
Bijeenkomsten

In een informele setting kennismaken met andere 

leden en hun families? Dat realiseren we dit jaar 

tijdens de eerste TVVL Familiedag. We hebben 

gezocht naar een locatie met een wel hele grote 

familie: De Apenheul.

Als persoonlijk lid of bedrijfslid, stellen we je in de 

gelegenheid je partner, kinderen en/of kleinkinde-

ren mee te nemen. Speciaal voor hen hebben we 

een interactieve rondleiding in petto.

We ontvangen vanaf 10.00 uur iedereen in de 

Kambizuri tenten op de Apenheul met koffie, thee 

en limonade. Daarna splitst het gezelschap zich 

op. Leden duiken in een workshop Apenstreken 

op de werkvloer terwijl de partners en (klein)

kinderen getrakteerd worden op de  rondleiding. 

Tijdens de lunch komt iedereen weer bij elkaar. 

Na de lunch heb je voldoende tijd om op eigen 

gelegenheid het park verder te ontdekken tot aan 

sluitingstijd.

   NIEUW: TVVL FAMILIEDAG – 
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018
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   TVVL: ALGEMENE VERGADERING 2018

De TVVL Algemene Vergadering 2018 op 17 april, tijdens Building Holland 

waar TVVL samen met Kennispartners en bedrijfsleden het TVVL Kennis-

plein vormde, kende diverse hoogtepunten. Na de Jaarrede van voorzitter 

Henk Willem van Dorp kwam onder andere de presentatie van Will Schef-

fer aan bod over het die ochtend officieel verschenen boek Waterstromen 

boven- en benedenstrooms sanitair. Een aantal belangrijke agendapunten:

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de vergadering stelden kandidaat-bestuursleden zich voor, en 

onder applaus werden zij verkozen tot leden van het bestuur voor de 

komende 3 jaar. Mark Kok heeft afscheid genomen als portefeuillehouder 

Kennisplein en wordt opgevolgd door Jan Jaap Blüm. Gerard Lokhorst, 

portefeuillehouder YOUNG TVVL heeft ook afscheid genomen en wordt 

opgevolgd door Jacques van der Krogt. Als laatste bestuurslid is Jan Dijk-

shoorn afgetreden als portefeuillehouder Regionetwerk en zijn plek wordt 

ingenomen door Olaf Oosting. We bedanken de oud-bestuursleden voor 

hun inzet en heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom. 

Huisreglementen statuutwijzigingen

Een ander agendapunt was het voorstel tot wijzigingen in het huisregle-

ment en de statuten. Onder andere de beschrijving van de diverse leden 

en lidmaatschappen en aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe Alge-

mene Verordening Persoonsgegevens waren hierin opgenomen. Hierover 
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waren diverse inhoudelijke en procedurele vragen, 

waardoor is besloten de huisreglement- en 

statuutwijzigingen uit te stellen tot een volgende 

Algemene Vergadering. 

Henk van Krimpen Lid van Verdienste  

TVVL 2018

Henk is afgelopen jaar gestopt als docent bij de 

cursus Luchtbehandeling Speciale Ruimten. Het 

docentschap heeft hij bekleed vanaf 1992. Dit 

heeft hij gedaan voor de cursus Luchtbehande-

lingstechniek waar hij de les Mollier verzorgde. 

Ook heeft Henk lesgegeven voor de cursus 

Luchtbehandeling Speciale Ruimten, specifiek de 

lessen Algemene Introductie, Operatiekamers, 

Cleanroom en Laboratorium. Daarnaast was hij 

als docent betrokken bij alle lessen van de cursus 

Projectmatig ontwerpen van Klimaatinstallaties. 

Henk heeft de lessen die hij heeft gegeven ook mede helpen ontwikke-

len. Naast het docentschap heeft Henk functies bekleed binnen diverse 

commissies, waaronder de stuurgroep Luchtbehandelingstechniek en als 

voorzitter examencommissie Luchtbehandeling Speciale Ruimten. TVVL 

bedankt Henk hartelijk voor al zijn inspanningen voor de cursussen.
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In 2016 is de commissie YOUNG TVVL vernieuwd. 

Naast YOUNG rotten Gerard Lokhorst en Ruben 

Mulder sloten Jacques van der Krogt, Kevin de 

Bont, Bart Kok en Werner Out aan. In 2017 trad 

David Meijvogel als laatste commissielid toe. Na 

ruim 6 jaar voorzitterschap van YOUNG en TVVL 

bestuurslid, portefeuille YOUNG geeft Gerard het 

stokje over aan Jacques. Gerard blijft betrokken bij 

YOUNG als ambassadeur.

   TERUGBLIK YOUNG 
LEDENLUNCH OP 16 MAART 

 
Bijna 50 jong professionals kwamen samen bij het 

Bergpaviljoen in Amersfoort. Met plezier kijken we 

terug op een gezellige middag met waardevolle 

response.

Hoe kom je van A naar B als B nog niet bestaat?

George Parker (TheCreationGame) zorgde voor 

verrassend entertainment door tot de verbeelding 

te spreken via comedy, illusies, mentalisme en inter-

actie. Hij zorgde ervoor dat dit het duurste YOUNG 

event ooit was voor Jelle! Hij verloor maar liefst 

€300 met het spelletje ‘Balletje Balletje’. Slechts 

één van de vele praktische voorbeelden hoe George 

ons meenam in zijn wereld van interactieve illusies. 

Gelukkig speelde Jelle het spel met ‘virtueel geld’.

Thema's, onderwerpen en vormen 

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals

• thuis te laten voelen binnen TVVL

• een springplank te bieden voor carrière en netwerk

• met vakgenoten en de sector te verbinden

 

Hoe? Door gave dingen te doen! Welke gave dingen? 

Daar ging George Parker samen met ons naar op zoek. 

