
Naslagwerk voor de installatiebranche
TVVL Magazine is de offi  ciële uitgave van de Nederlandse 

technische vereniging voor installa� es in gebouwen, TVVL. 

Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vak� jdschri� /

naslagwerk voor de installa� ebranche. Aan de hand van 

relevante thema’s als duurzaamheid, circulariteit, digitalisering 

en de energietransi� e komen in TVVL Magazine de sectoren 

klimaa� echniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire 

technieken aan bod. De oplage wordt bijna in zijn geheel op 

persoonlijke � tel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de 

sector gebouwgebonden technische installa� es. 

Lezers van TVVL Magazine zijn eindverantwoordelijk voor 

het adviseren, ontwerpen, aanschaff en en onderhouden van 

technische installa� es in gebouwen. Specialisten zoals technisch 

adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, 

architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers 

van gebouwen vinden aanslui� ng bij de vereniging.

Kennisdeling
TVVL is hét kennispla� orm op het gebied van installa� etechniek 

in de gebouwde omgeving. Kennis wordt gedeeld via cursussen, 

inspirerende evenementen én TVVL Magazine. Met het online 

pla� orm TVVL Connect verlegt TVVL haar grenzen verder.

Hét platform voor Tariefkaart 2021
Gebouwgebonden
installatietechniek

• Van en vóór beslissers
• Doelgerichte verspreiding
• Offi cieel orgaan van TVVL
• Vaktijdschrift én naslagwerk
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Wat wanneer?

Voor de prestatie-eisen geldt dat het niet per se 

nodig is om elk uur van de dag aan de eisen te 

voldoen. De eisen gelden alleen tijdens gebruiks-

tijd: bij kantoren gaat het dan in de regel alleen 

om weekdagen en dan bijvoorbeeld specifiek de 

periode van 8.00 tot en met 18.00 uur.

En dan nog geldt dat niet elke minuut aan de eisen 

voldaan hoeft te worden: 95% van de gebruikstijd 

aan respectievelijk de klasse C, B of A eisen vol-

doen is voldoende om respectievelijk een klasse 

C, B of A ‘stempel’ te krijgen. Merk op dat de 

genoemde 95% in lijn is met de uitgangspunten 

zoals vastgelegd in NEN 16798-1.

De gepresenteerde eisen gelden specifiek voor 

ruimten die gebruikt worden voor kantoorwerk 

of ruimten die bedoeld zijn voor werkzaamheden 

die vergelijkbaar zijn met kantoorwerk. Denk dan 

specifiek aan kamerkantoren, werkplekken gelegen 

in open kantoorvloeren, vergaderruimten, call 

centers, etcetera. Verder is het zo dat de eisen in 

beginsel alleen gelden als de bewuste ruimten 

worden gebruikt als bedoeld (denk bv. aan een 

werkelijke bezettingsgraad die in lijn moet zijn 

met de bezettingsgraad waar op ontworpen is).

Voor gangen, atria en dergelijke kan men minder 

strenge eisen aanhouden (verder niet omschre-

ven in het document). Tenzij er in de genoemde 

verkeersruimten sprake is van kantoorwerkplekken 

die geregeld door individuele personen langer dan 

één uur aansluitend gebruikt worden. 

Kwaliteitsborging

Het stellen van eisen biedt an sich nog geen garantie dat 

het binnenmilieu in kantoren na ingebruikname werkelijk 

goed (goed genoeg) is. Tijdens het ontwerptraject, bij 

oplevering en ingebruikname zal steekproefsgewijs (perio-

diek) getoetst dienen te worden of aan de belangrijkste 

eisen voldaan wordt. Soms kan dat middels inspecties dan 

wel simulaties of controle-berekeningen, soms zijn (duur) 

metingen nodig en in bepaalde gevallen kan men ook 

middels enquêtes controleren of de bedoelde kwaliteit 

daadwerkelijk gehaald wordt.

Bij nieuwbouw projecten en bij ingrijpende renovaties 

heeft het de voorkeur om niet alleen de gewenste binnen-

milieu-prestaties vast te leggen maar ook de verificatie-

procedures. Het laatste verwijst naar de wijze waarop de 

prestaties geverifieerd worden gedurende de gebruiksfase.

Kwaliteitsborging gedurende de gebruiksfase staat of 

valt verder met adequaat beheer en onderhoud. Meer 

concrete aanbevelingen ten aanzien van duurzaam beheer 

en gezondheidsbevorderend onderhoud worden niet 

gepresenteerd in het PvE maar deze zijn o.a. te vinden in 

de ISSO publicaties 101 tot en met 107 en in bv. de VLA 

RVB bestekken. 

Zelf aan de slag

Juist nu de kantorenmarkt in beweging is en er veel 

bestaande kantoren omgevormd worden met een boven-

gemiddelde energieambitie is het zinvol om op een 

systematische manier ook de gezondheid, het comfort 

en de prestaties van de toekomstige gebouwgebruikers 

te waarborgen. Het PvE Gezonde Kantoren is speciaal 

ontwikkeld om precies dat mogelijk te maken. Wilt u zelf 

aan de slag met de gezondheidsprestaties van kantoorge-

bouwen? De digitale versie van het PvE Gezonde Kantoren 

2018 is te vinden op www.tvvlconnect.nl.
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Duurzame innovaties 

investeringsronde 2019 open

InnoEnergy is de 

drijvende kracht achter 

innovatie voor duurzame 

energie in heel Europa. 

