 J
5684 PH BEST
www.cimpro.com

ClimaLevel Nederland  
Wezel 9 
5455 HA WILBERTOORD
www.climalevelnederland.nl

ClimaRad  
Lübeckstraat 25 
7575 EE OLDENZAAL
www.climarad.com

Climotion  
Wilhelminastraat 51 
2011 VL HAARLEM
www.climotion.com

Cloud Energy Optimizer
Jan Tinbergenstraat 396 
7559 ST HENGELO
www.cloudenergyoptimizer.com

Colt International
Korte Oijen 4 
5433 NE KATWIJK
www.coltinfo.nl

Compac Services  
Oostzee 4 
3446 CH WOERDEN
www.compacservices.nl

CONECO Building Automation  
Van Coulsterweg 2 
2952 CB ALBLASSERDAM
www.coneco.nl
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Embato
Haarbrug 6 P
3751 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
www.embato.nl

Emmtec Engineering
Postbus 2008 
7801 CA EMMEN
www.emmtecservices.nl

Enco  
Mandenmakerstraat 94 
3194 DG HOOGVLIET ROTTERDAM
www.enco.nu

Endenburg Elektrotechniek  
Prins Pieter Christiaanstraat 50 
3066 TB ROTTERDAM
www.endenburg.nl

Energie Totaal Projecten  
Nipkowweg 6 a
8501 XH JOURE
www.etp.tv

Energyst Rental Solutions  
Hallenstraat 16 
5531 AB BLADEL
www.energyst.com

Enervisie
Postbus 470 
7100 AL WINTERSWIJK
www.enervisie.com

ENGIE Services Nederland N.V.
Postbus 5091 
6802 EB ARNHEM
www.engie-services.nl

ENGIE Services Nederland N.V.
Postbus 210 
3980 AJ BUNNIK
www.engie-services.nl

ENGIE Services Noord  
Postbus 23 
9300 AA RODEN
www.engie-services.nl

Dutch Blower  
Postbus 26 
7640 AA WIERDEN
www.dutch-blower.nl

Dutch Solar Systems  
Klavermaten 10 
7472 DD GOOR
www.dutchsolarsystems.com

Duurzaam Actief
Portiekstraatje 1 
7951 NE STAPHORST
www.duurzaamactief.nl

DuurzaamGebouw  
Pythagoraslaan 101 
3584 BB UTRECHT
www.duurzaamgebouw.com

DVP Smart Concepts  
Prinses Alexialaan 6 
2496 XA S-GRAVENHAGE
www.dvpsmartconcepts.nl

DWA
Postbus 2073 
2800 BE GOUDA
www.dwa.nl

DWA Installatie en energieadvies
Lunet 7 
3905 NW VEENENDAAL
www.dwa.nl

Dyka  
Postbus 33 
8330 AA STEENWIJK 
www.dyka.com

Eco Heating Systems
Rigaweg 10 
9723 TH GRONINGEN 
www.ecohs.nl

Electro Drive  
Dwarstocht 14 
1507 CH ZAANDAM
www.electrodrive.nl

Dekker van Geest Installaties
Vlotlaan 578 
2681 TX MONSTER
www.dekkervangeest.nl

Delmeco Raadgevend Ing. bureau  
Marquesweg 4 
4462 HD GOES
www.delmeco.nl

Devriendt Energy, Consulting & 
Engineering

Lelienlaan 33 
B-2180 EKEREN
België
www.dece-ant.be

DHPS
Rivierdijk 643 j
3371 EE HARDINXVELD-GIESSENDAM
www.dutchheatpump.nl

DKC Totaaltechniek
Postbus 6695 
6503 GD NIJMEGEN
www.dkc.nl

DonkerVeenstra
De Giek 16 
9206 AT DRACHTEN
www.donkerveenstra.nl

Dover International  - divisie SWEP
Rijksstraatweg 36 
7231 AG WARNSVELD
www.swep.net

Drietech & Verhoef Ingenieursbureau  
Stadionweg 43 b 8e verdieping
3077 AS ROTTERDAM
www.drietech.nl

Dubotechniek  
Valeton 10 a
5301 LW ZALTBOMMEL
www.dubobedrijven.nl
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GBSO  
Einsteinstraat 3 b
4207 HW GORINCHEM
www.gbso.nl

Geberit  
Postbus 668 
3430 AR NIEUWEGEIN
www.geberit.nl

Gebr. Meijer Luchttechniek  
Meester Nennstiehlweg 85 
9367 PC DE WILP
www.gebrmeijer.com

Gebroeders van Wijk  
Chr. Huygenstraat 37-39 37-39 
2665 KX BLEISWIJK
www.vanwijkbleiswijk.nl