Vele thema’s, onderwerpen en werkvormen kwamen naar 

voren, zoals bedrijfscultuur en algemene bedrijfsvoe-

ring. Voor YOUNG TVVL is deze informatie van enorme 

waarde. Graag roepen wij alle jong professionals op om je 

stem te laten horen. Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG 

TVVL hoort graag waar jij behoefte aan hebt? Begin een 

discussie in de YOUNG TVVL LinkedIn groep.

   VOOR WIE? 

De community YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die 

deel wil nemen en 'jong van geest is'. Bezoek YOUNG 

TVVL activiteiten, word lid van de YOUNG TVVL LinkedIn 

groep of meld je aan voor de YOUNG TVVL Nieuwsbrief. 

En neem deel aan het YOUNG Zomerfeest op 22 juni! 

Meer informatie? Bekijk de YOUNG TVVL community 

pagina: www.tvvl.nl/community/young of stuur een mail 

naar Mylenne Hamaker, m.hamaker@tvvl.nl.

YOUNG TVVL
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Wat is slechter voor binnenluchtkwaliteit? 
Gourmetten of pannenkoeken bakken?

TVVL-Estafette

Bij ons thuis zijn we zeer geïnteresseerd in binnenmilieu en andere 

gebouwprestaties. Eerder ging het vooral over energieprestaties van ge-

bouwen, maar de laatste jaren is er veel meer aandacht voor de invloed 

van en op mensen. Bij binnenmilieu en binnenluchtkwaliteit is dat ook 

een onderdeel ervan. Binnenluchtkwaliteit is niet alleen afhankelijk van 

de gebruikte techniek, maar vooral ook van het gedrag van de mens. En 

daarbij is bewustwording natuurlijk heel belangrijk. Daarom hebben we 

thuis al een aantal jaar een Netatmo Healthy Home Coach, onze‘ Intelli-

gente Binnenklimaat Monitor’. Wij hebben er veel van geleerd, maar hij 

meet geen fijnstof. Daarom wilde ik de AirVisual thuis proberen om ook 

het fijnstof niveau in ons huis te kunnen onderzoeken.

De AirVisual meet binnentemperatuur, luchtvochtigheid, CO2 concen-

tratie en fijnstof (PM10 en PM2.5). Op het scherm van de AirVisual wordt 

o.a. de Air Quality Index weergegeven. De AQI is ontwikkeld om de bui-

tenluchtkwaliteit weer te geven. De AirVisual die ik van TVVL een tijdje 

mocht gebruiken werkt met AQI volgens de Amerikaanse methode (de 

US EPA Standards for Particle Pollution). Je kunt de AirVisual met wifi 

verbinden, om zo de real-time eigen data én van de 9000 meetstations 

ter wereld te laten weergeven.

 

Het AirVisual scherm laat de numerieke waarde zien van de AQI binnen 

en buiten. Met gekleurde pictogrammen (van groen = goed tot bruin = 

gevaarlijk) wordt de binnen- en buitenluchtkwaliteit aange-

geven. Wat ik daaraan vervelend vond, was dat bij hoge CO2
 

concentratie (een keertje bijna 1500 ppm) het AQI pictogram 

nog steeds aangaf dat de luchtkwaliteit goed was. Dat komt 

omdat deze index voor buitenlucht is ontwikkeld en wordt 

berekend op de basis van de concentratie van O3, PM2.5, PM10, 

CO, SO2 en NO2. Geen CO2.

 

Uit verschillende onderzoeken is bekend dat bij koken en 

bakken heel veel fijnstof (PM2.5) geproduceerd wordt. Volgens 

Piet Jacobs (TNO) is pannenkoeken bakken één van grootste 

binnenluchtvervuilers. Wij hebben dat thuis proefondervin-

delijk getest. Het was ‘Nationale Pannenkoekdag’, dus ging ik 

pannenkoeken bakken en 2 dagen later gingen we gourmetten. 

Wat was slechter voor het binnenklimaat in ons huis met ven-

tilatiesysteem C (alleen mechanische afzuiging) met roosters 

in HR++ glas en de keuken zonder deur verbonden met ons 

woongedeelte?

 

In beide situaties liep de concentratie van PM2.5 fijnstof op tot 

zo’n 90 µg/m3. Dat komt overeen met een AQI tussen 151 en 

200 en zou daarmee ongezond zijn als dat de gemiddelde waar-

de van afgelopen 24 uur zou zijn. Dat was natuurlijk niet zo. Na 

het pannenkoeken bakken heb ik de afzuigkap nog een tijdje op 

hoge stand gelaten (zoals altijd) en de hoge fijnstof concentra-

ties waren binnen 5 minuten gezakt tot matig (12.1-35.4 µg/m3) 

en binnen de volgende 5 minuten was de binnenluchtkwaliteit 

weer goed. Gourmetten leek in het begin niet zo hoge fijnstof 

concentraties op te leveren, maar het ging wel langzaam omhoog 

tot bijna 90 µg/m3. Er was overigens een duidelijk verschil te zien 

tussen de situatie waarbij de AirVisual aan de rechterkant van 

het gourmetstel stond (richting keuken c.q afzuigkap) of aan de 

linkerkant (richting woonkamer). De maximale fijnstof concen-

tratie was bij het gourmetten iets lager dan bij het pannenkoeken 

bakken maar het fijnstof bleef veel langer ‘in de lucht hangen’. 

Precies zoals ik had verwacht.

Mijn conclusie? Ik blijf wel af en toe pannenkoeken bakken, 

maar gourmetten? Dat gaan we net als onze buren buiten doen. 

Maar ja, dan willen kinderen liever BBQ-en.

