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De vierde ‘Dé TVVL Techniekdag’ was getiteld ‘Doet ie ’t of doet ie ’t niet?’ en 

had als centraal thema kwaliteitsborging van gebouwinstallaties. Er was gekozen 

voor een interactieve opzet met onder andere een superbrainstormsessie 

en acht interactieve workshops. De workshops behandelden het thema 

vanuit de afdelingen Sanitaire Technieken, Gebouwautomatisering & Beheer, 

Klimaattechniek en Elektrotechniek. Na de inleiding van de workshopmoderators 

discussieerden de aanwezigen over stellingen. Een verslag. 

‘Doet ie ’t of doet ie ’t niet?’

Ir. J. ( Jan) Aufderheijde, ir. A.C. (Atze) Boerstra, drs. C. (Carina) Mulder, 
ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten en G.W.J. (Gerard) Rooijakkers

  DUURZAAM BEHEER En 
OnDERHOUD

Ing. A.H.P. (André) Derksen van stichting ISSO 
en ing. P.A. (Bert) Elkhuizen van Cofely behan-
delden in hun workshop het thema comfort-
verhoging en energiebesparing door duurzaam 
beheer en onderhoud (DB&O). In de zaal zaten 
vooral veel opdrachtgevers en adviseurs en in 
mindere mate installateurs. 
Met trots maakten de moderators melding van 
een recent ,dankzij financiële ondersteuning 
van TVVL, verschenen overzichtsbrochure. 
Deze brochure licht toe wat DB&O inhoudt 
en is bestemd voor beheerders, gebruikers 
en vooral facilitair managers van bestaande 
gebouwen. 
De inleiders benadrukten het belang van de 
drie pijlers van DB&O: techniek, beheer en 
perceptie. De samenhang hiertussen moet 
meer aandacht krijgen. 
Klachten van medewerkers in diverse onder-
zochte gebouwen daalden significant ná het 
doorvoeren van inspecties en het uitvoeren 
van aanpassingen. Er zijn drie oorzaken aan 
te wijzen voor het niet goed functioneren van 
klimaatinstallaties: 
- ontwerpfouten, met name bij toepassing van 
innovatieve technieken (15%);

- niet opgeloste restpunten na oplevering 
(25%);

- onjuist gebruik (60%). 

Vermeldenswaard is verder dat een investering 
van €3 een opbrengst oplevert van €20, door 
minder ziekteverzuim en een hogere ‘output’ 
van de medewerkers. 

Stellingen
Stelling 1: Sinds twee jaar is NEN 2767 op de 
markt: ‘Technische conditiemeting gebouw en 
installatiedelen’. Dat is toch al voldoende voor 
optimale prestaties. 
NEN 2767 behandelt technische conditie-
meting van gebouw- en installatiedelen. Het 
betreft vooral visuele inspecties. Levert dit 
een betrouwbare diagnose op voor een goede 
werking?, zo was de vraag. Gelukkig, de zaal 
was het erover eens: dit is een foute veronder-
stelling van opdrachtgevers!

Stelling 2: DB&O is bedoeld voor opdracht-
gevers en opdrachtnemers. Partijen gaan dit 
zonder verdere ‘incentives’ oppakken. 
DB&O gaat over levering van prestaties en 
niet over het leveren van een inspanningsver-
plichting. Gaan opdrachtgevers werkelijk meer 

selecteren op kwaliteit dan op prijs? Wordt 
‘prijs’ ingeruild voor ‘waardecreatie’ bij gun-
ningbeslissingen door opdrachtgevers? De zaal 
was een stuk voorzichtiger. Velen beaamden 
dat een opdrachtgever weliswaar betaalt voor 
een prestatie (staat helder in het contract), 
maar slechts een inspanning ontvangt. De 
eindgebruiker begrijpt de werking van zijn 
installaties onvoldoende. Een betere com-
municatie tussen eindgebruiker en installateur 
is een absolute must.

Stelling 3: Is de kreet ‘duurzaamheid’ een hype? 
Nee, de zaal was overtuigd van duurzaamheid 
en gelooft erin. De 3 P’s werken: de medewer-
kers (‘people’) werken beter, de opbrengst 
(‘profit’) is hoger en duurzaam handelen 
is beter voor onze aarde (‘planet’). Steeds 
meer bedrijven handelen volgens ethische 
waarden, zo blijkt, en hebben protocollen om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen 
(MVO). Het is de nieuwe manier van geld 
verdienen.