Gemeente Kerkrade
Postbus 600 
6460 AP KERKRADE
www.kerkrade.nl

Genie Techni-Engineering  
Bedrijfsweg 16 
1613 DX GROOTEBROEK
www.genie .nl

GeoComfort  
Dorpsstraat 30 
7234 SP WICHMOND
www.geocomfort.nl

Georg Fischer NV
Lange Veenteweg 19 
8161 PA EPE
www.georgfischer.nl

Greenold  
de Gamert 2409 
6605 WH WIJCEN
www.profero.nl

GROHE NEDERLAND  
Metaalstraat 2 
2718 SW ZOETERMEER
www.grohe.nl

Factor4
Lange Winkelhaakstraat 26 
B 2060 ANTWERPEN
België
www.factor4.be

FläktGroup Netherlands  
Rivium Oostlaan 11 
2909 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL
www.flaktgroup.com

Flow Care Installatietetechniek  
Rijksstraatweg 91 c
3316 EE DORDRECHT
www.flowcareinstallatietechniek.nl

Fluidmaster  
Driepoortenweg 5 
6827 BP ARNHEM
www.wisa-sanitair.com

Fore Installatie Adviseurs
Madame Curiestraat 15 
2171 TW SASSENHEIM
www.fore-installatieadviseurs.nl

Frico  
Van Leeuwenhoekstraat 2 
3846 CB HARDERWIJK
www.lsafrico.nl

Frog Energy
Grote Voort 5 
8041 AM ZWOLLE
www.frogenergy.nl

Galjema Technisch Adviesbureau
Buitenom 247 
2711 KB ZOETERMEER
www.galjema.nl

Gardian Air
Hoefje 37 
1733 AB NIEUWE NIEDORP
www.guardian-air.nl

ENGIE Services West  
Albert Heijnweg 1 
1507 EH ZAANDAM
www.engie-services.nl

ENGIE Services Zuid  
Postbus 304 
6199 ZN MAASTRICHT-AIRPORT
www.engie-services.nl

ENGIE Services Zuid  
Postbus 72 
5060 AB OISTERWIJK
www.engie-services.nl

ENGIE Services Zuid  
Postbus 192 
4530 AD TERNEUZEN
www.engie-services.nl

EP HVAC Marine  
Mercuriusstraat 23 
3133 EM VLAARDINGEN
www.ephvac.nl

Erasmus MC
Postbus 2040 
3000 CA ROTTERDAM
www.erasmusmc.nl

ERIKS  
Postbus 8988 
3009 TJ ROTTERDAM
www.eriks.nl

ESC-support
Kattebos 86 
8446 CW HEERENVEEN
www.esc-support.nl

Euro-Manchetten & Compensatoren  
Luxemburgstraat 2 
5171 PM KAATSHEUVEL
www.euromanchetten.nl

EWZ Adviseur
Ceintuurbaan 2 -130 c
3847 LG HARDERWIJK
www.ewz.nl
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Honeywell  /SAIA Burgess Controls
Hanzeweg 12 C
2803 MC GOUDA 
www.saia-pcd.nl

Honeywell Building Solutions
Postbus 243 
7300 AE APELDOORN 
www.honeywell-buildingsolutions.nl

Hoppenbrouwers Techniek  
Kreitenmolenstraat 201 
5071 ND UDENHOUT 
www.hoppenbrouwers.nl

HOROS Klimaattechniek  
Koningsweg 20 -5
3762 EC SOEST 
www.horos.nl

HTD Advies
Julianalaan 5 
9965 PR LEENS 
www.adviesgroep-htd.nl

Huisman & Van Muijen adviseur 
installaties

Postbus 70558 
5201 CZ ‘S-HERTOGENBOSCH 
www.hvm.nl

Huygen Installatie Adviseurs  
Urmonderbaan 22 
6167 RD GELEEN 
www.huygen.net

Huygen Installatie Adviseurs  
Groenewoudsedijk 70 a
3528 BK UTRECHT 
www.huygen.net

HVG Klimaattechniek
Van ‘t Hoffstraat 9 
9351 VH LEEK 
www.northair.nl

Hellebrekers Technieken  
Postbus 6 
8070 AA NUNSPEET
www.hellebrekers.nl

Herman de Groot Ingenieurs
Nijverheidsweg-Noord 74 a
3812 PM AMERSFOORT
www.hermandegroot.nl

HGP Exploitatie  
Huizermaatweg 43888 
1273 NA HUIZEN
www.hl2024.nl

Hiensch Engineering  
Zekeringstraat 15 
1014 BM AMSTERDAM
www.hiensch.com

HIJ5  
Rollecate 67 
7711 GG NIEUWLEUSEN
www.hij5.nl

Hogeschool Dirksen
Nijverheidsweg 21 
6662 NG ELST
www.dirksen.nl/opleidingen/hogeschool

