
Januari 2018  |  Jaargang 47  |  Nr 01

Jaarthema: 

‘De mens voorop’

Natuurlijke airconditioning 
Meer groen in gebouwen

“Smart city is een technologiekermis”



— 
Kan een gebouw flexibel van 
bestemming veranderen?  
Natuurlijk!

 
De wereld verandert immers snel en herbestemmen is vaak duurzamer  
dan opnieuw bouwen. Een flexibele basis is daarbij een vereiste. ABB maakt  
dit mogelijk. Met geavanceerde installaties die eenvoudig aan te passen zijn.  
Clixys® bijvoorbeeld; een flexibel aftaksysteem voor verlichting, bediening  
en contactdozen. Maar ook slimme stekerbare contactpunten en  
automatiseringsoplossingen. Dat maakt herbestemmen kinderspel.
Ontdek de vele flexibele oplossingen van ABB op: www.abb.nl/lowvoltage

Het gebouw 
anno nu...

...heeft niet meer  
tot in eeuwigheid  
dezelfde functie.
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Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 1959, heeft tot doel de bevor-
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jaar. Informatie over de bijdrage van bedrijfsleden wordt op aanvraag verstrekt.

REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve 
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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 

Geen woorden maar daden
Henk Willem van Dorp MBA, voorzitter TVVL

Jaarthema De mens voorop
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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. 



6 TVVL Magazine | 01 | 2018 HOOFDINTERVIEW

interview

“Smart city          is een technologiekermis”

Bas Boorsma
Foto: Christiaan Krop
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“Smart city          is een technologiekermis”

De wereld maakt een fundamentele verandering door, hield Boorsma 
zijn toehoorders op het congres Flexcon voor, dat half november in 
Amsterdam gehouden werd. Dat congres ging over de ontluikende 
markt van de flex-aanbieders: partijen die een businessmodel zien in 
het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit. De transitie die 
Boorsma ziet plaatsvinden, is die van het industriële tijdperk van centrale 
en grootschalige productie en gezag naar het tijdperk van de netwerken, 
met de nadruk op decentraliteit. “We hebben straks geen centrum en 
geen periferie meer. Alles is met elkaar verbonden.” 

En dat alles, dat zijn mensen én apparaten. “Windmolens, auto’s, zelfs 
het riool: elk uur worden er nu tussen de 100.000 en een miljoen dingen 
aan het Internet of Things gekoppeld. In 2022 gaat het om 50 miljard 
verbonden apparaten. En Europa is de snelste groeier. Internet, mobi-
liteit en energie gaan in elkaar op in één netwerk. Het is fantastisch en 
we staan pas aan het begin. Als je het vergelijkt met Lord of the Rings is 
het alsof Frodo net uit de Gouw is vertrokken.” Je verzetten tegen deze 
verschuivingen heeft geen zin, zegt Boorsma: “Je zit in een kano op een 
snelstromende rivier en je kan de stroom afgaan mét of zonder peddels. 
Dat is de keuze die je hebt.”

Dit is zo ongeveer de context waarin Boorsma de ‘smart city’ plaatst: als 
een onvermijdelijke ontwikkeling die we - als we het serieus oppakken 
- nog in de juiste richting kunnen sturen. In zijn recent verschenen boek 
A New Digital Deal geeft hij zijn lezers twintig concrete tips  om grip te 
houden op de digitalisering van onze samenleving. “Belangrijkste tip is 
toch wel dat de technologie een dienende rol heeft. Het begint met de 
wensen en problemen van een gemeenschap. Kijk wat al in huis is om 
deze problemen op te lossen. En pas dan ga je technologie toepassen. Ik 
pleit niet voor een pure bottom up benadering. Ook niet voor een – tech-
nologische – top down implementatie, maar voor een wisselwerking. 
Dan bereik je het beste resultaat. Mijn ervaring is dat techbedrijven, zoals 
IBM, Microsoft en ook Cisco te vaak vanuit een technologische propo-
sitie aan de slag gaan. Dan krijg je technologiekermissen en ontstaan er 
misverstanden die niet altijd adequaat geadresseerd zijn worden.”

Het is interessant dat de ondertitel van uw boek luidt: ‘Beyond 
the smart city’, voorbij de slimme stad. Alsof de term u niet 
helemaal bevalt. Dat zagen we eerder ook bij Maarten Hajer, 
voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Hij pleitte voor het gebruik van de term ‘slimme stedelijkheid’. 
En Sander Klous, big data expert bij KPMG, gaf zijn recente boek 
de titel ‘Vertrouwen in de slimme samenleving’. Wat is er mis 
met smart city?