 PRESTATIEMOnITORInG
Ir. J.J. (Hans) Buitenhuis (DWA) besprak het 
onderwerp ‘Prestatiemonitoring van klimaa-
tinstallaties’. Hij introduceerde naast ‘het 
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nieuwe werken’ de term ‘het nieuwe instal-
leren’, of te wel van ‘kijken’ naar ‘monitoring’. 
Bewerking van data is nodig. Wat wordt 
gemeten, moet worden afgezet tegen een 
norm. Prestaties moeten worden waarge-
maakt en kunnen niet langer vrijblijvende 
afspraken zijn tussen partijen. 

Stellingen
Stelling 1: In 2020 is prestatiemonitoring van 
klimaatinstallaties standaard aanwezig.
De zaal beaamde deze stelling volledig. In 
2020 is prestatiemonitoring de gewoonste 
zaak van de wereld!!

Stelling 2: Monitoring van prestaties van kli-
maatinstallaties leidt alleen maar tot eindeloze 
discussies over gebruikersgedrag. Niet doen dus. 
Eindeloze discussies over ‘gebruikersgedrag’ 

moeten worden vermeden. De gebruiker kan 
niet beschouwd worden als zondebok. Maak 
duidelijk aan de gebruiker wát de installatie 
kan presteren. Een ruime meerderheid in de 
zaal vond overigens dat monitoring niet alleen 
voorbehouden zou moeten zijn aan klimaatin-
stallaties maar aan alle apparatuur, waaronder 
bijvoorbeeld lichtarmaturen. 

Stelling 3: Opdrachtgevers krijgen de installatie 
die ze verdienen. 
Krijgt de opdrachtgever geleverd waarvoor hij 
betaalt? Een nuancering bleek noodzakelijk. 
Ook was niet iedereen bereid (met name de 
adviseurs) om bijvoorbeeld 50% van het over-
eengekomen honorarium variabel te maken in 
een soort bonus/malussysteem, gebaseerd op 
een vergelijking tussen ontwerpspecificaties en 
gerealiseerde data van monitoring.

Stelling 4: Weg met de EPC.
Deze stelling kreeg de meeste vingers weer in 
de lucht. Koppel een label aan de werkelijke 
gebruikscijfers en niet aan berekende waarden. 
Maak van EPC een GPC, met de ‘G’ voor 
Gebouw- en/of Gebruikersprestatie. Zonder 
prestatiemonitoring zijn energiereductiedoel-
stellingen en binnenmilieu-eisen onhaalbaar. 
Maak ze daarom wettelijk verplicht en zorg 
voor passende sancties als deze doelstellingen 
en eisen niet worden gerealiseerd. Helder en 
consistent overheidsbeleid over een lange 
periode werkt. De automobielsector heeft dit 
laten zien.

Buitenhuis vatte de bevindingen met de zaal 
kort en krachtig samen. Zo’n tweederde vindt 
het een goed idee dat TVVL het voortouw 
neemt in het ontwikkelen van spelregels 
voor prestatiemonitoring, het vastleggen 
van referentiewaarden en het ontwikkelen 
of verbreden van kennis. Ook bouwkundige 
aspecten moeten in de te ontwikkelen indi-
catoren worden betrokken. De discussie dient 
internationaal te worden gevoerd en er moet 
een onafhankelijk ‘auditing’-lichaam komen. 
De deelnemers wensen TVVL succes met de 
geformuleerde ambitieuze doelstellingen, die 
door het voortreffelijke prikkelende werk van 
Hans Buitenhuis zijn blootgelegd.

 ZORGInSTELLInGEn
Drs. C. (Conchita) Hofstede-Kleyweg van 
Imtech Security Solutions hield een presenta-
tie over Domotica in zorginstellingen. 

Stellingen 
Stelling 1: Domotica kost veel en levert weinig 
op.
Uit de discussie bleek de onmogelijkheid van 
deze stelling. Een toelichting op de gepresen-
teerde case liet zien dat er in het algemeen 
een gebrek is aan zorgvisie. Techniek wordt 
toegepast zonder dat het primaire belang 

Speeddaten tijdens Dé TVVL Techniekdag

Drs. Hofstede-Kleyweg
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(zorg) concreet is. Het gevolg is uiteindelijk dat 
toepassing van domotica als een desinveste-
ring wordt gezien. De installateur zal zich meer 
als adviseur moeten opstellen op het gebied 
van zorgvisie. Zonder goede zorgvisie bestaat 
het gevaar dat de techniek als falend wordt 
gezien, waardoor de branche schade oploopt.

