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CONNECT jij al online 
met andere experts en 
andersdenkenden?

“De behoefte om samen te werken met andere ex

perts binnen de installatietechniek is er natuurlijk 

allang. Alleen zien we dat de laatste jaren steeds 

meer online gebeuren”. Aan het woord is Daniëlle 

Dikhoff, community manager Kennisontwikkeling 

bij TVVL. “We zagen het bij de start van de eerste 

TVVL groep op LinkedIn. Binnen notime waren 

er 4800 volgers. Vanuit de hele keten. Daarna 

kwamen er spontaan nieuwe groepen bij, zoals de 

Triple BIM Community met 300 volgers. Ook pro

fessionals buiten de kerngroep plaatsen berichten 

en stellen vragen. Die interactie willen we ook op 

het platform TVVL Connect. De LinkedIn groepen 

blijven voorlopig nog in de lucht, maar wie weet 

worden ze in de toekomst overbodig”.

Kennisontwikkeling en ontmoetingen creëren

Ook directeur John Lens en bestuurslid Chris van 

Bekkum geven hun visie op de nieuwe online 

De digitale platform economie is in opkomst. Kijk naar 
Amazon, Facebook, Google en Uber. Zij hebben online 
omgevingen gecreëerd die bol staan van de interactie. Die 
wereldwijde platforms hebben de weg vrijgemaakt om ook 
op landelijke en regionale schaal fundamenteel anders te 
werken, te ontmoeten en waarde te creëren. TVVL sluit 
hierop aan met het online platform ‘TVVL Connect’. Voor 
leden én niet-leden. Drie betrokkenen geven hun visie op 
het platform dat 14 november live ging.

omgeving. John Lens: “Ik zie 2 kerntaken voor TVVL terug in dit 

platform. Eén: we stimuleren kennisdeling en ontwikkeling binnen 

de totale keten. Het liefst samen met leden, zodat zij bepalend 

zijn voor de kwaliteit en inhoud van kennisontwikkelingsprojecten 

en bijvoorbeeld onze cursussen. Twee: we faciliteren en creëren 

ontmoetingen, op kleine én grote schaal”. 

Kritisch tegengeluid

“Ik hoop dat TVVL Connect een bijdrage kan leveren aan een 

cultuurverandering”, zegt Chris van Bekkum. “In de bouw en 

vastgoedsector hebben we de neiging om onze visie alleen in onze 

directe omgeving te bespreken. We willen andere resultaten, maar 

niet ons eigen gedrag veranderen. We moeten hier bewuster mee 

bezig zijn. In het openbaar je visie delen en hierover het gesprek 

met elkaar aangaan is spannend: wie leest er allemaal mee? Toch 

moeten we dit meer durven doen, zodat we een positieve bijdrage 

leveren aan de noodzakelijke veranderingen”. 

TVVL Connect: samen werken 
aan oplossingen voor technische 
uitdagingen van de toekomst

John Lens presenteerde 

TVVL Connect op de 

TVVL Techniekdag 2018
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Ook kunstenaars en biologen zijn welkom op 

TVVL Connect

John: “Ik sluit me daarbij aan. TVVL Connect maakt 

het delen van je eigen kijk op zaken, het hierover 

met elkaar in gesprek gaan en het aangaan van 

samenwerking laagdrempeliger. Het platform geeft 

toegang tot thema’s en discussies, rapporten, 

onderzoeken, theorie en trends.” Chris: “En hopelijk 

veel interessante zienswijzen van anderen. Steve 

Jobs voegde ooit een beeldhouwer toe aan zijn 

team voor productontwikkeling. Dit bracht een 

vernieuwende manier van kijken en werken met 

zich mee. Ik zou het mooi vinden als het gesprek 

op TVVL Connect ook andere specialisten aantrekt 

en ‘aansteekt’: sociologen, psychologen, biologen, 

kunstenaars. Kom maar op zou ik zeggen!"

Niet-leden zijn welkom

“Andere visies en ideeën binnenhalen, en tegelijker

tijd de kennis van TVVL’ers zichtbaar maken voor 

externe partijen. Dat is wat we willen”, aldus John. 

“Professionals kunnen elkaar makkelijker vinden. 

Feitelijk zijn er geen drempels meer om samen te 

werken of in gesprek te gaan. Daarom hebben ook 

nietleden toegang tot een deel van TVVL Connect. 

Zodat ook zij kunnen bijdragen aan onze expertise

gebieden en thema’s.” 

Pak je kans: laat je expertise zien

John vervolgt: “Dat werkt ook de andere kant 

op. Naast kennis ‘brengen’ kunnen nietleden 

zien wie de de experts zijn binnen onze keten. Bij wie ze terecht 

kunnen voor hun eigen vraagstukken. Professionals of partijen die 

voorheen onzichtbaar waren, zoals projectleiders, projectteams 

of partners, krijgen door TVVL Connect letterlijk en figuurlijk een 

gezicht. Leden krijgen veel meer kans om zich te profileren als 

expert op specifieke thema’s. Dat gaat de samenwerking binnen én 

buiten de keten bevorderen. Dat is in essentie wat we vanuit TVVL 

willen bereiken”.

1. Digitalisering & Gebouwbeheer

2. Duurzaamheid & Circulariteit

3. Elektrotechnische installaties

4. Energieopslag

5. Energietransitie

6. Gezonde gebouwen

7. Internationale ontwikkelingen

8. Klimaatinstallaties

9. Waterinstallaties

Welke thema’s kun je volgen 
op TVVL Connect:

• www.tvvlconnect.nl 

•  Een uitgebreide instructievideo vind je op de homepage

•  Voor vragen of suggesties: connect@tvvl.nl 

Hee jij daar. Kom jij met ideeën voor 
TVVL Connect projecten en groepen?

Het goede voorbeeld

Gaan de TVVL bestuurders zelf een beetje het goede voorbeeld 

geven? Beide heren lachen even, maar worden dan uit erst serieus. 

John: “Tja, ook wij gaan ons best doen om een actieve bijdrage te 

leveren: dat betekent niet alleen meelezen of informatie 'zenden'." 

Chris: “Zolang er genoeg mensen zijn die de meerwaarde van TVVL 

Connect zien, dan gaat het vanzelf groeien. Het is een ecosysteem. 

Ik merk dat ik nog niet precies weet hoe ik zelf ga bijdragen, en in 

welke vorm. Maar ik weet wel dat ik wil helpen waar mogelijk om 

van het platform een succes te maken”.

In de huid van onze leden kruipen

Er ligt ook een mooie rol voor community manager Daniëlle Dikhoff: 

“Ik heb een Bouwkunde achtergrond. In 2010 was ik betrokken 

bij de eerste integrale duurzaamheidsprojecten in Nederland. Die 

achtergrond helpt mij in mijn huidige rol. Ik kruip in de huid van 

onze leden. Ik focus op het signaleren van nieuwe onderwerpen 

voor kennisontwikkeling. En het opstarten en faciliteren van nieuwe 

samenwerkingen, zo breed mogelijk. Je zou het kunnen zien als het 

managen van groepen mensen. Ik roep leden op om met ideeën 

voor samenwerking en kennisdeling naar mij toe te komen. Als we 

voldoende partijen hebben om de schouders eronder te zetten, dan 

zorg ik voor de start van een project, onderzoek of nieuwe groep. 

Dat kan al binnen een paar weken een feit zijn”.




