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Zoals gebruikelijk publiceert TVVL Magazine in de uitgave na de vakantie over de 

TVVL-jaarvergadering, die 1 april jl. plaatsvond bij zendstation Radio Kootwijk. 

Voorzitter ing. W.M.F. (Ferry) de Vries opende deze vergadering traditioneel met 

zijn jaarrede, waarvan hier de integrale publicatie volgt.

“Ja, wij overleven de jaar-  
vergadering”

Ing. W.M.F. (Ferry) de Vries, voorzitter TVVL

Welkom op de 52e jaarvergadering van de 
TVVL. 
Hoe overleven we de jaarvergadering? Die 
enigszins vreemde maar uitdagende stelling 
op de convocatie ondersteunt, net als het 
programma van onze jaarvergadering, onze 
nieuwe uitstraling. De letters TVVL zijn in dit 
verband vertaald naar:
T van Toonzetting;
V van Verrassend;
V van Vernieuwend;
L van Leerzaam. 

In aansluiting op ons jaarthema ‘Hoe overleven 
bestaande gebouwen’ past de locatie van de 
jaarvergadering als geen ander in dit beeld. Ik 
verwijs u graag naar ons jaarboek waarin dieper 

wordt ingegaan op dit thema.

 DUURZAAMHEID
Dames en heren het is een groot genoegen 
deze jaarvergadering te mogen openen. Een 
jaarrede is altijd een goede reden voor een 
bespiegeling over de vereniging. Maar omdat 
dit mogelijk mijn laatste jaarrede is, wil ik de 
kans om terug te blikken op mijn afgelopen 
zeven jaren als voorzitter niet ongebruikt 
laten. Uiteraard is de toekomst natuurlijk veel 
belangrijker voor TVVL. Maar ontwikkelingen 
die in mijn periode als voorzitter plaatsvon-
den, bieden antwoorden op vragen over de 
toekomst.
Ik vraag uw aandacht voor het onderwerp 
duurzaamheid. Hoewel onze sector al sinds 
de oliecrisis van 1973 in andere concepten is 
gaan denken – vooral over onze aanwezige 
energiebronnen en het gebruik ervan – heeft 
duurzaamheid met name de laatste jaren in 
allerlei opzichten onze aandacht gekregen. 
Deze aandacht beperkt zich niet alleen tot 
onze sector.

 SAMENWERKING
Wij staan er niet altijd bij stil, maar de ontwik-
keling in duurzaamheid is het gevolg van een 
intensieve samenwerking tussen innovatieve 
partijen. Het is een ultieme vorm van ketensa-
menwerking. De één denkt na over de techniek 
en de ander over de wijze waarop deze techniek 
in de markt kan worden gebracht. 
Zo gewoon als ik dit naar voren breng, is 
het natuurlijk niet. We zullen slechts slagen 

door kennis te delen, elkaar op te zoeken en 
vervolgens ook een beetje vertrouwen in elkaar 
te hebben. Maar kennisontwikkeling alleen 
is niet voldoende. We zullen ook de moed 
moeten hebben om die kennis toe te passen. 
Gewoon doen dus. Bouwers en ontwikkelaars 
krijgen steeds meer aandacht voor duurzaam-
heid. Sterker nog, duurzaamheid is een ‘hot 
issue’, dat valt niet te ontkennen. De bereid-
heid voor duurzaam bouwen is aanwezig, men 
weet alleen nog niet hoe. Er is nog steeds de 
gedachte dat duurzaamheid duur is, de daarbij 
horende regelgeving omslachtig en de conse-
quenties ervan aanzienlijk. 

 GEEN EINDDOEL
Duurzaamheid is een proces en geen einddoel. 
De maatschappij is in beweging en de ver-
wachtingen worden mede bepaald door eigen 
omstandigheden: 
-  welke onderwerpen krijgen aandacht in de 

media?
-  waar maakt de consument zich zorgen om?
-  welke eisen worden er nu en in de toekomst 

door de maatschappij gesteld?