Stelling 2: Domotica kun je alleen toepassen in 
nieuwbouw.
Met deze stelling waren de aanwezigen het 
niet eens. De huidige technieken maken het 
toepassen van domotica ook in renovaties 
goed mogelijk.

  COMMISSIOnInG In DE 
BEHEERFASE

Ing. E. (Erik) Tromp van de Rijksgebouwen-
dienst (RGD) vertelde de aanwezigen over de 
acties van de RGD om vorm en inhoud te geven 
aan kwaliteitsborging (commissioning).

Stellingen
Stelling 1: Commissioning is een proces dat zich 
uitspreekt over ontwerpcondities (uitkomsten, 
berekeningen, akkoord etc.).
Met deze stelling was de zaal het niet eens, 
Commissioning moet met name de kwaliteit 
toetsen op basis van wet- en regelgeving. 
Commissioning mag niet vervagen doordat 
de auditeur op de stoel van de ontwerper gaat 
zitten.

Stelling 2: Commissioning is een onmogelijke 
opgave want elke ‘stakeholder’ heeft z’n eigen 
belangen.
Ook met deze stelling waren de aanwezigen 
het niet eens. Als voorbeeld werd Breeam 
genoemd, waarin getoetst wordt op basis van 
vooraf vastgestelde criteria. Hiervoor zou het 
‘Programma van eisen’ kunnen gelden.

Stelling 3: Commissioning is een proces dat 
kwaliteit verzekert!
Met deze stelling was de zaal het eens. 
Commissioning beperkt zich niet tot de ople-
vering maar moet zich uitstrekken tot kwali-
teitsborging gedurende de totale levenscyclus.

Stelling 4: Toetsing en bijbehorende uitvoer 
naar ontwerpspecificaties zijn taken van de 
installateur.
Het is van primair belang dat wordt uitgevoerd 
naar ontwerpspecificaties, vond de zaal.

Niet alle negen stellingen zijn aan bod 
gekomen. Vaak werd in de discussie gerefe-
reerd aan de industrie, waarin kwaliteitsbor-
ging vanzelfsprekend is. Het grote verschil 
tussen industrie en utiliteit is (vooralsnog) dat 
commissioning in de industrie het predicaat 

‘primair’ heeft, vanwege het hoge afbreukri-
sico, en in de utiliteit het predicaat ‘secundair’.

 SS-ROTTERDAM
Ing. E.C. (Ed) Vonk van Huygen Installatie-
adviseurs hield een inleiding over de 
SS-Rotterdam, met specifieke aandacht voor 
de installaties op dit voormalige stoomschip. 
Op de inleiding volgde een discussiesessie aan 
de hand van vijf stellingen.

Stellingen
Stelling 1: Gangbare rekenmethodieken binnen 
de sanitaire techniek zijn uitermate geschikt 
voor een project als de SS-Rotterdam.
De meerderheid was het niet eens met deze 
stelling. Het hoofdargument was dat de 
methode ‘q-wortel-n’ voor dit soort complexe 
en uitgebreide netten tot veel te grote dia-
meters en appendages leidt. Er is dan ook een 
alternatieve rekenmethodiek in de maak. Voor 
kleinere systemen of voor eindonderdelen is de 
methode wel geschikt.

Stelling 2: De legionellaregelgeving is de drager 
van de veiligheid voor sanitaire installaties in 
complexe projecten als de SS-Rotterdam’.
De meerderheid was het hiermee eens. Sinds 
Bovenkarspel is er veel aandacht voor veilig-
heid en leidingwaterinstallaties. Dit heeft 
geresulteerd in aanscherping van onder andere 
NEN 1006 op het gebied van ongewenste 
opwarming van koudwaterleidingen en beheer 
& onderhoud.

Stelling 3: Legionellaregelgeving en energiezui-
nigheid bijten elkaar.
Over deze stelling waren de meningen 
verdeeld. Sommigen stelden dat de legionella-
wetgeving en -normering in bijvoorbeeld NEN 
1006 (‘temperatuur warmwater moet altijd 
hoger dan 60 °C zijn’) weinig ruimte laat voor 
slimme oplossingen die zowel gezond als ener-
giezuinig zijn. Anderen stelden dat een deel van 
de handhavers en ontwerpers de regelgeving 
en normering juist te ‘streng in de leer’ uitleg-
gen. Tegenstanders stelden onder andere 
het volgende: in combinatie met bepaalde 
maatregelen zijn oplossingen met een lagere 
temperatuur mogelijk, waardoor stadsverwar-
ming, warmtepompen en laagtemperatuurver-
warming kunnen worden toegepast. Zo laat de 
TVVL-afdeling ST momenteel een voorstudie 
uitvoeren naar mogelijkheden om veilig laag-
temperatuursystemen te combineren met de 
warmtapwatervoorziening.
Overigens waren er ook mensen die het onder-
werp (spanningsveld gezondheid-energiezui-
nigheid) als een non-issue afdeden. Iemand 
stelde bijvoorbeeld dat “legionellapreventie 
ook een vorm van duurzaamheid is”.