We ondersteunen innovatie en investeren daarin tijdens het hele traject – van productontwikkeling 

tot marktintroductie. Via ons netwerk van partners verbinden we partijen in heel Europa, waarbij 

we spelers uit de gehele waardeketen samen brengen.

Om innovatie te stimuleren en nieuwe technologieën sneller op de markt te brengen is er een 

de mogelijkheid om gebruik te maken van de investeringsronde 2019. Voor alle details en 

voorwaarden over hoe InnoEnergy jou kan ondersteunen kun je terecht op

investmentround.innoenergy.com

InnoEnergy en Schneider Electric hebben 

samen twee jaar lang toegewerkt naar de 

lancering van de PowerTag NSX. De investering 

van € 2,1 miljoen door InnoEnergy heeft de 

productie van de PowerTag NSX met zijn 

innovatieve industriële ontwerp versneld, 

waardoor deze ruim twee jaar eerder op de 

markt kon worden gebracht.

“Onze samenwerking met InnoEnergy bij dit 

project heeft de marktintroductie versneld 

en vereenvoudigd. Onze klanten zijn zich 

bewuster van hun energieverbruik en 

willen zuiniger met energie omspringen en 

daardoor ook meteen geld besparen.”

Sylvain Paineau, EMEA Open Innovation and 

Business Incubation Director bij Schneider Electric

Ontwikkeling van nieuwe draadloze energiesensor

InnoEnergy investeert en werkt samen met 

Hardt Hyperloop aan het creëren van duurzame 

en toegankelijke steden. De hyperloop maakt 

gebruik van schone energie en is perfect voor 

forenzen tussen de grote Europese steden. 

Met de explosieve groei van het vliegverkeer 

en de CO2 die daarbij vrijkomt, is het van groots 

belang dat de ontwikkeling van de hyperloop 

extra wordt gestimuleerd.

“We zijn erg blij met de investering in Hardt. 

InnoEnergy maakt hiermee duidelijk dat de 

ontwikkeling van de hyperloop in een nieuwe 

fase is belandt. Het benadrukt tevens het 

belang en de urgentie om te investeren in 

de ontwikkeling van een schoner en beter 

alternatief voor transport over lange afstanden.”

Tim Houter, CEO Hardt Hyperloop

Duurzame en toegankelijke steden
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1959 – 2019: TVVL bestaat 60 jaar 

en is springlevend

De afgelopen 10 jaar stonden in het teken van het 

opnieuw uitvinden wat de vereniging is en waar 

de vereniging zich op moet richten. Dit begon in 

2009/2010 met een onderzoek naar het doel en de 

focus van de vereniging. De vereniging werd naar 

eer en beste geweten voortgezet in een nieuwe 

structuur en een nieuwe koers werd ingezet. 

Dit bleek lastiger dan verwacht. Verschillende 

meningen en verschillende interpretaties over de 

koers werden de vereniging bijna fataal. In een van 

de belangrijkste ledenvergaderingen in de historie 

van TVVL werden meningen en standpunten, soms 

verhit, uitgewisseld. Gelukkig nam verstand het 

over van de emotie. Henk Willem van Dorp en 

Joes van Asten werden gekozen als voorzitter en 

penningmeester en snel werd een nieuw bestuur 

gevormd. De vereniging kon vooruit. Ook dat is 

TVVL. Leren van wat er gebeurd is en weer met 

volle kracht vooruit.

En dat gebeurde. Op basis van het meerjarige 

metathema Beyond Smart Cities nodigde 

We schrijven 26 mei 1959 als de oprichtingsver-

gadering van TVVL plaatsvindt in het gebouw 

van Kunsten en Wetenschappen in Utrecht. 60 

jaar later is TVVL nog steeds springlevend. En 

dat vieren we. Hoe? Door onze vereniging en onze 

leden heel dit jaar in het zonnetje te zetten. Henk 

Willem van Dorp, voorzitter van TVVL, gaf tij-

dens de nieuwjaarsreceptie het startschot voor het 

jubileumjaar. Via dit magazine en onze andere 

media houden we je periodiek op de hoogte van 

de activiteiten. Reken er maar op dat je regelma-

tig iets voorbij  ziet komen.  60 jaar worden, dan 

komt je pensioen in zicht zou je kunnen denken. 

Voor TVVL niet. Sterker nog, de verjonging en 

vernieuwing spatten er steeds vaker van af. 

John Lens, directeur TVVL

TVVL topspreker en visionair Jeremy Rifkin uit. En het 

bestuur verwoordde de strategie in het OGSM model 

(Objectives, Goals, Strategies, Measurements). Dit 

heeft een enorme boost gegeven aan het TVVL van nu.  