Dit alles heeft invloed op de accenten die 
TVVL moet aanbrengen om tot een duurzame 
vereniging te komen. De grote vraag is hoe je 
duurzaamheid kunt versnellen. Ik denk echt 
niet dat wij in Nederland bewust willen ach-
terlopen op duurzame ontwikkelingen. Maar 
het gebeurt wel. Want voor échte innovaties 
is inzicht nodig, enthousiasme en kennis. Maar 
vooral leiderschap. Dat verdien je alleen door 
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te laten zien dat je kennis in huis hebt. Je wint 
alleen vertrouwen als je het bij het juiste eind 
hebt.

 KERNENERGIE
In dit kader, en ook zeer actueel, is de opnieuw 
ontstane discussie over kernenergie. Het leek 
vrij rustig op dat gebeid, maar na de verschrik-
kelijke ramp in Japan staat dit onderwerp weer 
volledig op de kaart. Allerlei scenario’s pas-
seren dagelijks de revue, vooral op het gebied 
van veiligheid, en velen hebben hierover een 
uitgesproken mening of proberen ons denken 
te beïnvloeden. 
De maatschappelijke waarde ervan laat zich 
gelden en opent nieuwe inzichten, maar vraagt 
uiteindelijk ook een mening van ons allen. Ik 
ben ervan overtuigd dat wij daar uitkomen. 
Maar zoals ik al stelde: vertrouwen in elkaar is 
dan wel nodig.

 ONDERWIJS
Een ander onderwerp dat ons zeer raakt, is de 
discussie over de onderwijssystemen die zijn 
gebaseerd op de rapportage van een politieke 
onderwijscommissie. Deze commissie ana-
lyseerde door de politiek gemaakte ‘onder-
wijsmissers’. Met name de gevolgen voor het 
bètaonderwijs zijn desastreus. Maar gelukkig 
zijn er nu aanwijzingen dat hieraan meer aan-
dacht zal worden besteed. Bedenk echter dat 
de eerste resultaten vele jaren op zich zullen 
laten wachten. Ondertussen doet TVVL moeite 
hiervoor aandacht te vragen door deel te 
nemen in het Moeder Curriculum. Bovendien 
is TVVL over dit brede onderwerp met allerlei 
organisaties in gesprek, van middelbaar tot 
wetenschappelijk onderwijs. TVVL neemt ook 
deel in allerlei organisaties, zoals:
- Uneto-VNI de Baco;
- OTIB, platform Innovatieve Technologie;
- Platform Duurzame Huisvesting;
- Fellow TU/e;
- NVTG, NVDO, FME, ISSO etc.

Doel is om te komen tot verbetering van het 
product voor onze leden en hun omgeving.

 NIEUWE STRUCTUUR
De jaarvergadering staat in belangrijke mate in 
het teken van de structuurwijziging van TVVL. 
Deze ordening van onze organisatie moet 
ervoor zorgen dat de vereniging berekend is op 
de eerstvolgende vijftig jaar.
Waarom wij als TVVL bestaan is duidelijk. TVVL 
is een vereniging van mensen die zich toelegt 
op de ontwikkeling en implementatie van de 
techniek van gebouwgebonden voorzieningen. 
Dat is onze missie. Wij vertalen de kennis in 
innovatieve technologische oplossingen en 
organiseren dit naar praktische richtlijnen en 

handvatten. TVVL is ook een ontmoetingsplein 
waar kennis wordt verspreid, vakgenoten uit 
verschillende disciplines en regio’s elkaar ont-
moeten en een nieuwe impuls wordt gegeven 
aan het vinden van technische oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken.
Onze visie is een beeld van de toekomst 
waarbij het ethische kompas door onze 
kernwaarden wordt bepaald. Het belangrijkste 
kenmerk hiervan is het proces dat daar naartoe 
moet leiden. Wil die missie betekenis hebben 
voor onze leden en stakeholders dan zal ze 
gebaseerd moeten zijn op ideeën, opvattingen 
en ambities die met elkaar worden gedeeld of 
waarvan de bereidheid aanwezig is om ze te 
willen delen.

