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Een nieuw jaar. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen en goede voornemens. Heeft u ze 

ook, die goede voornemens? Ik persoonlijk wel, maar ook TVVL heeft voor het komende 

jaar veel goede voornemens. Maar goede voornemens alleen zijn niet genoeg. “Goede 

voornemens zijn een stellage. Je kan er niet in wonen. Je dient het aan te kleden met 

goede daden” zei de Vlaamse dichter en schrijver Geert Grub en daar kan ik me zeker bij 

aansluiten. Geen woorden maar daden! 

bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hadden we dit als vereniging niet 
voor elkaar gekregen! Het wordt gezien en gewaardeerd door zowel de 
leden als het bestuur! Ook hebben we op ons verenigingsbureau veel 
nieuwe gezichten. Ik tel er 5; Esmeralda Pondman (congrescoördina-
tor), Cas Wegman (coördinator cursussen), Cora Hoogeveen en Sophia 
Oterdoom (medewerkers cursussen) en Femke van Egmond (marketing 
en communicatie). Nieuwe mensen brengen nieuwe frisse ideeën en in i-
tiatieven. Samen met de anderen vormen ze een sterk team waar ik veel 
van verwacht om onze verenigingsdoelstellingen en goede voornemens 
mee te realiseren. Samen met jullie, de leden en experts uit het veld. 

De cursussen lopen goed, we hebben vorig jaar een recordaantal 
nieuwe cursisten mogen verwelkomen; ruim 300! En we zijn groeiend. 
Voor het lopende cursusjaar 2017-2018 hebben zich alweer meer deel-
nemers ingeschreven. Een teken dat de markt weer aantrekt en dat 

Vorig jaar was een druk jaar met veel veranderingen. We hebben binnen 
TVVL veel goede dingen gedaan en veel nieuwe initiatieven opge-
start. Denk bijvoorbeeld aan de communities voor BIM, fijnstof en IoT. 
Thematisch en actueel. Daarnaast hebben we mooie bijeenkomsten 
georganiseerd zoals ons sanitaircongres, het internationale CIB congres, 
de TVVL Techniekdag, ons programma tijdens de Dutch Green Building 
Week en de vele regio- en Young TVVL-bijeenkomsten. 
Vooral op Young ben ik trots. Met nieuwe energie en nieuwe kartrekkers 
is Young weer nieuw leven ingeblazen, en niet zonder succes. Ik vind het 
belangrijk dat we op deze manier (meer) jongeren (of jong van geest) aan 
ons verbinden met interessante programma’s. 
Het lijstje met wat we nog meer gedaan hebben is lang, te lang om alles 
te benoemen. Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoeveel betrok-
kenheid, kennis en initiatief er in onze vereniging zit. Dat is goed, en 
dat moet ook. Om niemand tekort te doen wil ik iedereen heel hartelijk 
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TVVL de voordehand liggende partner is die kwalitatieve en praktijkge-
richte cursussen kan verzorgen. 
De ontwikkelingen staan niet stil. We starten met maar liefst 4 human 
skills cursussen; leidinggeven,  presenteren en overtuigen, gespreks-
vaardigheden en adviesvaardigheden. En dat past helemaal binnen 
ons jaarthema ‘De mens voorop’! Daarnaast zijn we voor cursusjaar 
2018-2019 met nóg een aantal nieuwe cursussen bezig. 

TVVL Magazine is dit jaar voor het laatst uitgegeven voor Merlijn 
Media. We hebben een nieuwe partner gevonden in Duurzaam 
Gebouwd, bekend van hun magazine en de beurs Building Holland. De 
beurs waar we overigens vorig jaar een TVVL Kennisboulevard hadden 
en waar we in 2018 zelfs een deel van een hal gaan vullen. Doet uw 
bedrijf al mee of komt u ons bezoeken op de beurs? Het oktobernum-
mer was het eerste nummer dat door Duurzaam Gebouwd is uitge-
geven, met onze nieuwe voorzitter van de Redactieraad Lada Hensen. 
Ik wil de vorige voorzitter van de Redactieraad, Martijn Kruijsse, 
bedanken voor zijn inzet en ben blij dat hij zitting blijft houden in de 
redactieraad. TVVL Magazine zal dit jaar overigens 8 keer verschijnen 
en we zijn van plan om het magazine qua vormgeving iets aan te 
passen. Daarover later meer. 

Vermeldenswaardig is dat wij in 2016 de kortste ledenvergadering ooit 
hadden, maar in 2017 hebben we ook iets unieks gedaan; de eerste vol-
ledig openbare ledenvergadering in ons bestaan; op de beursvloer van 
Building Holland. Hoe transparant kun je als vereniging zijn? Dat zal dit 
jaar helaas niet mogelijk zijn, maar het was mooi om mee te maken! 
Dit jaar is de ledenvergadering wel weer tijdens de beurs Building 
Holland, maar in een aparte zaal. Zet hem alvast in je agenda.  
U bent van mij gewend dat ik in mijn Nieuwjaarsspeech een ‘Game-
Changer’ benoem. In 2014 gaf ik aan dat de opbrengst van de grond-
stoffen van een gebouw de sloopkosten overtrof; in 2015 noemde ik 
pariteit tussen fossiele en duurzame energie en voor 2016 was dat 
gender equality: de salarissen van startende vrouwen op de arbeids-
markt waren hoger dan de salarissen van startende mannen. In 2017 
zat de echte verandering onderhuids. In november heeft het Italiaanse 
energiebedrijf Enel een aanbesteding gewonnen voor de levering van 
elektriciteit aan de stad Mexico City. Zij won de aanbesteding door een 
energieprijs te bieden van $ 0,0177/kWh oftewel 1,5 Eurocent/kWh.  
Natuurlijk levert een zonnepaneel veel meer op in de onbewolkte 
woestijn van Mexico dan in het (vaak) bewolkte Nederland. Hierdoor 
kost zonnestroom in Nederland 4 keer zoveel. Maar dankzij waterstof-
conversie is energieverplaatsing over de wereld ook een stuk goedko-
per geworden. Levering in Nederland zou nog maar 2,5 Euro cent/kWh 
kosten. Hiermee worden fossiele brandstoffen knock-out geslagen en 
dit krijgt een enorme impact op ons vakgebied. 