Auteur
Lada Hensen-Centnerova, Assistant Professor aan de Universiteit Eindhoven en 
voorzitter van de Redactieraad van TVVL Magazine
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Sinds najaar 2017 ben ik voorzitter van de Redactieraad van TVVL  

Magazine. Toen ik in het eerste nummer van 2018 het artikel TVVL- 

Estafette over de AirVisual Node (www.airvisual.com) las, wilde ik 

meteen meedoen. En dat mocht.

Air Quality Index (AQI) – 
VS verzie 

AQI categorie PM2.5 (µg/m3) 24 uur 
gemiddeld concentratie

0 - 50 Goed 0.0 – 12.0

51 - 100 Matig 12.1 – 35.4

101 - 150
Ongezond voor gevoelige 
groepen

35.5 – 55.4

151 - 200 Ongezond 55.5 – 150.4

201 - 300 Zeer ongezond 150.5 – 250.4

301 - 500 Gevaarlijk 250.5 – 500.4

Air Quality Index (AQI) volgens EPA (het Amerikaanse Environmental Protection Agency)



Er is veel gebeurd in de TVVL regio's: 

•  Jan Dijkshoorn heeft het voorzitterschap regio Brabant 

overgedragen aan Eric van Hilst. Jan blijft actief in de 

regio als secretaris. 

•  Ook legde Jan zijn functie als TVVL bestuurslid, 

portefeuille Regionetwerk neer. TVVL verwelkomt 

Olaf Oosting als nieuw TVVL bestuurslid, portefeuille 

Regionetwerk. 

•  De 7 regio's hebben tot nu toe maar liefst 19 regio  

evenementen georganiseerd, waar zo'n 550 

geïnteresseerden op af zijn gekomen! Een greep uit het 

programma:

  TVVL EINDEDAGLEZING TOE
PASSING VAN DRONE APPLICATIES 
OP 22 MAART 

Met regio Brabant betrad TVVL de wereld van drones en 

LiDar technieken. Gastheer Ard Hendrikson (Actemium) 

werkt in zijn proeftuin 'het Edulab' samen met studenten 

aan de techniek van morgen. Wouter Middel (WMI 2drone 

project BV) en student Tim Ackermans vertelde over 

de (indoor) drone technieken en ontwikkelingen door 

interessante pilot cases, zoals de temperatuur mapping 

van een magazijn in de food-industrie. Hoogtepunt was de 

drone demonstratie, waar met verschillende typen drones 

werd gevlogen. Een dikke smile op de gezichten verscheen 

tijdens het maken van opnames van testvluchten. 

  TVVL EINDEDAGLEZING 
VERWARMEN MET IJS OP 11 APRIL

Vanwege grote belangstelling zat de lezing snel vol! 35 

bezoekers waren aanwezig bij Huisman en van Muijen in 

regio Brabant en werden getrakteerd op Bossche bollen. 

Op interactieve wijze presenteerde Bart Nuy (SolarEis) 

de principes van 'verwarmen met ijs'. Bart lichtte de 

technische principes en ontwerp uitgangspunten toe. Er 

werd aangehaakt op de noodzaak van energiebesparing 

en een gasloos & all electric gebouwde omgeving. Ook 

werden de praktische uitwerking en voorbeelden van 

projecten besproken. In Nederland zijn er 50 projecten 

gerealiseerd, in Duitsland al meer dan 500! Het principe 

van verwarmen met ijs is een waardevolle toevoeging van 

de nieuwe lichting van energie zuinige installaties die gas 

aansluiting geheel overbodig maakt.

   TVVL EXCURSIE RENOVATIE 
MAASTUNNEL ROTTERDAM 
OP 19 APRIL 

 

Regio Zuid Holland & Zeeland ging op pad naar 

de monumentale Maastunnel (1942) in Rotter-

dam. TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, 

Mobilis en Nico de Bont kregen van de gemeente 

Rotterdam opdracht om samen de renovatie en 

restauratie van de Maastunnel in goede banen te 

leiden. Zij waren al 7 maanden aan het werk toen 

TVVL de bouwplaats betrad. Afwisselend kregen 

de groepen een presentatie over de technische 

installaties terwijl de andere groep naar het 

ventilatiegebouw op Noord ging. De nieuwe en 

de oude installatie werden bekeken en er werd de 

tunnelbuis in afgedaald!

   TVVL EINDEDAGLEZING 
NIEUWE REGELGEVING 
LUCHTFILTERS, EEN (FIJN)
STOFFIGE KWESTIE? OP 17 MEI

TVVL Kennispartners OC Verhulst en Syste-

mair, ondersteund door luchtfiltratie expert 

Dirk Noordmans, brachten de bezoekers in regio 

Limburg op de hoogte van de nieuwe regelgeving 

over luchtfilters. Wat zijn de consequenties in 

de dagelijkse praktijk van de luchtbehandeling? 

In augustus gaat de nieuwe filternormering 

ISO16890 van kracht samen met de EN16798-

3 en de Eurovent recommendation 4/23. Een 

nieuwe stap in de strijd tegen fijnstof. De EN779 

en EN13779 komen hiermee te vervallen. Buiten 

en binnen luchtkwaliteit worden voortaan samen 

met het noodzakelijke vangstpercentage van de 

luchtfilters aangegeven in fijnstof(PM)klassen.

De TVVL regio's zijn druk bezig gave evenementen 

te organiseren voor na de zomer. Hou de regio 

agenda (www.tvvl.nl/bijeenkomsten/regionaal) in 

de gaten!

Regionieuws
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JPV Festival
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“Jullie zijn de 
game changers”

Al bij binnenkomst merk je het: hier gebeurt iets 

bijzonders. Het festivalprogramma is doorspekt 

met innovatieve concepten, prikkelende presen-

taties en wake-up calls van keynote sprekers. 