“Het is jammer dat de term zo is ingeburgerd dat je het je nog niet kan 
permitteren hem helemaal los te laten. Want eigenlijk volstaat de term 
niet. Ten eerste, wat is smart? Dat is vaag en niet meetbaar. Er zijn geen 
kpi’s aan op te hangen. Iedereen verstaat er iets anders onder en wat je 
vandaag smart vindt, is over tien jaar achterhaald. En ‘city’ klopt ook 
niet. Het gaat net zo goed over een buurt, een energiecoöperatie een 
gemeente of een woningcorporatie. Door te focussen op de stad verge-
ten we dat alle gemeenschappen slimmer ingericht kunnen worden.”

Hoe vertaalt een concept als de slimme stad zich in concrete 
voorbeelden?
“Neem gemeentelijk parkeerbeleid. Hoe mooi zou het zijn als je dyna-

De slimme stad is nog te vaak een door 

techbedrijven gestuurde ontwikkeling. 

Niet de technologie, maar de gemeenschap 

moet het uitgangspunt zijn. Voor welke 

problemen wordt echt een oplossing 

gezocht? En welk gereedschap hebben 

gemeenschappen zelf al in huis om die 

problemen op te lossen? Pas als je dat 

helder hebt, komt technologie eraan te pas. 

Dat bepleit Bas Boorsma, directeur Internet 

of Everything bij netwerktechnologiebedrijf 

Cisco.

“We hebben technologie 
nodig om ons uit de zooi te 
innoveren, die we met z’n 
allen hebben gecreëerd.”

Tijdo van der Zee
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“Zelf wil ik thuis een Nest-thermostaat. Ik vind dat gewoon gaaf en ik 
heb er geen enkele moeite mee dat de gegevens van mijn huishouden 
op internet komen. Het is een bewuste, weldoordachte keus. Ik ben niet 
bang voor eventuele schade en als die wel ontstaat, dan neem ik mijn 
verantwoordelijkheid.”

Zijn installateurs en installatie-adviseurs voldoende op de 
hoogte van de mogelijkheden die IT, IoT en data-analyse biedt 
voor de gebouwautomatisering en optimale werking van de 
gebouwgebonden installaties?
“Gebruik maken van IoT en big data in een bestaand gebouw is meestal 
wel wat anders dan het ophangen van een paar draadloze sensors. Niet 
alles kan draadloos. Bij een deep retrofit moeten de plafonds worden 
opengefreesd. Met Philips werken we aan het digitale plafond, digital 
ceiling: light over power over internet. Wil je dat goed doen, dan zit je 
tot diep in de leidingen en heb je ruimte nodig voor access points en 
routers in elke ruimte. Die heeft dan een goede behuizing nodig en moet 
kunnen ademen. Er zitten wel wat fysieke componenten aan en dat kost 
geld. Het is adviseurs lang niet altijd duidelijk wie dat moet betalen. De 
ontwikkelaar, de eigenaar of de gebruiker?”

“De installaties en de IT zijn nog twee werelden, terwijl de noodzaak 
om te convergeren almaar groter wordt. Een gezamenlijke trainings-
faciliteit, zoals de Cisco Networking Academy, voor installateurs én 
IT-specialisten. Dat zou mooi zijn. Iets soortgelijks hebben we ook 
aan premier Rutte aangeboden. We noemen dat de Country Digital 
Acceleration, dus voor Nederland: Digitale Versnelling Nederland.”

Kritisch, noemt Boorsma zichzelf. Maar ook een optimist, die zijn hoop 
op technologie heeft gevestigd. “We rijden als mensheid op een Thelma 
en Louise-achtige manier in onze convertible op een afgrond af. We 
hebben technologie nodig om ons uit de zooi te innoveren, die we met 
z’n allen hebben gecreëerd.” 

misch op gebeurtenissen kan reageren. Stel dat je te maken hebt met 
files in het westen van de stad, gecombineerd met slecht weer en dat 
er ook nog een popconcert in een bepaalde buurt plaats vindt. Dat je 
mensen in een auto dan een seintje geeft dat ze goedkoop mogen parke-
ren in een ander deel van de stad.”

“Dynamisch zijn en snel kunnen reageren betekent bijna automatisch 
dat de netwerken hyperlokaal worden. Want als je bijvoorbeeld een 
verkeerslicht wil laten reageren op een auto die komt aanrijden, dan ben 
je te laat als je de informatie eerst naar een datacentrum moet sturen. 
Dan is die auto al lang weg als het licht van kleur verspringt. Dat netwerk 
moet dus decentraal zijn, en bijvoorbeeld vanuit het regelkastje op straat 
worden aangestuurd.” 