 VERANDEREN
Vooral dit laatste is natuurlijk van belang. 
Wij komen er zeker niet als men zegt: “Ach 
die vereniging gaat toch goed en waarom 
zou je veranderen”. Omgaan met verande-
ren is namelijk niet eenvoudig. Zeker niet in 
een wereld waarin verandering soms sneller 
gaat dan het licht. Toch moeten wij ons in die 
wereld staande houden.
Veranderen heeft betrekking op cultuur, struc-
tuur, commitment en vertrouwen. Wij doen 
het er niet even bij, willen wel veranderen maar 
eigenlijk niet veranderd worden. In de laatst 
gehouden Algemene Ledenvergadering is door 
u al gepleit voor:
-  een betere samenwerking met zusteror-

ganisaties en meer openheid. De sector 
kan daarvan profiteren en TVVL zou een 
voortrekkersrol kunnen vervullen; 

-  het aannemen van een actieve houding. Wij 
moeten af van de gesloten cultuur in onze 
sector;

-  het nemen van initiatief. Juist TVVL is 
daarvoor een geschikte partij, omdat de ver-
eniging een verzameling is van alle partijen 
in de bouwkolom;

-  meer communicatie zowel binnen de vereni-
ging als naar buiten toe;

-  het positioneren van TVVL als de beste tech-
nische vereniging van Nederland;

-  het omzetten door TVVL van informatie 
naar kennis en vervolgens als kunde naar 
marktpartijen;

-  het uitstralen van wijsheid en inbrengen 
van deskundigheid. Klanten en overheid 
verwachten dit van TVVL.

 INGEZET BELEID
Het is natuurlijk prachtig dat u met z’n allen 
deze mening bent toegedaan, als gevolg van 
een jaren geleden ingezet beleid. Immers, wij 
wensten in 2004 al dat de TVVL:
1. strategisch en coördinerend bezig is;
2.  uitvoering geeft aan datgene waar echt 

behoefte aan is;
3.  eerder inspeelt op ontwikkelingen uit 

de markt;
4.  andere verenigingen, universiteiten en 

organisaties stimuleert uitvoerend bezig 
te zijn, eventueel in samenwerking met 
TVVL;

5.  de mogelijkheid onderzoekt of een TVVL-
keurmerk bewerkstelligd kan worden;

6.  jong en oud aan kennisoverdracht laat 
doen en actief betrekt bij de verenigings-
activiteiten;

7.  een vraagbaak is voor technici in ons 
vakgebied en dan met name passend in de 
doelstelling maar ook overschrijdend;

8.  structurele financiering verkrijgt voor 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van cursus-
sen met behoud van zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid;

9.  in een zo vroeg mogelijk stadium voorlich-
ting op scholen, instituten en universitei-
ten initieert, en zorgt voor ambassadeurs 
voor ons vakgebied;

10.  het imago verbetert door techniek te 
relateren aan creatieve, brede maatschap-
pelijke toepassingen in ons vakgebied;

11.  de ingeslagen weg voortzet om onze con-
tacten met buitenlandse zusterverenigin-
gen te versterken en probeert ook hiermee 
kennis uit te wisselen.

Hadden wij in 2005 niet ons motto: ‘Van oud 
naar nieuw naar jong en oud’. TVVL pleitte juist 
voor vernieuwing en het toenemende belang 
van installaties in gebouwen, innovatietech-
nologie en Young TVVL voor kennisuitwisse-
ling tussen jong en oud. Schreven wij niet in 
2005 dat er sprake moest zijn van een langere 
termijnvisie en de betekenis ervan voor een 
cultuuromslag binnen TVVL? 
Wij staan niet langer op hetzelfde punt als 
jaren geleden toen wij geen raad wisten met 
de veranderingen waarvan wij de onderlinge 
betrekkingen niet kenden. Gaf u niet aan, dat 
wij bezig waren met de stofwolken om ons 
heen en weinig oog hadden voor de toekomst? 
Wij hadden toch behoefte aan werknemers 
met onderscheidingsvermogen en ver-
beeldingskracht en minder aan mensen die 
voornamelijk van buiten geleerde handelingen 
kunnen verrichten. Ging het niet om ‘wat ken 
je’ maar ‘wat kun je’ op weg naar resultaat?