Jan Rotmans zet het publiek al snel op scherp: 

“Ik doe een klemmend beroep op jullie. Kom in 

actie. Het oude werkt niet meer.” Hij neemt zijn 

publiek mee naar de toekomst, naar het verle-

den en weer terug: “Vroeger waren we bang dat 

machines onze levens gingen overnemen, nu zijn 

we bang voor robots. Vroeger was het Karl Marx, 

nu Thomas Piketty. We gaan van politieke partijen 

naar ‘bewegingen’, van brancheorganisaties naar 

netwerken.” 

“Ook jullie sector krijgt een Uber”

“Het draait niet meer om grondstoffen, maar om 

data”, aldus Rotmans. “Iedereen kan straks zelf 

bouwen. De komst van de 3D printer is de tip van 

de ijsberg. In Shanghai bouwen ze, as-we-speak, 

10 huizen per dag met een 3D printer. Bouw-

bedrijven moeten zich anders organiseren. Het 

draait erom dat je de latente, onderliggende be-

hoefte van je klant centraal stelt. In jullie branche 

staat binnenkort een ‘Uber van de taxiwereld’ op. 

Wat is dan jullie antwoord?”

Hoe zetten we technologie in om tot een veerkrachtige leef-
omgeving te komen? Die vraag stond centraal tijdens het 
4e JPV Festival: Jong Professionals Verenigd. Zo’n 150 jong 
professionals kwamen afgelopen april naar de Metaal  
Kathedraal in Utrecht, waar ze ‘Freedom of the feet’ 
hadden: alle vrijheid om presentaties, Deep Dive sessies en 
demo’s te bezoeken rondom het thema Resilient Environ-
ment. En om branchegenoten te ontmoeten. We nemen je in 
vogelvlucht mee terug naar dit festival. 

Diverser bouwen voor een resilient Den Haag

Een scherp begin van de middag. Ook Olivier Hendriks geeft 

zijn blik op de veranderende wereld, namens de stad Den Haag. 

Hendriks is ‘Chief Resilient Officer’ en samen met collega's van nog 

99 steden houdt hij zich bezig met de vraag: Hoe vergroten we de 

veerkracht van onze stad om tegenslagen te kunnen overleven, of 

zelfs te groeien? “In Den Haag werken we naar een ommekeer door 

inwoners met elkaar in verbinding te brengen. Bijvoorbeeld door 

diverser te bouwen: zoals sociale woningbouw op een A-locatie.”

Deep Dive sessies: inhoudelijk de diepte in 

De ‘Deep Dive’ is een nieuw concept op het JPV Festival. Bedrijven 

gaan met een kleine groep jong professionals de inhoudelijke diepte 

in, door ruim een uur over 1 thema te sparren. Pam van Wanrooij 

(Phi Factory) komt net uit de sessie ‘Semilla From Waste to Taste’ en 

vertelt: “Ik werk en denk vanuit de circulaire economie. Daarom vond 

ik deze Deep Dive sessie heel interessant. Er wordt in Nederland nog 

weinig gedaan met hergebruik van water. Tijdens deze presentatie 

heb ik een aantal goede voorbeelden gehoord ter inspiratie.”

Gebouw gerelateerde data

Verderop neemt HumbleBuildings een duik in de waarde van 

gebouw gerelateerde data. Welke data is voor wie interessant? Of 

je nu gebruiker, beheerder of eigenaar bent van een gebouw, dat 

bepaalt welke data relevant is voor jou. Freerk André de la Porte 

Alles draait om innovatie tijdens 
Festival voor jong professionals 
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(HumbleBuildings) vertelt: “Hoe ver kun je gaan 

met het verzamelen van gebouwbeheer data? Je 

moet bijvoorbeeld duidelijk onderscheid maken 

tussen gebouwbeheer data en Internet of Things 

(IoT). Het eerste beperkt zich tot het gedrag 

van gebouwgebonden systemen. Bij het andere 

staat de data in relatie tot de gebruikers van een 

gebouw. Als we beide datastromen combineren, is 

de vraag of dit bijdraagt aan de comfortbeleving 

van de gebruiker. En of de duurzaamheid hiermee 

gediend is.”

Hoe zit het met data en de nieuwe privacywetgeving?

“Andere actuele vraag is: Welke ruimte biedt de nieuwe privacywetgeving 

AVG (per 25 mei 2018) bij het beschikbaar stellen van deze data? De be-

scherming van persoonsgebonden data staat bij ons hoog in het vaandel." 

André de la Porte vervolgt: “Verder ontstond er inspiratie dwars door de 

groep. Iemand uit het aannemers werkveld kreeg door onze discussie con-

crete ideeën om het beheer en onderhoud van hoogspanningsmasten effici-

enter te maken, namelijk door het ophangen van sensoren in de masten.” 

De toekomst van sensordata

Weer geheel anders is het gesprek onder leiding van Martijn Smit van 

Oblivion. Hij vertelt over de wereld achter sensordata en blikt vooruit op 

de toekomst waarin we (veel) meer sensordata krijgen, tegen lagere kosten. 

Daarbij gebruikt hij een praktijkcasus: het meten van luchtvochtigheid en 

temperatuur op de perrons van NS, met behulp van kleine sensoren onder 

de grond en aan paaltjes. “Die metingen duren 7 tot 10 jaar”, aldus Smit. 

“Op basis van de verzamelde data kan NS nauwkeurig besluiten om perrons 

te bestrooien bij vrieskou. Met een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg. 

Ook het weerinstituut krijgt de data aangeleverd.”

FutureLab

Verlaat je een Deep Dive sessie, dan kun je tussendoor een kijkje nemen 

bij nieuwe technologieën in de FutureLab in de centrale hal. Daar is voor 

elk wat wils. Augmented reality als nieuw ‘gereedschap’ voor onderhouds- 

en servicemonteurs, stoere elektronische motorbikes, een 3D printer voor 

beton, city bikes als slimme mobiliteitsoplossing, een zelfvoorzienende 

mobiele hub met toiletten en wastafels voor vluchtelingenkampen, en 

nog veel meer. Als bezoeker moet je flink doorstappen om alle demo’s te 

zien. 

