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TVVL Magazine is het officiële orgaan van TVVL Platform voor Mens en Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 
1959, heeft tot doel de bevordering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare 
objecten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat 
zij op grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging. Het abonnement op 
TVVL Magazine is voor leden en bedrijfsleden van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt € 143,00 incl. BTW per 
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 positie van 
TVVL Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs en beoordelingsfor-
mulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het redac-
tie-adres.
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door Kees Boekel

Kees Boekel is BIM 
Programmamanager bij ENGIE 
Services Nederland. Hij is tevens 
lid van de BIM Community van 
TVVL.
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Kees’ ColumnKees’ Column Met trots maakt TVVL bekend dat Alklima officieel de overeenkomst heeft 

getekend voor een 3-jarig Kennispartnerschap bij TVVL. Vanuit de filosofie 

‘samenwerking met meerwaarde’ biedt Alklima al meer dan 20 jaar advies 

en begeleiding aan installateurs, adviseurs en alle andere partijen in de 

bouwkolom. Om deze samenwerking nog verder handen en voeten te 

geven sluit Alklima zich als Kennispartner aan bij TVVL.

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd dat Alklima zich als 

Kennispartner heeft aangesloten bij Bosch Thermotechniek, Carrier, 

Nieman, Orange Climate, Remeha, Systemair, Holland Water en Xigna. 

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die 

innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Alklima is een belangrijke 

speler in de discussie over de energietransitie en vormt daarmee een 

waardevolle aanvulling op de andere Kennispartners.”

Babette van Loon, Operationeel Directeur bij Alklima: “Alklima gelooft 

in kennis, en dan vooral het delen van kennis.  Daarom zijn we reeds 

jaren geleden gestart met Alklima college, omdat we voorzagen dat 

er een tekort zou komen aan technisch goed opgeleide mensen.  Wij 

bieden enerzijds, onder andere samen met NCVB en ROVC, een 1-jarig 

geaccrediteerde MBO3 opleiding aan voor inspectiemonteur, maar ook 

ontwerptrainingen. Met de energietransitie in de gebouwde omgeving zien 

we het tekort in technisch geschoold personeel schrikbarend toenemen. 

Door Kennispartner te worden van TVVL willen we een bijdrage leveren 

aan zowel de technische- als sociale innovatie in de gebouwde omgeving.”

    ALKLIMA NIEUWE KENNISPARTNER TVVL

“BIMt eer ge begint.”

Hoe komen we los van ons traditionele proces? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat we voordenken in plaats 
van nadenken? Dat degene die het probleem voorkomt 
de heldenstatus krijgt en niet enkel degene die het 
probleem oplost. Dat we binnen een project eerst een 
gedegen voorbereiding kunnen doen, voordat de eerste 
betonwand wordt gestort en de gaten daarna op de 
juiste positie zitten. 
Enigszins overdreven wellicht, maar een ieder die in de 
bouw werkt zal hier ongetwijfeld een beeld bij hebben. 
Soms rennen we keihard, maar komen we maar amper 
vooruit. Kan digitalisering ons helpen hierin verande-
ring te brengen?
 “Met BIM doe je meer digitaal en meer vooraf”. Zo is 
mijn bloemlezing over het BIM proces door een tekst-
schrijver eens samengevat. Meer digitaliseren zodat het 
makkelijker overgedragen, getoetst en (her)gebruikt 
kan worden. En meer vooraf om het risico op fouten te 
verkleinen en de gewenste aanpassingen vroegtijdig in 
het ontwerp door te voeren. Op zich een eenvoudige 
strategie, maar niet echt vernieuwend, waarom kan 
BIM dan toch het verschil maken?
Het is de transparantie die BIM biedt, waardoor het 
traditionele proces doorbroken wordt. Coördinatie 
knelpunten zijn door BIM inzichtelijk voor iedereen. 
De klant kan in de virtuele wereld al vroegtijdig oorde-
len of het ontwerp naar wens is, materiaalgebruik is uit 
het model te halen, raakvlakken kunnen automatisch 
worden gecontroleerd. De transparantie biedt veel 
meer mogelijkheden om vooraf zeker te stellen dat het 
ontwerp meer conform de wens van de klant is dan dat 
we traditioneel gewend zijn. Maar dat vraagt ook wel 
een andere dan de traditionele omgang met elkaar in 
dat proces. En we weten hoe makkelijk we een cultuur 
kunnen veranderen.
Ik pleit voor een wijziging van het bekende spreek-
woord naar “BIMt eer ge begint”. Met de herhaaldelijke 
aandacht voor het BIM-proces kunnen we iedere keer 
een stapje verder komen om het vooraf steeds beter te 
doen. Daar profiteren we uiteindelijk aan de achterkant 
allemaal van.