Hogeschool van Amsterdam
Weesperzijde 190 
1097 DZ AMSTERDAM 
www.hva.nl

Holland Water  
Nijendal 52 
3972 KC Driebergen-Rijsenburg 
www.hollandwater.com

Hollander techniek
Boogschutterstraat 30 
7324 AG APELDOORN 
www.hollandertechniek.nl

HOMIJ Technische Installaties  
Postbus 47 
4130 EA VIANEN UT 
www.homij.nl

Grundfos Nederland  
Postbus 22015 
1302 CA ALMERE
www.grundfos.com

GUTS Installatietechniek  
Mijlstraat 20 
5281 LL BOXTEL
www.guts-installatietechniek.com

H2O Installatietechniek
Wagenmakersweg 8 
3449 HV WOERDEN
www.h2o-installatietechniek.nl

Halton  
Utrechthaven 9 A
3433 PN NIEUWEGEIN
www.halton.nl

Hamapo  
De Waterman 6 
5215 MX S-HERTOGENBOSCH
www.hamapo.nl

HANSA Nederland  
Watergoorweg 77 
3861 MA Nijkerk
www.hansanederland.nl

Harwig  
Atlantis 3 
7821 AX EMMEN
www.harwig.nl

HCS advies
Oldengaerden 15 
7944 RV MEPPEL
www.hcsadvies.nl

HE adviseurs
Postbus 42503 
3006 DA ROTTERDAM
www.he-adviseurs.nl

Heijmans Utiliteit
Postbus 266 
5600 AG EINDHOVEN
www.heijmans.nl
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Interland Techniek  
Tielenstraat 17 
5145 RC WAALWIJK 
www.interlandtechniek.nl

Intermicon  
Roer 24 
3068 LE ROTTERDAM 
www.intermicon.nl

Itannex
Het Wendelgoor 11 
7604 PJ ALMELO 
www.itannex.com

ITBB  
Postbus 455 
8440 AL HEERENVEEN 
www.itbb.nl

Iv-Groep
Noordhoek 37 
3351 LD PAPENDRECHT 
www.iv-bouw.nl

Iv-Groep
Waarderweg 40 
2031 BP HAARLEM 
www.iv-industrie.nl

Iv-Industrie  
Postbus 65001 
6800 JM ARNHEM 
www.iv-industrie.nl

Jaga / Konvektco Nederland  
De Meerheuvel 6 
5221 EA S-HERTOGENBOSCH 
www.jaga.nl

Jonker Engineering
Robert Kochlaan 624 
2035   HAARLEM 
www.jonkerengineering.nl

K&R Consultants  
Postbus 2056 
7301 DB APELDOORN 
www.krcon.nl

Ingenieursburo Linssen  
Entrepotdok 81 
1018 AD AMSTERDAM 
www.ibl.nl

INNAX Installatieadviseurs  
Industrielaan 34 
3903 AD VEENENDAAL 
www.innax.nl

InnQ Installaties  
Postbus 60242 
1320 AG ALMERE 
www.InnQ.nl

Installatie Cooperatie Nederland U.A.
Weleveldstraat 11 
7651 JA TUBBERGEN 
www.installatiecooperatie.nl

Installect Advies  
Dorpsstraat 28 
7234 SP WICHMOND 
www.installect.nl

InstallQ
Korenmolenlaan 4 
3447 GG WOERDEN 
www.installq.nl

INTECO  
van Salmstraat 71 
5281 RP BOXTEL 
www.inteco.nl

Integra Klimaatplafonds  
Rak 22 
1551 NA WESTZAAN 
www.klimaatplafonds.com

Interalu  Nederland  
Seeligsingel 7 
4811 CN BREDA 
www.interalu.eu

Interflow  
De Stek 15 
1771 SP WIERINGERWERF 
www.interflow.nl

Hydroscope
Minervum 7181 
4817 ZN BREDA 
www.hydroscope.nl

I-Commit  
Molenstraat 40 d
5242 HA ROSMALEN 
www.i-commit.nl

IBK Airconditioning  
Postbus 151 
3990 DD HOUTEN 
www.ibkgroep.nl

IBK Groep  
Postbus 151 
3990 DD HOUTEN 
www.ibkgroep.nl

Ilex Installatiemanagement  
Voorveste 17 -1
3992 DC HOUTEN 
www.ilex.nl

IMI Aero-Dynamiek  
Postbus 173 
3860 AD NIJKERK 
www.aero-dynamiek.nl

IMI Hydronic Engineering  
Postbus 188 
2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN 
www.imi-hydronic.com/nl/

