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Waarom zeggen we niet wat we vinden? Expertgroep Gebouwautomatisering en beheer 
fungeert graag als kartrekker

Jan Hille Noordhof is docent Adviesvaardigheden bij TVVL. Hij is 

ook auteur van twee boeken. Zijn laatste boek heet ‘Waarom zeggen 

we niet wat we vinden?’. In zijn boek geeft hij daar vier redenen 

voor. Vervat in onderstaand model. Jan Hille neemt ons in dit artikel 

mee in zijn model.

Aan de ene kant zijn er de externe of organisatiefactoren die het 

lastig maken je uit te spreken. De macht ontbreekt je of de cultuur 

vertelt je impliciet dat je over bepaalde zaken je mond moet houden. 

Een treffend voorbeeld van zo’n cultuurinvloed vind ik Dieselgate. 

Zoals bekend deed Volkswagen voorkomen dat haar Dieselmotoren 

schoon waren. Dat was niet zo en de markt werd voorgelogen. Van 

deze fraude zullen tientallen mensen binnen het concern geweten 

hebben, toch bracht niemand het naar buiten. Kennelijk was de 

impliciete boodschap dat niet te doen. Pas toen een onafhankelijk 

Amerikaans onderzoeksbureau onraad vermoedde kwam de fraude 

aan het licht.

De organisatie heeft dus flinke invloed op de openheid die er 

heerst. En dat is niet alleen om moreelethische redenen relevant. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven met een open cultuur 

meer gemotiveerde medewerkers hebben. De betrokkenheid is 

er groter, het verloop is er lager – en dat is met de huidige krappe 

arbeidsmarkt erg belangrijk  bovenal zijn ze innovatiever. Want ga 

maar na, als iedereen de gelegenheid krijgt zijn ideeën naar voren 

te brengen, zitten daar al gauw goede ideeën tussen. Niet tot in de 

finesses uitgewerkt, maar wel ideeën waarmee verder gebouwd kan 

worden. Juist in de uitwisseling met andere experts ontstaat iets 

nieuws. Een organisatie als smeltkroes van expertises en kwaliteiten 

komt verder.

Het model laat echter ook zien dat er een persoonlijke component 

zit aan onze openheid. Er zijn allereerst vaardigheden mee gemoeid. 

In de training Advies vaardigheden die ik voor TVVL verzorg, komen 

deze vaardigheden uitgebreid aan de orde. Het vierde kwadrant 

is echter minstens zo belangrijk: mag ik het? Hoe assertief en 

open mag ik zijn van mijzelf? 

Recent sprak ik een installatieingenieur die net zijn eigen 

auditbedrijf was begonnen. Hij testte installaties op 

legionellagevaar en een van zijn eerste klanten voldeed 

niet aan de norm: slecht nieuws. De klant vroeg hem het 

negatieve rapport aan te passen. In Nederland kennen we de 

veelzeggende uitdrukking Wiens brood men eet, diens woord 

men spreekt. De legionellaadviseur week niet. Het was zijn 

professionele eer te na water bij de wijn te doen. Commercieel 

misschien niet gunstig, maar op de lange termijn de enige route.

En zo zijn er vier factoren die onze openheid sturen. Als alle 

velden van de matrix positief scoren, zullen we ons willen 

uitspreken. Het vormt de cirkel om de matrix. We denken mee 

omdat de mogelijkheid ertoe geboden wordt en het veilig en 

vertrouwd genoeg is dat te doen. We dragen bij omdat we over de 

vaardigheden beschikken een constructieve bijdrage te leveren 

en we doen onze mond open, omdat we zelf de vrijmoedigheid 

voelen dat te doen. Op naar een open en veilige bedrijfscultuur, de 

installatietechniek verdient het.

Het boek Waarom zeggen we niet wat we vinden? En wat daaraan te 

doen! is verschenen bij Business Contact en te koop via  

www.peopleplus.nl of www.managementboek.nl. Meer informatie 

over de cursus Adviesvaardigheden lees je op www.tvvl.nl/

cursussen/adviesvaardigheden. 

