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‘Integraal werken’, ‘wij-gevoel kweken’, ‘Life Cycle denken’… In de bouwkolom 
wordt continu gehamerd op het belang van een goede samenwerking en een 
lange termijnvisie. “Maar in de praktijk neemt het wij-gevoel juist af en prevaleert 
het korte termijndenken”, in de stem van Ron Bosch klinkt de teleurstelling door. 
Volgens de eigenaar van adviesbureau TIAB kampen we nog steeds met de naweeën 
van de crisis. “Onderaannemers worden uitgeknepen, facturen blijven liggen, 
banken houden de hand op de knip”, wanneer houdt het op? Zelf liep Bosch ook de 
nodige klappen op de afgelopen jaren. Zijn vaste personeelsbestand is geslonken 
tot drie man, maar de weg naar boven is gelukkig weer gevonden. Architecten, de 
Zorgsector, pretparken en eigenaren van luxe villa’s weten Bosch wel te vinden. Voor 
langdurige ontwerptrajecten “vaak zelfs tot op detailniveau uitgewerkt in 3D”, maar 
ook voor snelle interventies. Als Trouble Shooter. Minder fraai geformuleerd: om de 
rommel van anderen op te ruimen. “Dat komt steeds vaker voor”, zegt Bosch. De 
gevolgen van ‘2008’ zijn nog steeds voelbaar. 

Inventiviteit
Bosch heeft de markt zien veranderen. Ook de rolverdeling binnen de installatie-
branche ging op de schop. Tegenwoordig probeert menig installateur een graantje 
mee te pikken van wat traditioneel gezien het werkterrein was van de adviseur. “Ze 
nemen een totaalproject aan, waarbij ze niet alleen de uitvoerende partij zijn, maar 
ook het ontwerp verzorgen.” TIAB probeert als antwoord op een creatieve wijze 
nieuwe markten aan te boren. “Door nog meer de klant te gaan ontzorgen”, verdui-
delijkt Bosch. “Zo zit ik standaard één dag per week intern bij een klant. Laptopje 
mee. Als ze me nodig hebben, gaat de teller lopen, zo niet, dan kan ik altijd andere 
kantoorwerkzaamheden verrichten.” Daarnaast zullen adviseurs er ook profijt van 
hebben als Commissioning in 2018 verplicht wordt, denkt Bosch. “Beheer en onder-
houd wordt de grootste groeimarkt in de nabije toekomst. Zeker weten.”

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Beheer en onderhoud 
is de groeimarkt van de 

toekomst”

Ron Bosch  - Tiab bv

Mijn TVVL
Naast adviseren en Trouble Shooting is lesgeven een 
favoriete bezigheid van Bosch. 15 jaar geleden begon 
hij op de Hogeschool Utrecht, tegenwoordig staat hij 
in Arnhem voor de collegebanken. De 54-jarige klinkt 
geanimeerd als hij over ‘zijn leerlingen’ vertelt. “De 
aansluiting van het MBO op de HBO is slechter dan 
vroeger. Ze moeten voor hun Wis- en Natuurkunde 
flink worden bijgespijkerd. Aan de andere kant zijn de 
leerlingen van nu wel mondiger, waardoor ze beter 
in staat zijn de juiste informatie naar boven te halen, 
bijvoorbeeld tijdens bouwvergaderingen.” Bij Bosch 
zelf zat de belangstelling voor techniek er al vroeg 
in. “Mijn vader was radartechnicus, hij werkte met 
F 16’s. Machtig vond ik dat.” Na de LTS, MTS kwam 
Bosch in de installatietechniek terecht. Via kennissen 
kwam hij al snel in aanraking met TVVL. Hij bezocht 
thema-avonden en verzorgde zelf een aantal lezingen. 
Tegenwoordig is hij minder vaak op bijeenkomsten te 
vinden, “te drukke agenda”. Alhoewel laatst nog op 
een lezing over Internet of Things. Interessant, maar 
toch bleef er na afloop een gedachte in zijn hoofd 
rondspoken ‘en nu?’ “Dat is het enige verbeterpuntje 
voor TVVL, denk ik. De link tussen lezingen en de prak-
tijk moet duidelijker worden gelegd. Mensen willen 
wel toegevoegde waarde krijgen als ze de moeite doen 
om na een werkdag een bijeenkomst te bezoeken.” 
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