Induct  
Nijverheidstraat 1 
2222 AV KATWIJK 
www.induct.nl

Ingenieursbureau 3ing
Postbus 2933 
3800 GK AMERSFOORT 
www.3ing.nl

Ingenieursbureau IOB  
Postbus 238 
3220 AE HELLEVOETSLUIS 
www.iob.nl
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Kropman Installatietechniek  
Postbus 6705 
6503 GE NIJMEGEN 
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek  
Nijverheidsweg 3 
9403 VN ASSEN 
www.kropman.nl

Kruijzen Innovatie en Techniek
Nieuwlandstraat 15 
5038 SL TILBURG 
www.kiet.nu

KSB Nederland  
Postbus 211 
1160 AE ZWANENBURG 
www.ksb.nl

Kuijpers PHF Services  
Het Zuiderkruis 17 
5215 MV S-HERTOGENBOSCH 
www.kuijpers.com

Kuijpers Utiliteit Midden Noord  
Postbus 177 
3454 ZK DE MEERN 
www.kuijpers.com

Kuijpers Utiliteit Zuid  
Postbus 3189 
4700 GD ROOSENDAAL 
www.kuijpers.com

Kuijpers Utiliteit Zuid  
Postbus 121 
5700 AC HELMOND 
www.kuijpers.com

Lennox Benelux  
Watergoorweg 87 
3861 MA NIJKERK 
www.lennoxemea.com/nl

Life Cycle Vision
Marshalllaan 2 
2625 GX DELFT 
www.lifecycle.vision

Klimaatservice Holland  
Postbus 118 
3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM 
www.klimaatservice.nl

Klimax Installatiebedrijven
De Steenbok 14 
5215 ME S-HERTOGENBOSCH 
www.klimax.nl

Kodi  
Postbus 430 
1700 AK HEERHUGOWAARD 
www.kodi.nl

Kon. Damstra installatietechniek  
Kolkensloane 4 
9114 AG DRIEZUM 
www.damstra.nl

Kooiker installatie  
Wethouder Klompstraat 6 
7951 SC STAPHORST 
www.kooikerinstallatie.nl

Kropman Installatietechniek  
Veldzigt 2 B
3454 PW DE MEERN 
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek  
Zuilenstraat 96 
4813 AC BREDA 
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek  
Bouwerij 71 
1185 XW AMSTELVEEN 
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek  
Berenkoog 29 
1822 BH ALKMAAR 
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek  
Verrijn Stuartlaan 36 
2288 EL RIJSWIJK 
www.kropman.nl

KE Fibertec Benelux  
Postbus 5802 
3290 AC STRIJEN 
www.ke-fibertec.nl

Kees Schouten Ontwerp en Adviesburo   
Lettingastate 9 
8926 RC LEEUWARDEN 
www.keesschoutenadvies.nl

Kemper Nederland  
Oudenhof 2 F Kamer 1
4191 NW GELDERMALSEN 
www.kemper-appendages.nl

Kemtec  
Postbus 2184 
6020 AD BUDEL 
www.kemtec.nl

Kieback & Peter Nederland  
Edisonweg 24 
8071 RC NUNSPEET 
www.kieback-peter.nl

KIN Installatietechniek  
Rector Buijselstraat 20 
5121 JP RIJEN 
www.kin.nl

Klaver Klimaattechniek  
Braken 83 
1713 GC OBDAM 
www.giant.nl

Klein Poelhuis Installatietechniek  
Postbus 86 
7100 AB WINTERSWIJK 
www.kleinpoelhuis.com

Klictet Advies
Postbus 470 
5140 AL WAALWIJK 
www.klictet.nl

Klimaatgroep Holland  
Postbus 5233 
9700 GE GRONINGEN 
www.klimaatgroepholland.nl
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Munters Vochtbeheersing
Postbus 229 
2400 AE ALPHEN A.D. RIJN 
www.munters.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
Concourslaan 17 
9727 KC GRONINGEN 
www.gasunie.nl

Nathan Systems
Postbus 90 
6900 AB ZEVENAAR 
www.nathan.nl

Natufog  
Honthem 12 
6269 NR MARGRATEN 
www.natufog.com

Navos Klimaattechniek  
Kleveringweg 20 
2616 LZ DELFT 
www.navos.nl

NCOI Techniek Trainingen  
Marathon 7 
1213 DP HILVERSUM 
www.ncoi.nl

Ned Air  
Constructieweg 49 
8263 BC KAMPEN 
www.ned-air.nl

Nederlandse Installatie Adviesgroep  
Postbus 297 
8250 AG DRONTEN 
www.niag.nl

NEFIT | Bosch Thermotechniek  
Zweedsestraat 1 
7418 BG DEVENTER 
www.welkombijnefit.nl/nl