 BEELDVORMING
Naarmate de veranderingen in de samenle-
ving sneller tot stand komen, komt in onszelf 
eveneens een versnelde verandering tot stand. 
We krijgen te maken met nieuwe informatie en 
zijn wel gedwongen onze beeldvorming steeds 
sneller aan te passen. Oude beelden, afkomstig 
uit de voorbije realiteit, moeten worden 
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vervangen. Al met al een maatschappelijke 
verandering die in het algemeen leidde naar 
een stagnerende groei van het verenigingsle-
ven en de interesses in elkaar. TVVL was zich 
bewust van deze ontwikkeling en begrijpt ook 
die verschijnselen. Boeien, binden en sterke 
verjonging bieden TVVL kansen. 
Nieuwe kennis, nieuwe ideeën en betere 
opleidingen stromen de vereniging, en dus 
het vakgebied, in. Het is van groot belang dat 
de oude garde zijn ervaringen deelt met de 
nieuwkomers. Dat is een avontuurlijke samen-
smelting van twee werelden die goed gecoacht 
en gestuurd moet worden. Daar gaat TVVL een 
bijdrage aan leveren.

 KENNISVERSPREIDING
Juist door onze unieke samenstelling met de 
verscheidenheid aan bloedgroepen is een 
geweldige hoeveelheid kennis aanwezig. Er zijn 
meerdere kennisorganisaties in ons land die 
aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding 
doen. Die organisaties tonen ondertussen 
veel belangstelling voor de ontwikkelingen 
binnen TVVL. Contacten zijn geïntensiveerd en 
samenwerkingsverbanden zijn opgezet met de 
doelstelling een beter product te leveren. 
Internationale contacten zijn aangehaald en 
onze mensen manifesteren zich in Europees en 
mondiaal verband. 
De maatschappij verandert voortdurend, 
mensen veranderen; het is dus logisch dat ook 
onze vereniging veranderd. Met de technische 
kennis die TVVL in huis heeft, loopt zij voorop. 
Die kennis bleef veelal in de eigen gelederen 
circuleren. We wisten ons niet aan de buiten-
wereld te verkopen. Pas het afgelopen decen-
nia zijn we daarin beetje bij beetje geslaagd. 
Inmiddels nemen we zo nodig zelf het initiatief 
om met externe partijen samen te werken. En 
meer dan ooit zijn wij voor die partijen serieuze 
partners. 

 NEK UITSTEKEN
Je nek durven uitsteken is voor een vereniging 
als TVVL geen vanzelfsprekendheid. Er zijn 
soms haaks op elkaar staande belangen met 
als gevolg dat er al snel naar consensus wordt 
gezocht, een oplossing waarmee alle partijen 
vrede kunnen hebben maar die niet het 
beoogde resultaat oplevert. 
Als het gaat om onderwerpen met een lange 
adem, heeft zorgvuldigheid prioriteit en dat 
past TVVL . Maar er zijn ook veel zaken die om 
een snellere, efficiëntere benadering vragen. 
Als wij willen dat de buitenwacht ons serieus 
neemt, zullen wij ook snel onze mening 
moeten durven geven. We moeten stelling 
durven nemen, specifiek als het gaat om 
maatschappelijk essentiële onderwerpen die 
ons vakgebied aangaan. 

TVVL is zich ervan bewust dat moet worden 
voldaan aan de informatiebehoefte van alle 
leden en begunstigers. De vereniging moet 
geavanceerde ontsluiting van informatie 
bevorderen en inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen met als gevolg een prominen-
tere positie in kennisinfrastructuur binnen de 
bouwkolom.

 VOOR DE TROEPEN UIT
Op weg naar vernieuwing? Jazeker en daar zijn 
wij nu aan toe.
TVVL zal in de toekomst vanuit prestatie-indi-
catoren gewogen gaan worden en dus zal TVVL 
voor de troepen uit moeten kunnen lopen. 
TVVL moet op elk moment weten waar zij dus 
staat in het veld van kennisoverdracht. Als je 
actie wilt forceren, dan moet je een boodschap 
hebben en daar staat de vereniging ook voor.
TVVL veegt dan ook haar stoffige imago af, zo 
die er geweest zou zijn. 
Tweeënvijftig jaar na haar oprichting is de 
vereniging nog meer dan levenslustig. Nog 
nooit is er op het gebied van technologische 
innovatie zoveel te beleven geweest. Daar 
heeft de wereldwijde zorg om ons leefklimaat 
natuurlijk alles mee van doen. 
Naar mijn mening heeft TVVL een bredere 
uitstraling weten te bewerkstelligen. Ook 
buiten het vakgebied geniet de vereniging nu, 
zij het bescheiden zoals wij zijn, bekendheid. 
Wij zijn van mening dat die de komende jaren 
alleen nog maar zal toenemen. Dat is best een 
verantwoordelijkheid, want de inbreng van 
onze individuele leden gebeurt nog steeds op 
vrijwillige basis. 
Kortom er zit veel beweging in de sector . Alle 
partijen zijn bezig zich te heroriënteren op 
hun positie in het proces. Er moet en zal meer 
worden samengewerkt .