Artificial Intelligence

En dat terwijl er ‘op zolder’ ook van alles gaande is. Van Dorp zet daar de 

facetten uiteen van de gezondheid van een gebouw. Fountainheads neemt 

je mee in de allerlaatste trends, ze vertellen over de eerste vrachtwagens 

zonder cabine en hoe ver kunstmatige intelligentie al gevorderd is: “In 

2016 wist de Kunstmatige Intelligentie ‘AlphaGo’ de Koreaanse Go-mas-

ter en wereldkampioen Lee Sedol te verslaan. Wat is jouw Artificial 

Intelligence strategie?” 

“Vandaag gaat over OVERmorgen”

Marjet Rutten sluit de dag af en spoort haar publiek aan om te innove-

ren: “In de bouw moeten we meer vanuit waardestromen denken, zoals 

Easyjet: voor wie kun je waarde toevoegen? Op die manier trek je nieuwe 

inkomstenbronnen naar je toe. Ga het gewoon doen. Jullie zijn de game 

changers.” Dat beaamt ook Jacques van der Krogt, voorzitter van YOUNG 

TVVL: “Vandaag gaat over OVERmorgen. Over een branche zonder 

grenzen. De hele keten kom je hier tegen. Dat is ook wat we willen. Wil 

je verschil maken voor jezelf en je omgeving? Sluit je aan bij de YOUNG 

TVVL community op LinkedIn of bezoek tvvl.nl/young.”

“Inspirerend, verdiepend  
en verbredend, denken in 

mogelijk heden, buiten  
sectoren zoeken en juist  

verbinden. Dit alles in een  
festival gegoten.”

Tweet bezoeker JPV Festival
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TVVL-Cursussen

De nieuwe 
cursusgids is uit

De nieuwe TVVL cursusgids 
2018-2019 met ons cursusaanbod 
vanaf september 2018 is uit. Alle 
cursussen zijn nu al te boeken via onze 
website.

De nieuwe cursusgids kun je downloaden 
vanaf onze website www.tvvl.nl/cursussen 
of aanvragen bij het cursussecretariaat via 
cursus@tvvl.nl (de cursusgids is digitaal of 
op papier beschikbaar).
Denk jij al na hoe jij je dit jaar verder wil 
ontwikkelen? En welke cursus daarbij past? 
Je hebt keuze uit 25 hoogwaardige cursussen 
en workshops, waarvan we in dit katern 
een aantal voor je uitlichten. Je kunt je nu 
al aanmelden voor de TVVL-cursussen 
seizoen 2018-2019, zodat je verzekerd bent 
van een plekje. Of dat nu een post-hbo 
opleiding is, een ‘gewone’ cursus of een 
human skills cursus, je steekt er altijd veel 
van op! 

www.tvvl.nl/cursussen

al eerder zo een multifunctionele installatie heeft laten bouwen, en dat 

daarbij installaties nog al eens uitvielen. Het is jouw taak om ervoor te 

zorgen dat de bedrijfsinstallaties aan de gestelde eisen voldoet. Je moet 

de opdrachtgever ervan overtuigen dat bij jouw ontwerp van tientallen 

schakel- en verdeelinrichtingen met bijbehorende bekabeling dusdanig is 

ontworpen en ingesteld, dat de foutbescherming van de verste snellader in 

de installatie - nog maar net selectief is ten opzichte van de zekering van de 

netbeheerder aan de middenspanningszijde, want als het kan doen we het 

liever met 3 in plaats van 4 trafo’s. Met NEN1010 in de hand onderbouw je 

dat het kabelberekeningsprogramma te dunne geleiders adviseert, omdat 

jij weet dat het harmonische spanningsverlies van de distributiekabels 

bij een dergelijke installatie anders dan anders belast worden. Wie kan 

tegenwoordig nog zoiets van voor tot achter uitrekenen? Jij! Omdat je de 

TVVL post-hbo cursus Hogere Elektrotechniek hebt gevolgd.

De oude (vakinhoudelijke) avond-HTS in een nieuw jasje

Met de elektrificatie van gebouwen neemt de complexiteit en omvang van 

elektrotechnische installaties toe. In gebouwen zijn steeds meer technische 

installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en comfort. 

Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim 

energie uit te wisselen. Elektriciteit is daarbij de meest universeel bruikbare 

vorm van energie om uit te wisselen, veel werk te doen dus. Dat is niets 

nieuws, maar dit betekent wel een toenemende noodzaak en groei van 

vraag naar echte elektrotechnische vakspecialisten die het ontwerpen van 

elektrotechnische bedrijfsinstallaties echt beheersen. 

Post-hbo registratie

De TVVL opleiding Hogere Elektrotechniek is een geregistreerd post-hbo 

opleiding. Het programma en de inhoud zijn naar aanleiding van evaluaties 

naar een nog hoger vakinhoudelijk niveau gebracht. Een vakspecialisatie 

waar de technische installatiebranche behoefte aan heeft.

Zoals je van TVVL gewend bent gaat deze cursus vooral in op de techniek 

en normalisatie die je als adviseur, ontwerper en werkvoorbereider 

nodig hebt. Zowel bestaande als nieuwe technieken worden uitgebreid 

behandeld net als dimensionerings- en ontwerpvaardigheden.

Inhoud

De initiële post-hbo cursus Hogere Elektrotechniek duurt een jaar 

en bestaat uit 16 lesdagen. Deze opleiding start in september. Welke 

onderwerpen er per les behandeld worden kun je terugvinden op onze 

website en in de nieuwe cursusgids. Het jaar wordt afgesloten met een 

integraal examen wat recht geeft op het TVVL post-hbo diploma Hogere 

Elektrotechniek.