Ook in cursusseizoen 20192020 

staan er weer twee edities van deze 

cursus gepland. Ouddeelnemers 

waardeerden deze cursus met 

een 8,2. Hun ervaringen lees 

je ook op onze website bij de 

cursusinformatie.

Het belang van een open bedrijfscultuur in de installatietechniek

De Cirkel van Openheid
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De Expertgroep Gebouwautomatisering- en beheer viel ooit 

‘onder’ Expertgroep Klimaattechniek, maar samen met Wim 

Zeiler heeft voorzitter Jan Kerdèl ervoor gevochten er een 

losse groep van te maken. De groep staat haar mannetje als 

het gaat om het automatiseren van installaties in gebouwen. 

De Expertgroep GB heeft al diverse resultaten op zijn palmares. Het 

jaarlijkse GBsymposium in Woerden, deelname aan de jaarlijkse 

conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Verder de grote rol die de 

expertgroep speelde bij de totstandkoming van ISSOpublicatie 

115 (Ontwerpeisen Gebouwbeheersystemen), en de posthbo

opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en –beheer 

die de groep namens TVVL en met de Brancheorganisatie Gebouw 

Automatisering ontwikkelde. 

Internet of Things
“Eén van onze belangrijkste missies is om nieuwe technieken te 

duiden voor de TVVLleden”, vertelt voorzitter Jan Kerdèl. “Wat 

houdt de techniek in, wat betekent het voor ons vakgebied? Zo 

doen wij dat bijvoorbeeld al 5 jaar voor Internet of Things. Daarover 

hebben we in de TVVLregio’s lezingen gegeven. Veel mensen 

kennen de meerwaarde nog niet van IoT, en de IPtechnologie die 

veel moderne apparaten en componenten hebben. Terwijl 75% van 

de kosten van een gebouw juist in het beheer zit. Met IoT valt daar 

nog een wereld te winnen. Binnenkort beginnen we de 2e ronde IoT

lezingen door het land.” 

Gebruiksvriendelijke GBS
In een ander onderzoek bekeek de groep hoe GBSsoftware 

zo gebruiksvriendelijk en met een vast PvE is te maken. 

Iedere fabrikant gebruikt namelijk andere ontwerpprincipes. 

Onder andere vanwege dit onderzoek is ISSOpublicatie 115 

Ontwerpeisen Gebouwbeheersystemen voortgekomen. Binnen 

dit onderzoek werkt de expertgroep ook samen met Building 

G100, het eindgebruikersplatform voor gebouwautomatisering 

en –managementsystemen. Op dit moment bereiden zij samen een 

workshop voor.

Toekomst
“Wat ons nu ook bezighoudt, is het feit dat TVVL veel meer met 

communities wil werken”, vertelt Kerdèl. “Communities zijn heel 

goed om de geesten los te maken, en als kartrekker en vast element 

binnen het geheel heb je naar ons idee een expertgroep nodig. Wij 

willen graag als zodanig fungeren.”

Expertgroep GB lid Werner Vink
“Tijdens mijn afstuderen aan de TU Eindhoven,  

4 jaar geleden, kwam TVVL op mijn pad. Zo leerde 

ik ook Jan Kerdèl kennen. Het leek mij leuk om een 

bijdrage te leveren aan expertgroep GB. Ik heb 

een voorstel ingediend voor een nieuwe cursus, 

en met oudstudiegenoot Dave Baas ben ik die 

nu aan het opzetten. Het is de 4daagse cursus 

‘Prestatiemonitoring en analyse van HVAC

installatie’. In onze sector wordt veel gepraat over 

de data in systemen, en dat je daar zoveel mee 

kunt. En terecht, want veel HVACinstallaties 

in gebouwen presteren onvoldoende. Maar hoe 

analyseer je de gegevens die in de systemen 

verborgen zitten, en wat wil je ermee doen? 

Daarover gaat de cursus. We gaan de deelnemers 

ook leren om de prestaties van HVACinstallaties 

zelf in beeld te brengen in open source dashboards. 

De cursus begint op 29 oktober in Woerden.” 