NEXTON Smartbuilding  
Paasheuvelweg 29 
1105 BG AMSTERDAM 
www.nexton.nu

Mark  
Beneden Verlaat 87-89 
9645 BM VEENDAM 
www.mark.nl

Megens installaties  
Postbus 68 
6650 AB DRUTEN 
www.megens-installaties.nl

Menerga Klimaattechnologie
Veerpolder 31 
2361 KX WARMOND
www.menerga.nl

Merosch  
Eendrachtsweg 3 
2411 VL BODEGRAVEN 
www.merosch.nl

Merrem & La Porte  
Postbus 50 
5300 AB ZALTBOMMEL 
www.merrem.nl

Modderkolk Projects
Nieuweweg 131 
6603 BL WIJCHEN 
www.modderkolk.nl

Movares Nederland  
Daalseplein 100 
3511 SX UTRECHT 
www.movares.nl

MUL   ontwerpers & adviseurs
Elburgplein 1 a
2803 PX GOUDA 
www.mul .nl

MultiCross GmbH
Ostermayerstraße  54 
D 46446 EMMERICH AM RHEIN
Duitsland
www.multicross.nl

Linthorst Techniek  
Wenumsedwarsweg 18 
7345 AS WENUM WIESEL 
www.linthorsttechniek.nl

Lodema Elektrotechniek
Uranusweg 12 
8938 AJ LEEUWARDEN 
www.lodema.nl

Logtens Installatietechniek  
Ersweg 3  A
5975 RM SEVENUM 
www.logtensinstallatietechniek.nl

Lomans Amersfoort   
Postbus 2948 
3800 GK AMERSFOORT 
www.lomans.nl

Loodgietersbedrijf Favoriet
Kasperspad 21 
3311 ZE DORDRECHT 
www.favorietloodgieter.nl

Lubron Waterbehandeling  
Postbus 540 
4900 AM OOSTERHOUT 
www.lubron.eu

M3E  
Jan van Polanenkade 26  A-1
4811 KM BREDA 
www.m3e.nl

MANN+HUMMEL Vokes Air  
1e Garnizoensdok 7 
3439 JA NIEUWEGEIN 
www.vokesair.com

Mansveld Elektrotechniek  
Le Havre 1 
5627 ST EINDHOVEN 
 www.mansveld.nl

Marino Water Advies  
A. van Leeuwenhoekweg 36  a10
2408 AN ALPHEN AAN DEN RIJN 
www.marinowateradvies.nl
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Pranger-Rosier Installaties  
Beurtvaart 2 
9101 RB DOKKUM 
www.pranger-rosier.nl

Prime Advice  
Handelsplein 6 unit 1.2
3071 PR ROTTERDAM 
www.primeadvice.nl

Prime Water  BA
Lodewijk De Raetstraat 51 
B-3920 LOMMEL
België
www.primewater.com

Priva Building Automation  
Zijlweg 3 
2678 LC DE LIER 
www.priva.nl

Priva Building Intelligence N.V.
Satenrozen 1 A
B 2550 KONTLICH
België
www.priva.be

PRO-TEC Mech. Contractors Aruba NV
Fergusonstraat 70 A
 ORANJESTAD ARUBA
Aruba
www.protecaruba.com

Prognotice
Amsterdamseweg 51 a
3812 RP AMERSFOORT 
www.prognotice.nl

Projet Bouwmanagement  
Overbeeke 1  A
5258 BL BERLICUM 
www.projet .nl

ProPharma Group The Netherlands  
Postbus 255 
2300 AG LEIDEN 
www.propharmagroup.com

Orcon   - Afdeling Administratie
Landjuweel  25 
3905 PE VEENENDAAL
www.orcon.nl

Oventrop Nederland
Amsterdamsestraatweg 636 
3555 HX UTRECHT 
www.oventrop.com

Oxycom Fresh Air  
Kaagstraat 31 
8102 GZ RAALTE 
www.oxy-com.com

Paree Elektro-Telecom
Werrilaan 8 
4453 CC S-HEERENHOEK 
www.paree.nl

Parker Hannifin  
Postbus 340 
7570 AH OLDENZAAL 
www.parkertransair.com

PB International  
Stikkenweg 50 
7021 BN ZELHEM 
www.legionellafilter.com

Peutz  
Postbus 66 
6585 ZH MOOK 
www.peutz.nl

Philips Consumer Lifestyle
Postbus 20100 
9200 CA DRACHTEN 
www.philips.com

Plan2Be
Slotenmakerstraat 37 
2672 GC NAALDWIJK 
www.plan2be.nl

Ponsioen Installatie Techniek  
Postbus 81 
2400 AB ALPHEN A.D. RIJN 
www.ponsioen .nl