Verdieping (aanvullend jaar)

Na afloop van dit jaar kan de cursist zich verder verdiepen binnen 

het ontwerpen van elektrotechnische gebouwinstallaties. De 

verdiepingscursussen zijn nog in ontwikkeling.

CURSUS HOGERE 
ELEKTROTECHNIEK

Stel je voor; er wordt een ondergrondse, deels 

bovengrondse, parkeergarage met winkelfuncties 

en kantoren gerenoveerd. Aan de buitenkant 

van het ambitieuze architectonisch ontwerp 

zie je zonnepanelen, liften, verlichting, grote 

werktuigbouwkundige installaties voor het 

klimaat die volledig all-electric zijn en in de 

parkeergarage een groot aantal (snel)laadpalen. 

Je bedenkt al gauw dat dit met een transformator 

niet gerealiseerd kan worden en verwacht 

een groot netwerk met verdeelkasten die alle 

verschillende functies moeten voorzien van 

elektrische energie. De opdrachtgever zegt dat hij 
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Leerdoel Inhoud Prijs Startdata / Lestijden

ONTWERPVAARDIGHEDEN

LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEK    Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van dimensionerings- en ontwerpberekeningen en het maken van 
gefundeerde keuzes ten behoeve van klimaatinstallaties voor de gebouwde omgeving.

• 15 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus € 5.095

Groep A:  04-10-2018
Groep B:  05-10-2018
Groep C:  11-10-2018 
Groep D:  12-10-2018
Lestijden A en C: 13.30 – 20.45 uur
Lestijden B en D: 09.00 – 16.30 uur

SANITAIRE INSTALLATIES IN GEBOUWEN   Vooropleiding: mbo met voldoende werkervaring

Het zelfstandig kunnen ontwerpen en technisch beoordelen van leidingwater-, gebouwriolering-, gas- en 
brandblusinstallaties in gebouwen.

• 4 modulen 
•  Elke module apart  

te volgen
•  Stroom in per module 

voor de gehele cursus 
• 3 workshops
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Module Leiding-
waterinstallaties: 
€ 2.150 
Module Gebouw-
riolering: € 1.350
Module Gasinstal-
laties: € 950 
Module Brandblus-
voorzieningen:  
€ 1.350

Leidingwaterinstallaties 11-09-2018
Gasinstallaties 20-11-2018
Gebouwriolering 22-01-2018
Brandblusvoorzieningen 19-03-2018
Gehele cursus: 11-09-2018, 20-11-
2018, 22-01-2018 en 19-03-2018

Lestijden:  13.30 – 20.45 uur

LUCHTBEHANDELING SPECIALE RUIMTEN   Vooropleiding: hbo, aangevuld met Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig

Het zelfstandig kunnen specificeren van de vereiste klimaatcondities voor speciale ruimten als cleanrooms, 
OK’s, musea, grootkeukens etc. en het kunnen uitvoeren van ontwerpberekeningen en beoordelen van de 
benodigde luchtbehandelings- installaties.

• 6,5 lesdag
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 3.050
Startdatum:  19-09-2018
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur

GELUID IN TECHNISCHE INSTALLATIES   Vooropleiding: hbo, aangevuld met Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig

Zelfstandig kunnen onderkennen en analyseren van akoestische vraagstukken die zich in een comfort- en 
luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en het hiervoor aandragen van oplossingen.

• 10 dagdelen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 2.350
Startdatum:  19-11-2018
Lestijden:  13.30 – 17.00 uur

DUURZAAMHEID IN DE GEBOUWDE OMGEVING    Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

Het zelfstandig kunnen analyseren, motiveren, financieel onderbouwen en adviseren ten aanzien van 
duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de benodigde technische installaties.

• 6 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
•  Afsluitende opdracht

Cursus  € 3.575
Startdatum:  02-10-2018
Lestijden:  13.00 – 20.30 uur

COMMISSIONING     Vooropleiding: hbo-niveau, aangevuld met Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig

Zelfstandig kunnen opstellen van commissioningplannen en kunnen uitvoeren van commissioningwerk-
zaamheden of, met aanvullende competenties, coördineren in de hoedanigheid van Commissioningma-
nager.

• 6 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 2.950
Startdatum:  23-01-2018
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur

HOGERE ELEKTROTECHNIEK     Vooropleiding: hbo of mbo met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in het elektrotechnische vakgebied

Deelnemers verkrijgen gedegen kennis van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp 
van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfs-installaties alsmede de ontwikkelingen op 
dit gebied t.a.v. intelligente gebouwen, smart grid en DC-techniek.

• 16 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 5.995
Startdatum:  06-09-2018
Lestijden:  09.00 – 16.15 uur

SYSTEEMARCHITECT GEBOUWAUTOMATISERING EN BEHEER   Vooropleiding: hbo/wo-opleiding. Tenminste vijf jaar ervaring in de uitvoering van automatiseringsprojecten

Een Systeemarchitect geeft als procesbegeleider invulling aan automatiseringsvraagstukken met het oog 
op elke levensfase van een gebouw. Dit hoofdzakelijk binnen organisaties die adviseren of betrokken zijn 
bij de realisatie en oplevering.

• 15 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 6.725 
Startdatum:  05-10-2018
Lestijden:  09.00 – 16.15 uur

HYDRAULISCHE SCHAKELINGEN VOOR VERWARMEN EN KOELEN Vooropleiding: afgeronde hbo-opleiding of hbo-werk- en denkniveau met voldoende praktijkervaring

Gestructureerd ontwerpen, analyseren, monitoren en optimaliseren van installaties met hydraulische 
schakelingen.

• 5 lesdagen
• 1 maal per 14 dagen

Cursus  € 1.835
Startdata:  04-09-2018
  14-11-2018
  31-01-2018

SCHAKELCURSUS TOEGEPASTE WISKUNDE EN NATUURKUNDE

Voor het volgen van een technische post-hbo cursus moet je over een basis rekenvaardigheid beschikken. 
Heb jij geen hbo-diploma, maar werk je wel op hbo-niveau? Of is je kennis op het gebied vaan wis- en 
natuurkunde weggezakt? Volg dan de schakelcursus Toegepaste Wis- en Natuurkunde.