Vanuit deze strategie werden veel acties ingezet; van het 

opzetten van een toekomstbestendig Curatorium tot het 

opfrissen van TVVL Magazine, van het vergroten van onze 

naamsbekendheid via social media tot het volwaardig 

onderdeel maken van het vak elektrotechniek binnen 

onze vereniging, van het realiseren van een kennisbank 

tot het stimuleren van de samenwerking van alle onder-

delen binnen TVVL. En ga zo maar door. Maar wellicht 

het allerbelangrijkste: kennisontwikkeling werd centraal 

gezet.

Een volgende stap die bijgedragen heeft aan het huidige 

succes van TVVL is de verhuizing van het verenigings-

bureau van Leusden naar het Intechnium gebouw in 

Woerden. Het belangrijkste doel was het herstellen van 

de verbinding tussen cursisten en TVVL / het verenigings-

bureau. Cursisten komen nu naar TVVL en niet meer naar 

een anonieme vergaderlocatie. 

Auteur

Editorial

Energie voor de toekomstJAARTHEMA

Het frisse nieuwe verenigingsbureau is er alweer bijna 

3 jaar. Het is een ontmoetingsplek geworden waar leden 

zeer regelmatig aanlanden en met elkaar in gesprek komen 

tijdens een van de vele bijeenkomsten, vergaderingen en 

cursussen. Het verenigingsbureau vormt het TVVL huis 

waar het gaat om installatietechniek in en om gebouwen.
De mijlpalen uit de eerste 50 jaar van TVVL zijn in 2009 

prachtig in beeld en tekst gebundeld. De pdf van dit boek is 

gratis te downloaden via www.tvvl.nl/boeken/tvvl-50-jaar. 

In het kader van het 60 jarig bestaan heeft TVVL aan oud- 

directeur Jan Aufderheijde gevraagd of hij een addendum 

van de laatste 10 jaar wil maken. Geweldig als ook jij daar 

een bijdrage aan wil leveren door het opsturen van foto’s en 

teksten van belangrijke TVVL gebeurtenissen die niet mogen 

ontbreken. Hierbij hoef je je niet te beperken tot de laatste 10 

jaar. Stuur jouw input naar het verenigingsbureau ter attentie 

van Veerle van Gent via v.vangent@tvvl.nl. TVVL heeft als doel 

om het addendum van de laatste 10 jaar eind 2019 te presen-

teren tijdens een feest ter ere van het 60 jarig bestaan.
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De foto’s/verhalen/anekdotes die we van jullie krijgen willen we 

presenteren in de hal van het verenigingsbureau. In de loop van 

2019 ontstaat er zo een expositie over de geschiedenis van TVVL. 

Uiteraard nodigen we jullie daarvoor uit.Tot slot vertel ik graag over het jaarthema voor 2019: Energie voor 

de toekomst. Het Beyond Smart Cities Event op 9 januari stond 

al volledig in het teken van Energie voor de Toekomst. Samen 

met TVVL Kennispartners heeft TVVL hier inhoud aan gegeven. 

Waterstof was een prominent aandachtspunt. Aan het eind van het 

Smart Cities Event is de Waterstof Community gelanceerd. Wil je 

aan deze community meedoen? Meld je aan via het TVVL commu-

nity platform www.tvvlconnect.nl. Na het Smart Cities Event startte 

de nieuwjaarsreceptie. Elk jaar weer prachtig om te zien dat zo’n 250 

leden elkaar ontmoeten om elkaar het beste te wensen. Dat is TVVL. 

Een prachtige vereniging. Op naar het 100-jarig jubileum!

(Advertentie)

Kwaliteit op Maat.

In het merendeel van de ziekenhuizen in

Nederland zijn OK-plena, opdek plena

en toebehoren geïnstalleerd, door ons 

ontworpen en geproduceerd.
Dit feit hebben we nooit aan de grote 

klok gehangen.Het is nu tijd om uit de kast te komen en 

aan te kondigen dat wij deze toebehoren 

voor uw OK en opdekruimten, gewoon  

- zonder tussenkomst van derden -
rechtstreeks aan u leveren.

Smitsair Luchttechniek, al meer dan 

20 jaar toonaangevend in het ontwerpen, 

produceren en monteren van OK-plena, 

opdek plena, recirculatie schachten, 

retour roosters etc. ten behoeve van uw 

OK en/of opdek ruimten.

Uit de kast…

www.smitsair.nl/nl/luchttechniek/zorg
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In het merendeel van de ziekenhuizen in

Nederland zijn OK-plena, opdek plena

en toebehoren geïnstalleerd, door ons 

ontworpen en geproduceerd.
Dit feit hebben we nooit aan de grote 

klok gehangen.Het is nu tijd om uit de kast te komen en 

aan te kondigen dat wij deze toebehoren 

voor uw OK en opdekruimten, gewoon  

- zonder tussenkomst van derden -
rechtstreeks aan u leveren.

Smitsair Luchttechniek, al meer dan 

20 jaar toonaangevend in het ontwerpen, 

produceren en monteren van OK-plena, 

opdek plena, recirculatie schachten, 

retour roosters etc. ten behoeve van uw 

OK en/of opdek ruimten.
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