Nieman Raadgevende Ingenieurs  
Postbus 40217 
3504 AA UTRECHT 
www.nieman.nl

Nijburg Klimaattechniek  
Postbus 43 
9610 AA SAPPEMEER 
www.nijburg-lucht.nl

Nivola  
Postbus 552 
2160 AN LISSE 
www.nivola.nl

Noorman Bouw- en milieu-advies
Paterswoldseweg 808 
9728 BM GRONINGEN 
www.noormanadvies.nl

Novenco Building & Industry  
Postbus 21 
2660 AA BERGSCHENHOEK 
www.novenco-building.com

Numan & Kant  
Simon Stevinstraat 8 
3291 CA STRIJEN 
www.numanenkant.nl

Oasen NV
Postbus 122 
2800 AC GOUDA 
www.oasen.nl

OC Waterloo
Ondernemersweg 2 
7451 PK HOLTEN 
www.oc-waterloo.nl

ONE Simulations  
3e Binnenvestgracht 23 K
2312 NR LEIDEN 
www.onesimulations.com

Orange Climate  
Albert Einsteinweg 10 
5151 DL DRUNEN 
www.orangeclimate.eu
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Royal HaskoningDHV
Postbus 80007 
5600 JZ EINDHOVEN 
www.royalhaskoningdhv.com

Royal HaskoningDHV
Postbus 8520 
3009 AM ROTTERDAM 
www.royalhaskoningdhv.com

S-air International  
Kerkenbos 1024 
6546 BA NIJMEGEN 
www.s-air.nl

S&P Holland  
Weidehek 50 
4824 AS BREDA 
www.soler-palau.nl

S2H raadgevende ingenieurs  
Postbus 297 
6700 AG WAGENINGEN 
www.s2h-ingenieurs.nl

Sanitair Installatie Hoogendoorn  
Postbus 137 
3440 AC WOERDEN 
www.hoogendoorn .nl

Sauter Building Control Nederland  
Postbus 20613 
1001 NP AMSTERDAM 
www.sauter-nederland.com

Schilt Bedrijven Meerkerk
Energieweg 29 
4231 DJ MEERKERK 
www.schilt-meerkerk.nl

Schouten Techniek  
Postbus 20 
1689 ZG ZWAAG 
www.schoutentechniek.nl

Schrijvers Technische Installaties
Postbus 179 
5340 AD OSS 
www.sti-oss.nl

Reinier de Graaf Gasthuis
Reinier de Graafweg 7 
2625 AD DELFT 
www.reinierdegraaf.nl

Remeha  
Postbus 32 
7300 AA APELDOORN 
www.remeha.nl

Rensen Regeltechniek  
Liessentstraat 9 D
5405 AH UDEN 
www.rensenreg.nl

RF-Technologies
Lange Ambachtsstraat 40 
B-9860 OOSTERZELE
Belgie
www.rft.be

Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 20952 
2500 EZ ‘S-GRAVENHAGE 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Risto Regeltechniek  
Bedrijfsweg 31 
6163 CZ GELEEN 
www.ristoregeltechniek.nl

Robatherm NederlandMonair 
Luchttechniek  

Platinastraat 63 
8211 AR LELYSTAD 
www.monair.nl

Roodenburg Installatie Bedrijf  
Postbus 327 
2920 AH KRIMPEN A.D. IJSSEL 
www.roodenburg.nl

Rosenberg Ventilatoren  
Elandlaan 8 
3734 CP DEN DOLDER 
www.rosenberg.nl

PWN
Admiraalsgroet 10 
1722 KW ZUID-SCHARWOUDE 
www.pwn.nl

R-Vent Netherlands  
Boterdorpseweg 10 
2661 AC BERGSCHENHOEK
www.ihb.nl

Radiair  
Ambachtsweg 11 
3411 MJ LOPIK
www.radiair.nl

Raminex International  
Landzigt 34 
3454 PE DE MEERN
www.raminex.nl

RDG-engineering  
Prof. Eykmanweg 5 a
5144 ND WAALWIJK
www.rdg-engineering.nl

Reduses  
Ampèrestraat 19 D
3861 NC NIJKERK
www.reduses.nl

Regel Partners  
De Beek 18 
3871 MS HOEVELAKEN
www.regelpartners.nl

Regeltechniek 2000  
Koeweistraat 3 
4181 CD WAARDENBURG
www.rt2000.nl

Regeltechniek Nederland
Zoete Inval 27 
3901 SM VEENENDAAL
www.dacw.nl

REHAU NV
Databankweg 26 A
3821 AL AMERSFOORT
www.rehau.com/nl-nl/bouw
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Sweegers en de Bruijn  
Europalaan 12 g
5232 BC S-HERTOGENBOSCH 
www.swebru.nl