   2018 IS VAN START
En dat staan we nu aan het begin van 2018. Een jaar met wederom 
veel mooie uitdagingen, ideeën en goede voornemens. In 2016 hebben 
jullie meegewerkt aan het invullen van het beleid. Dit beleid werd 
gedeeld met het inmiddels bekende OGSM-overzicht. De actieve 
leden hebben vanuit Expert/Impuls, Young, Curatorium, Regio’s en 
TVVL Magazine allerlei acties opgevoerd om de geformuleerde acties 
te realiseren. In 2017 zijn veel van deze acties gerealiseerd, een aantal 
acties lopen nog. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de 
energie waarmee we samen de vereniging ontwikkelen. 

De positie van TVVL is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat 
blijkt bijvoorbeeld doordat veel partijen een samenwerking met 

TVVL zoeken; samenwerkingen met andere (branche)verenigingen, 
cursusideeën vanuit TVVL-(bedrijfs)leden, veel niet-leden op (regio-)
bijeenkomsten, een sterke toename van cursisten (ook vanuit niet 
leden), een toename van inhouse aanvragen, projectideeën voor 
Expert/Impuls/communities, een toename van het aanbod artikelen 
voor TVVL-magazine, drie partijen die TVVL-magazine wilden gaan 
uitgeven en we zien ook een herstel van het aantal van persoonlijke 
leden en bedrijfsleden. 

Ook internationaal staat TVVL goed aangeschreven; al twee jaar op 
rij won Nederland de REHVA Student Competition.  In 2017 en 2016 
is deze prestigieuze wedstrijd gewonnen door respectievelijk Rob 
Vervoort en Arash Rasooli. Het zou toch leuk zijn als we dit in 2018 
voort kunnen zetten! Eind februari strijden 3 kandidaten bij TVVL in 
Woerden voor de positie van Dutch Nominee. De finale is 22 april in 
Brussel. Mijn goede voornemen is dat we hem dit jaar ook weer winnen!

   ‘DE MENS VOOROP’
Het bestuur heeft in het OGSM de uitdaging voor TVVL beschreven. 
Beyond Smart Cities is het metathema, dat in 2018 haar derde jaar 
ingaat. In 2016 was Energie het aandachtspunt, in 2017 was dat Water 
en in 2018 wordt dit ‘De mens voorop’. 

Waar moet je aan denken bij het thema ‘De mens voorop’? Dat kan 2 
richtingen op: technisch en de kant van human skills;
1.  De eindgebruiker centraal. Welke (nieuwe) technieken en innova-

ties zijn ondersteunend (noodzakelijk) voor het realiseren van een 
comfortabele, gezonde, duurzame en inspirerende woon-, werk- en 
leefomgeving?

2.  De samenwerking in verschillende bouwfases met verschillende 
disciplines. Van initiatief, ontwerp, realisatie, gebruik en beheer. Van 
E- en W-installatie, installateur, adviseur tot opdrachtgever, aanne-
mer, architect e.d. Maar denk ook aan branches buiten de sector.

Eind 2018 organiseren we een slotbijeenkomst van het themajaar en 
presenteren we alle projecten en activiteiten die gedaan zijn in het 
kader van ‘De mens voorop’.

   GOEDE DADEN
De prioritering van de energietransitie door het nieuwe kabinet gaat 
installateurs extra werk opleveren, waardoor ook voor 2018 weer een 
groei in de installatiemarkt verwacht wordt. De gebouwde omgeving 
is goed voor meer dan een derde van het energieverbruik in Nederland. 
Meer efficiënte verlichting, verwarming en airconditioning kunnen 
flink bijdragen aan de noodzakelijke energiebesparing. 

Voor onze leden ligt er wel een gevaar op de loer: een groot tekort aan 
gekwalificeerd personeel. In dat kader wil ik nog even terugkomen 
op het citaat van Geert Grub, waar ik mijn verhaal mee begon. We 
moeten er als vereniging voor zorgen dat onze goede voornemens in 
het OGSM in 2018 ook daadwerkelijk opgestart en uitgevoerd gaan 
worden. Het is steeds meer noodzakelijk dat we als vereniging onze rol 
pakken in kennisontwikkeling en kennisdeling om de leden en de markt 
te helpen aan de noodzakelijke innovatie in het kader van de energie-
transitie. Daar hebben we als TVVL alle kennis en instrumenten voor 
in handen. En daar hebben we u in 2018 ook voor nodig! Is dat ook uw 
goede voornemen voor 2018?

Ik wens u en allen die u lief zijn een mooi en inspirerend 2018 toe. 