Uiteindelijk is Cisco ook gewoon een technologiebedrijf. Wat 
kunnen jullie bijdragen aan de slimme stad?
“Wij hebben een platform dat heet Kinetic for Cities. Een beetje mis-
leidend misschien, want het is geschikt voor allerlei gemeenschappen 
en niet alleen voor steden. Daarin brengen we allerlei data samen over 
zaken als luchtkwaliteit, afvalverwerking, publieke veiligheid, parkeren 
en mobiliteit. Die data normaliseren we en dan is het mogelijk ze te 
met elkaar te correleren. Op basis daarvan is dan dynamisch beleid te 
maken.”

“We leveren vaste verbindingen als koper en glasvezel. En daarnaast een 
reeks draadloze verbindingsmogelijkheden zoals wifi voor binnen en 
buiten, 3G, 4G en LoRa voor op de korte afstand. En dan heb je ook nog 
NarrowBand IoT en Sigfox. En in de mobiliteit is wifi-p een opkomende 
standaard, voor vehicle-to-vehicle communicatie en road-to-vehicle 
communicatie. We kijken altijd per situatie wat de beste oplossing is. Een 
sensor in een rioleringsbuis bijvoorbeeld werkt het best met LoRa, want 
door het lage energieverbruik hoeft de batterij maar eens in de zoveel 
jaar vervangen te worden en dat is bij rioleringen wel handig natuurlijk.”

Het gebruik van big data roept onherroepelijk vragen op over 
privacy. Hoe zouden we dit begrip een plaats kunnen geven in de 
slimme samenleving en wat moeten installateurs en installatie-
adviseurs er mee?
“We moeten dat vraagstuk breder trekken. Hoe zien mensenrechten 
eruit in het digitale tijdperk? Die zullen we moeten herwaarderen en 
herdefiniëren. De privacy die we de afgelopen twee generaties genoten 
hebben, is het raam uit. Maar ik vind het beeld dat onheilsprofeten 
schetsen wat treurig, van een panopticum waarin een big brother alles 
bekijkt. Ik kan me daar ook niet in vinden. Wel denk ik dat we wonen in 
een glazen huis, waarbij de default situatie er een is waarbij de luxaflex 
tot aan het plafond opgetrokken is. Wil je het anders, dan zal je daar zelf 
iets aan moeten doen. We moeten op de bres voor de stukken privacy die 
we willen houden. Ik maak wel een beetje zorgen over privacy, maar we 
hebben digitalisering wel keihard nodig voor de transitie.”

“We hebben nu energielabels voor producten. We kunnen net zo goed 
labels hebben voor de mate van privacy die een product je garandeert. 
Dat je een Samsung tv hebt met label G, en dat je weet dat de poort 
wagenwijd open staat en dat je data op straat liggen. De installateur of 
installatie-adviseur kunnen die specs ook meegeven aan de klant: als 
je deze Nest thermostaat van Google installeert heb je label F en we 
hebben ook een betrekkelijk slimme Nefit-thermostaat die gebruikt 
maakt van een besloten communicatieprotocol, waardoor je gegevens 
niet open en bloot zijn. Deze labels bestaan nog niet, maar een adviseur 
kan al heus wel de specs van een Nest of een Nefit onderscheiden. ”
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ESYLUX QUADRO-SETS
DE INTELLIGENTE LICHTSYSTEMEN 
VOOR ELK KANTOOR

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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HET EERSTE EFFICIËNTE SYSTEEM VOOR BIOLOGISCH 
WERKZAAM LICHT OP DE WERKPLEK, INBOUW-
GEREED – MET SLECHTS ÉÉN ARTIKELNUMMER

•  Optimaal voor kantoren tot 20 m²
•  Schaalbaar voor alle ruimtegroottes
•  Compleet systeem, direct gereed voor inbouw
•  Ideaal ombouwsysteem voor de vervanging van conven-

tionele plafondinlegarmaturen
•  Eenvoudige plug&play installatie
•  Zeer geschikt voor de aanpassing/renovatie van individuele, 

in gebruik zijnde ruimtes
•  Biologisch werkzaam licht met SymbiLogic™ Technology
•  CELINE art.nr. 600 x 600 mm EQ10122736 – KNX-uitvoering

NOVA art.nr. 600 x 600 mm EQ10110344 – KNX-uitvoering

QUADRO-SET NOVA
4x LED-armaturen, geïntegreerde 
sensortechniek en regeleenheid, kabels

QUADRO-SET NOVA

QUADRO-SET CELINE 
4x LED-armaturen, separate sensor-
techniek en regeleenheid, kabels
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