Systemair  
Postbus 263 
3840 AG HARDERWIJK 
www.systemair.nl

TA Control Systems  
Jan Valsterweg 52 
3315 LG DORDRECHT 
www.tacontrol.nl

TALT  
Irislaan 76 
2651 PR BERKEL EN RODENRIJS 
www.talt.nl

Tata Steel IJmuiden  
Postbus 10000 
1970 CA IJMUIDEN 
www.tatasteel.nl

TDS Engineering  
Randstad 22 -14
1316 BX ALMERE 
www.tds-engineering.nl

Techlink
J. Chantraineplantsoen 1 
B 3070 KORTENBERG
België
www.techlink.be

Techn. Handelsonderneming Peek  
De Ring 13 
5261 LM VUGHT 
www.airclusief.com

Techn. Inst.bedrijf Tibo-Veen  
Postbus 9 
4264 ZG VEEN 
www.tibo-veen.nl

Spindler Installatietechniek  
Postbus 10100 
3004 AC ROTTERDAM 
www.spindler.nl

Spirax-Sarco Netherlands  
Oslo 9  
2993 LD BARENDRECHT 
www.spiraxsarco.com/global/nl

Spirotech
Churchillaan 52 
5705 BH HELMOND 
www.spirotech.com

Sportfondsen Nederland  
Paasheuvelweg 33 
1105 BG AMSTERDAM 
www.sportfondsen.nl

Stichting Alrijne Zorggroep
Postbus 4220 
2350 CC LEIDERDORP 
www.rijnland.nl

Strukton Worksphere
Postbus 611 
7400 AP DEVENTER 
www.strukton.com

Strukton Worksphere
Postbus 518 
8901 BH LEEUWARDEN 
www.strukton.com

Strukton Worksphere  
Postbus 356 
5600 AJ SON 
www.worksphere.nl

Strukton Worksphere Utrecht
Postbus 1819 
3600   MAARSSEN 
www.strukton.com

Stulz Groep  
Postbus 75 
1180 AB AMSTELVEEN 
www.stulz.nl

Schulte en Lestraden  
Postbus 550 
2160 AN LISSE 
www.senl.nl

SDR Elektrotechniek
Propellerstraat 1 -5
1059 CB AMSTERDAM 
www.sdr.nl

Service Groep Twente  
Bedrijfsweg 9 
7671 EG VRIEZENVEEN 
www.sgt- .nl

Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800 
2595 BN S-GRAVENHAGE 
www.siemens.nl

SIG Air Handling
Tielenstraat 19 
6145 RC WAALWIJK 
www.hcgroep.com

Smits van Burgst  
Baron de Coubertinlaan 8 
2719 EL ZOETERMEER 
www.smitsvanburgst.nl

Smitsair  
Industrieweg 6 
1422 AJ UITHOORN 
www.smitsair.nl

Solarwatt Benelux
Het Eek 7 
4004 LM TIEL 
www.solarwatt.nl

Solid Air Climate Solutions  
Postbus 14 
9610 AA SAPPEMEER 
www.solid-air.nl

Sparkling Projects VOF
Postbus 10209 
7301 GE APELDOORN 
www.sparklingprojects.nl
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TTB Luchttechniek
Postbus 404 
7500 AK ENSCHEDE
www.ttb-luchttechniek.nl

TU Eindhoven- Dienst Huisvesting
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
www.tue.nl

Ubel  
Hazenweg 40 
7556 BM HENGELO
www.ubel.nl

ULC Installatietechniek  
Labradordreef 18 
3565 AN UTRECHT
www.ulcgroep.nl

UMCG
Dilgtweg 5 
9751 ND HAREN GN
www.umcg.nl

Unica Installatietechniek  
Beneluxweg 2 
2411 NG BODEGRAVEN
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Fairoaksbaan 200 
3045 AS ROTTERDAM
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Waanderweg 34 
7812 HZ EMMEN
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Atoomweg 5 
9743 AJ GRONINGEN
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Postbus 9935 
1006 AP AMSTERDAM
www.unica.nl

ThermoFrost Projects  
Nijverheidsweg-Noord 95 
3812 PL AMERSFOORT
www.thermofrost.nl