Stelling 4: Legionellaregelgeving is funest voor 
collectieve warmtepompen in de woningbouw.
Men was het niet eens met deze stelling. Ook 
hier geldt dat het onder andere een zaak is hoe 
je de regelgeving op legionellagebied interpre-
teert (zie ook bij stelling ‘Legionellaregelgeving 
en energiezuinigheid bijten elkaar’). Wat opviel 
was overigens dat niemand zijn handen lijkt te 
willen branden aan een diepgaande discussie 
over de legionellapreventie-eisen zelf. 

Stelling 5: Een douchewarmteterugwinappa-
raat is een hotspot in koudwaterinstallaties.
De meerderheid was het oneens met deze 
stelling. Diverse aanwezigen verwezen naar de 
opmerkingen over douchewarmteterugwin-
ning in ISSO-publicatie 30.4.

 COLLECTIEvE InSTALLATIES
Ir. M. (Michel) van Bruggen hield een presen-
tatie met als titel ‘Concepten warmtapwa-
terbereiding voor collectieve installaties in 
utiliteitsgebouwen’. Elders in deze uitgave is 
deze presentatie als artikel opgenomen.

Stellingen
Stelling 1: De energie-efficiency van tapwater-
systemen zal (bij bepaalde typen gebouwen) 
belangrijker worden dan de efficiency van 
ruimteverwarming.
Ongeveer 95% van de aanwezigen was het 
eens met deze stelling.

Stelling 2: Bij het ontwerp van tapwatercircula-
tiesystemen wordt te weinig rekening gehouden 
met energie-efficientie.
Iedereen was het eens met deze stelling.

Stelling 3: De uitgangpunten voor het ontwerp 
van een tapwatercirculatiesysteem komen 
zelden overeen met de werkelijke bedrijfssitu-
atie.
De helft van de aanwezigen was het eens met 
de stelling. Enkele opmerkingen uit de zaal: 
“informatie structureel verzamelen” en “meer 
monitoren warmwatergebruik.”

Stelling 4: Er moeten wettelijke eisen (NEN 
1006) komen voor het energieverlies van tapwa-
tercirculatiesystemen. 
Van de aanwezigen was 95% het niet eens met 
deze stelling. 

 vOORBEREIDEnDE FASE
Volgens drs. E.G. (Ed) Rooijakkers zijn er twee 
stromingen bij commissioning. In het Verenigd 
Koninkrijk heeft commissioning de vorm van 
een opleveringsprotocol en in de Verenigde 
Staten staat commissioning meer voor een 
totale procesbegeleiding. TVVL sluit zich bij 
deze laatste stroming aan. De Engelstalige 
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definitie van commissioning is: ‘The proces of 
ensuring that systems are designed, instal-
led, functionaly tested and capable of being 
operated in conformity with the design intent’. 
Rooijakkers behandelde vijf procesfases: 
voorontwerp, ontwerp, uitwerking realisatie, 
in gebruik name en beheer. Ook bepleitte hij 
de noodzaak van commissioning. Immers, 70% 
van de klimaatinstallaties functioneert niet 
goed en 90% van de comfortproblemen kan 
aan deze installaties worden toegeschreven. 
Een rol in het commissioningproces is wegge-
legd voor de Commissioning Autoriteit, CA. Dit 
is de persoon die samen met de opdrachtge-
ver/eigenaar het programma van eisen toetst 
of ontwikkelt, en op basis van het Programma 
van eisen (PvE), een commissioningplan 
opstelt, het team organiseert en het proces 
begeleidt. 

Stellingen
Stelling 1: Commissioning is een papieren tijger!
De zaal was het erover eens dat commissioning 
geen papieren tijger mag worden. Dit is het 
geval wanneer de opdrachtgever niets met de 
rapportages doet. Een breed erkend certificaat 
kan dit voorkomen. 