Combinatie van 
e-learningmodulen en 1 
contactdag

Cursus   € 795 Startdata: zomer/september 2018

HOGERE MEET- EN REGELTECHNIEK

Het zelfstandig kunnen ontwerpen en het maken en presenteren van gefundeerde keuzes ten aanzien van 
het functioneren van klimaatinstallaties in de gebouwde omgeving.

• 15 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen
 
Phbo registratie in 
aanvraag

Cursus      € 5.095
Startdatum:   26-09-2018
Lestijden:       13.00 – 20.30 uur

Voor inschrijving en meer informatie www.tvvl.nl/cursussen, T 088 401 06 20 of E cursus@tvvl.nl
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E-LEARNING

KLIMAATTECHNIEK      Vooropleiding:

Het Mollier h/x-diagram
   De basisbegrippen en de opbouw van het diagram komen aan bod. Hoe lees je luchtcondities zoals 
warmte-inhoud, vochtigheid en temperatuur 

Basisberekeningen
   Hoe bereken je capaciteiten tav luchthoeveelheden, koel,- en warmtevermogens en bevochtigingscapa-
citeiten, onder meer met het Mollier h/x diagram. 

Je krijgt toegang tot 
de e-learning voor de 
periode van 1 jaar. 

Prijs € 350,00  
excl. 21 % BTW.  
Leden krijgen  
15% korting

Startdatum; na inschrijving

INTEGRAAL SAMENWERKEN

WERKTUIGKUNDE VOOR ELEKTROTECHNICI    Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

Inzicht verwerven in de werking van W-installaties door gevoel te kweken voor begrippen, vuistregels 
en kennis hierover, waardoor vanuit een andere discipline de realisatie van technische installaties meer 
integraal kan worden beoordeeld.

• 7 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 3.050
Startdatum:  17-09-2018
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur

ELEKTROTECHNIEK VOOR WERKTUIGKUNDIGEN    Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

Inzicht verwerven in de werking van E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen, vuistregels en 
kennis van elektrotechniek. Hierdoor kan vanuit een andere discipline de realisatie van technische instal-
laties meer integraal worden beoordeeld.

• 6 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 2.775
Startdatum:  04-09-2018
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur

PROJECTMANAGEMENT

INSTALLATIE PROJECTMANAGEMENT (IPM)    Vooropleiding: hbo-niveau, aangevuld met Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig

Het zelfstandig kunnen opereren als projectleider binnen projecten en bouwteamverbanden en de daarin 
voorkomende problematiek tijdig kunnen herkennen en oplossen. i.s.m. K&R Consultants.

• 5 lesdagen
• 1 maal per 2 weken
• Afsluitend examen

Cursus  € 6.095

Startdatum:  18-09-2018
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur
 2 dagen tot 19:00 
uur

RAMEN EN BUDGETTEREN VOOR INSTALLATIETECHNICI  Vooropleiding: afgeronde hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau en voldoende praktijkervaring in het vakgebied

Een introductiecursus voor het op onderbouwde wijze opstellen van een kostenraming voor alle projectsta-
dia bij de realisatie en de onderhouds- en vervangingskosten van de werktuigkundige en elektrotechnische 
installaties voor gebouwen.

• 3 lesdagen
• 1 maal per 2 weken

Cursus  € 2.425 
Startdatum:  29-04-2019
Lestijden:  09.00 – 16.30 uur

WORKSHOPS

WORKSHOPS AAN SANITAIR VERWANTE INSTALLATIES   Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

De workshops geven kennis en inzicht in de diverse installatie- en ontwerpaspecten van onderstaande 
technische installaties.
Workshop:  Zwembaden / Waterbehandeling
Workshop:  Stoominstallaties
Workshop:  Technische en Medische gassen

Workshops duren 1 dag.

Inschrijving via apart 
inschrijfformulier, zie 
www.tvvl.nl.

Workshop  € 335

Lestijden:  09.00 – 16.30 uur
Startdata:
Zwembaden:  14-05-2019
Stoominstallaties: 21-05-2019
Gassen:   28-05-2019

INVESTEREN IN ENERGIE-EFFICIENTIE     Vooropleiding: hbo of mbo met voldoende werkervaring

Leer als Technisch adviseur, betrokken bij het uitwerken van energie-efficiëntiemaatregelen, de opties financi-
eel te onderbouwen met de details van financiële haalbaarheidsberekeningen.

• 0,5 dag.
De workshop wordt in 
de regio uitgevoerd.

Workshop  € 335 Maatwerk mogelijk

HUMAN SKILLS

ADVIESVAARDIGHEDEN      Vooropleiding: geen specifieke vooropleiding nodig

Je wilt graag meer de adviserende rol pakken, zodat er beter naar je ideeen wordt geluisterd. Dat is niet alleen 
goed voor jezelf, maar bovenal goed voor je klant/eindgebruiker. Je wilt voorbereid het gesprek aangaan en je 
ideeen goed kunnen verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen aan een beter ontwerp. 
Hoe doe je dat? Daarover gaat deze cursus. 

• 4 lesdagen
• 1 maal per 2 weken

Cursus  € 1.995
Startdata:  12-09-2018
  01-1-2018
Lestijden:  13.30 – 20.15 uur

GESPREKSTECHNIEKEN

Je bent het liefst bezig met techniek. Om techniek zo goed mogelijk in te zetten is het noodzakelijk 
om goed contact te onderhouden met mensen die belangrijk zijn voor het slagen van jouw werk. Leg 
makkelijk contact met mensen. Achterhaal wat voor hen belangrijk is en overtuig ze van het belang van 
de techniek waar jij mee bezig bent. Kom op voor je (bedrijfs)belang en laat je mening horen.