ThermoNoord  
Tolhûsleane 7 
8401 GA GORREDIJK
www.thermonoord.nl

TIBN Beheer en Onderhoud  
Heygraefflaan 26 
3953 BK MAARSBERGEN
www.tibn.nl

TKI Urban Energy
Arthur van Schendelstraat 550  d
3511 MH UTRECHT
www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy

Top Installatiegroep
Stephensonstraat 145 
7903 AS HOOGEVEEN
www.topinstallatiegroep.nl

TotalKlima  
Postbus 387 
2800 AJ GOUDA
www.totalklima.nl

TRAJECT Adviseurs & Managers  
Postbus 87 
6900 AB ZEVENAAR
www.traject.com

Trane Netherlands  
Nieuwegracht 22 
3763 LB SOEST
www.trane.com/nl

TROX Nederland  
Veersteeg 11 
4212 LR SPIJK
www.trox.nl

TS Group Holland
Burensedijk 3 
4116 GS BUREN
www.tsg-holland.com

Technisch Handelsbureau Rensa  
Postbus 84 
6940 BB DIDAM 
www.rensa.nl

Technofil  
Hoefweg 6 
6717 LS EDE 
www.technofil.nl

Technolab  
Morsestraat 10 
2652 XG BERKEN EN RODENRIJS 
www.technolab.nl

Tema Techniek  
Dorpsdijk 35 
6915 AC LOBITH 
www.tematechniek.nl

Terberg Totaal Installaties Utrecht  
Swammerdamweg 7 
3401 MP IJSSELSTEIN 
www.terberg-bedrijven.nl

TGO Technische Installaties  
Topaasstraat 21 
7554 TJ HENGELO 
www.tgo.nl

the BIM Engineers
Ir. B.P.G. v Diggelenkade 11 
8267 AC KAMPEN 
www.thebimengineers.com

Thermaflex Isolatie  
Veerweg 1 
5145 NS WAALTIJK 
www.thermaflex.com

Thermica  
Tesselschadestraat 18 A
5216 JW S-HERTOGENBOSCH
www.thermica.com

Thermo Air Holland
Laan van Westenenk 50 
7336 AZ APELDOORN
www.thermoair.com
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van Empel Inspecties en Advisering
Postbus 31 
5570 AA BERGEIJK
www.vanempelinspecties.com

Van Galen Projectenbedrijf  
Postbus 59201 
3008 PE ROTTERDAM
www.vangalen.com

Van de Schoot Advies
D’n Duyp 32 
5066 GB MOERGESTEL
www.vandeschootadvies.nl

Van den Broek Systemen
Batavenweg 13 
5349 BC OSS
www.vandenbroek-oss.nl

Van den Pol Elektrotechniek
Aardvletterweg 14 
3417 XL MONTFOORT
www.vandenpol.com

van der Laan Koeltechniek
Noordkade 92 e
2741 GA WADDINXVEEN
www.vanderlaankoeltechniek.nl

Van Dijnsen Installatiewerken  
Heerbaan 100 
4817 NL BREDA
www.vandijnsen.nl

Van Dorp Installaties Amersfoort
Postbus 26 
2700 AA ZOETERMEER
www.vandorp.eu

Van Dorp Installaties Deventer
Postbus 424 
7400 AK DEVENTER
www.vandorp.eu

Van Dorp Installaties Rotterdam
Postbus 60 
2900 AB  CAPELLE A/D IJSSEL
www.vandorp.eu

Van Dorp Installaties Zevenaar
Postbus 3 
6900 AA ZEVENAAR
www.vandorp.eu

Van Dorp Installaties Zoetermeer
Postbus 661 
2700 AR ZOETERMEER
www.vandorp.eu

Unica Installatietechniek  
Postbus 623 
8000 AP ZWOLLE
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Postbus 202 
3870 CE HOEVELAKEN
www.unica.nl

Unica Installatietechniek  
Vosboerweg 43881 
7556 BS HENGELO
www.unica.nl

Unica Regeltechniek  
Postbus 623 
8000 AP ZWOLLE
www.unica.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus  85500 
3508 GA UTRECHT
www.azu.nl

Universiteit Utrecht, directie Vastgoed 
& Campus

Postbus 80125 
3508 TC UTRECHT
www.uu.nl

Universiteit van Amsterdam Facility 
Services

Postbus 200 
1000 AE AMSTERDAM
www.uva.nl/facilityservices

Valstar Simonis raadgevende ingenieurs
Postbus 1935 
2280 DX RIJSWIJK
www.valstar-simonis.nl

Van Dalen Installatietechniek
Engelenburgstraat 21 
7391 AM TWELLO
www.vandalen-installatie.nl
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Korenmolenlaan 4

3447 GG Woerden

info@tvvl.nl

www.tvvl.nl

T 088 401 06 00