Stelling 2: De aanwezige deskundigheid in het 
vakgebied installaties is onvoldoende. Vooral 
wat betreft het bouwfysisch gedrag en bin-
nenmilieu.
De meningen waren verdeeld over deze stel-
ling. Voor commissioning is een persoon nodig 
die de totale systemen begrijpt in samenhang 
met het bouwfysisch gedrag . Op dit moment 
zijn er volgens de aanwezigen vooral deelspeci-
alisten en kan iedereen zich specialist noemen. 
Niet iedereen in de zaal was het eens met 
de opmerking dat de techniek te complex is 
geworden en onbegrijpelijk voor de gebruiker. 
Professionals hebben gebrekkige proceskennis 
en kunnen daardoor processen onvoldoende 

doorzien. De zaal was het erover eens dat com-
municatie tussen de verschillende vakdiscipli-
nes een belangrijke rol speelt. 

Stelling 3: Prestaties als omschreven in het PvE 
worden gekopieerd, niet gecommuniceerd.
De zaal was het grotendeels eens met deze 
stelling. Je ontwerpt een installatie op uiter-
sten en dit zijn situaties die bijna nooit voorko-
men. Een werkelijke tussensituatie kun je niet 
meten, omdat deze niet in het Programma van 
Eisen staat omschreven. Het PvE sluit niet aan 
bij het gedachtenpatroon van de opdracht-
gever. Het moet een meetbare vertaling zijn 
van wat de opdrachtgever denkt te kopen. Het 
PvE is geschikt als ontwerpinstrument, maar 
minder als terugmeetinstrument. Op dit vlak 
is nog een stap te maken. De vertaling van de 
wensen van de gebruiker moet zwart op wit 
staan, dus meetbaar zijn. 

Stelling 4: Commissioning is veel te duur voor 
kleinere projecten.
De aanwezigen vonden dat commissioning een 
schaalbaar proces moet zijn, afhankelijk van de 
vraag. In TVVL Magazine van december 2008 
staat een artikel van H.C. (Henk) Peitsman 
waarin dit proces van terugschaling naar kleine 
eenvoudige projecten wordt omschreven. 

Stelling 5: Als iedereen zijn verantwoording 
neemt, is commissioning helemaal niet nodig. 
Waarom moet een opdrachtgever daar geld 
voor uitgeven?
Het communiceren van prestaties en formule-
ren van de juiste prestatiecriteria is een belang-
rijk startpunt. Daarnaast moet er iemand in de 
gaten houden of er informatie verloren gaat 
en iedereen voldoende is geïnformeerd om 
zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Het verkopen van commissioning is gebaseerd 
op vertrouwen. Vertrouwen is mooi, maar 
controle is beter. Prestaties worden niet terug-

gemeten. Je kunt je onderscheiden op kwaliteit 
op het moment dat je kunt meten. Nu zijn 
alleen de investeringskosten te meten. 

Stelling 6: Pas betalen als de installaties daad-
werkelijk de prestaties waarmaken. De termijn 
voor 2e oplevering moet veel groter zijn dan 
5%.
De prestaties moeten zo gedefinieerd zijn dat 
op het moment dat ontwerp overgaat in uit-
voering er geen discussie is over de aanwezig-
heid van een fout. Eerst moet die fout worden 
uitgesloten, alvorens deze stelling kan worden 
waargemaakt, was de mening van de zaal. 
Voor het waarmaken van een prestatie heeft 
een installatie toch minimaal één of twee jaar 
nodig. Het presteren van installaties heeft met 
allerlei factoren te maken, waardoor deze stel-
ling zelfs als verkeerd werd bestempeld. 

Stelling 7: Installateurs/adviseurs zijn goed in 
techniek. Ze hebben nauwelijks kennis van de 
prestaties die de gebruiker verwacht van de 
techniek.
De zaal was van mening dat het niet zozeer 
gebrek aan kennis is, maar gebrek aan 
informatie. De prestaties zijn onvoldoende 
gedefinieerd en dus onvoldoende bekend bij 
de installateurs/adviseurs. Als specificaties 
worden waargemaakt dan is het een presta-
tie. De specificaties ontbreken echter in veel 
gevallen. 

Stelling 8: Een begrijpelijke handleiding voor 
beheer wordt niet geleverd. Randvoorwaarden, 
uitgangspunten en prestatiecriteria zijn in de 
beheerfase volledig uit beeld verdwenen’.
De aanwezigen waren het met deze stelling 
eens. Begrijpelijke handleidingen worden niet 
geleverd. De ontwerpers moeten de handlei-
ding schrijven op basis van de revisiegegevens, 
zodat de gebouwbeheerder in staat is deze te 
gebruiken en begrijpen.

Drs. E.G. (Ed) RooijakkersIr. M. (Michel) van Bruggen Ing. E. (Erik) Tromp 
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