• 5 middagen
• 1 maal per 3 weken Cursus  € 1.750

Startdata:  31-08-2018
  08-01-2019
Lestijden:  14.00 – 17.00 uur

LEIDINGGEVEN

Je bent het liefst bezig met techniek. Om techniek zo goed mogelijk in te zetten is het noodzakelijk 
om goed contact te onderhouden met mensen die belangrijk zijn voor het slagen van jouw werk. Leg 
makkelijk contact met mensen. Achterhaal wat voor hen belangrijk is en overtuig ze van het belang van 
de techniek waar jij mee bezig bent. Kom op voor je (bedrijfs)belang en laat je mening horen.

• 5 middagen
• 1 maal per 3 weken

Cursus  € 1.750
Startdata:  10-09-2018
  09-04-2019
Lestijden:  14.00 – 17.00 uur

PRESENTEREN EN OVERTUIGEN MET LEF

In je werk komt het regelmatig voor dat je een presentatie moet geven. Voor veel mensen levert dit 
de nodige spanning op. Hoewel je over voldoende kennis beschikt, vind je het lastig om deze op een 
originele en meer ontspannen manier voor het voetlicht te brengen. Na deze cursus zijn je presentaties 
creatiever, doeltreffender, duidelijker en effectiever.

•  2,5 lesdag 
2 keer 1 dag en een 
keer een ½ dag.

•  Tussenperiode enkele 
weken

Cursus  € 1.450
Startdata:  20-09-2018
  07-11-2018
  27-02-2019

Alle cursusprijzen zijn nu inclusief examen (indien van toepassing), lesmateriaal, koffie/thee en eventueel een broodmaaltijd of lunch en exclusief BTW.



Agenda

  In Memoriam Wim Oudijn

In het katern van april 2018 las ik het In Memoriam van 

Wim Oudijn, voormalig directeur van het verenigingsbureau 

in de jaren ‘80. Als opvolger van Wim vond ik dat hij een 

uitgebreider In Memoriam verdiende. Reden waarom ik 

reageer.

Wim werd in een voor TVVL roerige tijd aangesteld als 

Algemeen Secretaris en op hem rustte de taak om de 

werkzaamheden op het verenigingsbureau te reorganiseren 

en vooral op financieel gebied de toenmalige penningmees-

ter, Jan Wiemer, te ondersteunen. Door de komst van de 

computer heeft Wim het werken met de computer voor de 

medewerkers van het verenigingsbureau geïntroduceerd. 

Programma’s voor de cursussen en de financiële administra-

tie werden aangeschaft om het werk goed te structureren 

en inzichtelijk te maken voor zowel het bestuur als de 

accountant. Als voormalig installateur wist hij hoe begrotin-

gen moesten worden opgesteld en ook daarvoor heeft hij 

voor de cursussen, evenementen, regionale bijeenkomsten 

en werkgroepen van de Technische Raad standaard begro-

tingen opgesteld die er mede toe hebben bijgedragen dat 

de financiële situatie van TVVL snel verbeterde.

Zo zorgvuldig als hij was ondersteunde hij het bestuur in 

de voorbereidingen van de bestuursvergaderingen en de 

jaarlijkse Huishoudelijk Vergadering. De verslaglegging 

van de vergaderingen waren pronkstukken. Hij wist feil-

loos de belangrijkste onderwerpen vast te leggen en hier 

en daar in de verslagen een beetje sturing te geven waar 

hij dat nodig vond. Nauwgezet volgde hij de commissies 

en werkgroepen dat genomen besluiten van het bestuur 

ten uitvoer werden gebracht.

  TVVL Evenementen

Woensdag 20 juni 2018 

TVVL Klimaattechniek Congres

Zaterdag 15 september 2018 

TVVL Familiedag

Woensdag 3 oktober 2018 

TVVL eindedaglezing Nieuwe aangescherpte  

EU-verordening ventilatiesystemen (ErP 2018)

  En verder

44th CIB W062 Symposium - Water Supply and  

Drainage for Buildings 28 augustus 2018

International Symposium on Contamination  

Control 2018 23 t/m 26 september 2018

66 tvvl magazine / agenda
nr. 04 / juni / 2018

Wim was in die tijd ook Secretary General van de REHVA. 

Ook daar was het bestuur enthousiast over de ondersteu-

ning die hij verleende aan de landelijke besturen, wanneer 

die de jaarlijkse General Assembly moesten voorbereiden 

en vooral over de inbreng van Wim tijdens die vergade-

ringen. Wim verzorgde voor de leden van de REHVA een 

driemaandelijkse Newsletter waarin feiten van de diverse 

aangesloten landen werden vermeld en waarin verslagen 

van de General Assembly met foto’s werden opgenomen.

Tegen de tijd dat Wim met pensioen ging, heeft Wim mij 

ingewerkt in de werkzaamheden voor zijn opvolging. Ik heb 

daar een uitstekende leermeester aan gehad. TVVL stond in 

die tijd, eind jaren ‘80, financieel bijzonder sterk. Het was 

vooral de verdienste van Wim Oudijn dat op basis van goed 

doortimmerde begrotingen door het bestuur besluiten op 

financieel gebied konden worden genomen. Organisatorisch 

stond de vereniging zijn mannetje, alleen de organisatie 

van de Commissie Regionale Activiteiten behoefde de 

nodige aandacht en daarvan vond Wim dat ik daaraan mijn 

aandacht moest besteden bij de start van mijn werkzaam-

heden voor TVVL.

Ik heb altijd groot respect gehad voor Wim en wens zijn 

vrouw Wies en dochter Marloes met de kleinkinderen heel 

veel sterkte met het verlies van Wim.

André de Weijert