Nieuws

tvvl magazine / nieuws
nr. 05 / september / 2018 7

Rudy Jansen werkt als accountmanager bij Rensen 

Regeltechniek, een bedrijf dat naast regeltechniek ook 

systeemintegratie levert en energiebeheerproducten op 

de markt zet. Samen met zijn collega's verkoopt Jansen 

gebouwautomatiseringsoplossingen. Om zijn kennis 

over deze snel veranderende markt te vergroten, heeft 

hij de cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering 

bij TVVL gevolgd. Deze opleiding is in samenwerking met 

de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en OTIB 

opgezet.

Vorig jaar juli kwam Jansens leidinggevende met een 

interessante cursus op de proppen: een opleiding tot 

systeemarchitect. "Dat wilde ik wel gaan doen, dat leek me 

leuk", zegt Jansen. "Zodoende ben ik er aan begonnen. Het is 

je kennis verbreden en opleiden richting de toekomst, naar 

wat er allemaal mogelijk gaat worden."

Jansen trok met een tiental medecursisten naar TVVL in 

Woerden. Daarna werden de cursisten getrakteerd op een 

vakkenpakket op HBO+-niveau. Naast installatietechnieken 

voor gebouwautomatisering stonden de vakken 

gebouwbeheer en ICT, en methodieken & skills op de agenda.

Internet of things

Een onderwerp dat systeemarchitecten in de dop bijzonder 

aanspreekt, is Internet of Things. Zo ook bij Jansen: "Dat 

komt nog niet zo ver van de grond als we hadden bedoeld 

in de gebouwautomatisering. Iedereen roept het wel, maar 

er wordt nog weinig concreets mee gedaan. Dan gaat het 

om bestaande systemen te koppelen aan bijvoorbeeld 

camerasystemen."

De raakvlakken tussen technische vakgebieden als 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT en beveiliging 

werden ook zichtbaar in andere thema's die opdoken in het 

lesmateriaal: "Binnen de cursus kwamen ook onderwerpen als 

smart grids, netwerkopbouw en dataverwerking aan de orde. 

We hebben ook een stukje system engineering gehad. Ook 

human skills kwamen aan bod. Hoe acteer je bijvoorbeeld bij 

onderhandelingen. Dat vond ik wel een heel positief iets", legt 

Jansen uit.

Pittige cursus

Jansen wist de opleiding, die uit vijftien lesdagen en 

zelfstudie bestaat, succesvol af te ronden. Daar moest hij wel 

de mouwen flink voor opstropen: "Het was een pittige cursus. 

    “EEN SYSTEEMARCHITECT IS ONMISBAAR"

Je hebt veel tijd nodig om alles te bestuderen 

en leren." Met de opgedane kennis wil hij direct 

aan de slag: "Omdat ik vooral verkoop, wil ik in 

het voortraject systemen beter met elkaar laten 

integreren. De eerste opzet moet gelijk goed zijn. 

Op het moment dat je als projectleider richting 

uitvoering gaat, ligt alles eigenlijk al vast."

Bovendien denkt Jansen dat er in de bouw 

nog veel kan en moet veranderen, en dat een 

systeemarchitect daarbij onmisbaar is: "De bouw 

is een conservatieve markt. Vaak wordt er een 

gebouw neergezet en denkt de aannemer: 'Ik ben 

klaar'. Terwijl de meeste kosten daarna pas komen: 

een derde is de bouw, twee derde is de exploitatie. 

De regeltechniek bepaalt hoe het gebouw de 

rest van zijn leven functioneert. Het is dus een 

belangrijk onderdeel. Er komt langzamerhand 

meer aandacht voor, maar het is nog veel te 

weinig."

Bron: FHI
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Hubrecht van Ginneken, directeur van Deerns:

Auteur

Tijdo van der Zee

Hubrecht van Ginneken

Foto's: Christiaan Krop
Hij werkte bijna twintig jaar bij chipmachinefabrikanten 

ASML en ASM. Maar gevraagd naar wat de de bouw- en 
installatiesector kan leren van de halfgeleiderindustrie, 

komt er geen relaas over chips, IT-technologie en 
automatisering, zoals je misschien zou verwachten.  

Nee, wat Deerns-directeur Hubrecht van Ginneken uit die 
high tech wereld meeneemt is vooral de samenwerking in 
de keten. “We moeten elkaar meer gaan zien als partners. 

Dat is dé manier om innovatie te stimuleren en gezonde 
gebouwen te realiseren.”

“Gezond gebouw  
maak je samen”