 IN BEWEGING
Misschien herinnert u het zich nog. De TVVL in 
‘Beweging’. Dit motto moest erop duiden dat 
TVVL springlevend is en grootse plannen heeft 
voor de toekomst. Met zo’n 1.200 leden en 
500 begunstigers is TVVL een grote vereni-
ging die een heldere en bij deze tijd passende 
organisatiestructuur vereist. In dit kader wordt 
een nieuwe organisatiestructuur gepresen-
teerd die de vereniging nog slagvaardiger kan 
maken. Belangrijk in die nieuwe structuur zijn 
onder andere de vier pijlers die als platforms 
functioneren waarin op projectmatige basis 
thematische kennisoverdracht plaatsvindt. 
Het gaat erom mens en techniek samen te 
brengen door o.a. maatschappelijke thema’s 
te behandelen. Transparantie is een eis die 
duidelijk uit de maatschappij naar voren komt. 
Transparantie is het afleggen van verantwoor-
ding door de vereniging en een constructieve 

dialoog tussen de verschillende betrokken par-
tijen. Beperkingen zijn er niet, behoudens die 
van de mens zelf. Laten wij voorkomen dat de 
mens de veroorzaker is van de tegenkrachten 
in de maatschappij, waarbij de mens de neiging 
heeft om op de rem te gaan staan .

 GOED VERHAAL
Om succesvol te zijn, hebben wij een goed 
verhaal nodig, Als individu, maar ook als 
organisatie. Een verhaal met een emotionele 
waarheid. Een verhaal dat mensen graag willen 
horen en ze aanzet om er wat mee te doen. “Als 
je mensen in beweging wilt krijgen, moet je ze 
raken. Je moet ze emotioneel raken. Zaken als 
trots, rechtvaardigheid, opwinding, kansen, 
angst, warmte, zekerheid... Dat is wat telt. Dat 
is waarom mensen in de kern overgaan tot 
actie.”
De afgelopen jaren heeft de verandering zich al 
ingezet met de professionalisering van het ver-
enigingsapparaat. Dat stelt andere eisen aan 
het bestuur dan voorheen. Het bestuur moet 
andere dingen doen om het goed te doen, het 
bestuur moet in zekere zin mee professiona-
liseren. Bestuurders die midden in de praktijk 
van vandaag staan, geven heel andere signalen 
af aan de werkorganisatie; dat zal duidelijk zijn.

 NIEUWE WIND
Maar mee professionaliseren moet wel 
gebeuren zoals dit eigenlijk hoort: er waait een 
nieuwe wind door de organisatie. Dit betreft 
een nieuwe richting, cultuur, strategie en 
structuur. Het bestuur past zich hieraan aan 
en beweegt zich in de professionele richting 
van de werkorganisatie om daarmee in ieder 
geval niet te conflicteren, maar om de ontwik-
keling feitelijk te versterken. Het bestuur 
gelooft in die nieuwe richting omdat het er zelf 
medearchitect van is. Bestuursleden zien dat 
de organisatie aan alles denkt, op alle vlakken 
ingrijpt.
Het is de kunst alle koppen dezelfde kant op te 
krijgen. Dan kun je grote kracht ontwikkelen. 
Het is de taak van het bestuur en de directie 
samen om aan die processen leiding te geven 
En daar hoort ook bij het zichzelf ter discussie 
stellen. Vernieuwen, dat doe je dus zelf. 

 JA, WIJ OVERLEVEN
U hoort het goed, de vereniging is volop in 
beweging en er staat ons nog veel te doen. Het 
gevoel samen de schouders eronder te willen 
zetten, is een geweldige stimulans om door te 
gaan in het belang van onze ambities. 
Het jaar 2011 zal ingaan als het jaar waarin 
ik hoop, dat na jaren van voorbereiding, de 
organisatie in een nieuwe structuur gegoten 
gaat worden. Tot slot zou ik willen zeggen: ja, 
wij overleven de jaarvergadering.


