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Denise Benschop, bedrijfsleider IP Groep

 Van monteur tot  
bedrijfsleider? Het kan

Als bedrijfsleider van IP Groep voelt 
Denise Benschop zich als een vis in 
het water. Ze begon op haar zes-
tiende als leerling monteur en klom 
in vijftien jaar op naar de bovenste 
trede van de ladder. Volgende halte: 
mede-eigenaar. 

In de derde klas van de vmbo-opleiding elektrotechniek 
vond Denise een stageplaats bij Installerende Partners (IP) 
in Schoonhoven. Ze had het er zo naar haar zin, dat ze er 
een jaar later als leerling monteur aan het werk ging. Al snel 
mocht ze zich monteur noemen en ging ze met een eigen 
bus op pad. Op haar 25e leverde Denise bus en boorma-
chine in voor een baan op kantoor, als werkvoorbereider. 

IP werd echter overgenomen door een multinational. Daar 
voelde Denise zich niet thuis. ‘Als familiebedrijf gingen we 
op in een grote organisatie met bijbehorende bedrijfscul-
tuur. Dat lag mij niet. Toen de zoon van de vorige eigenaar, 
Timothy Kapteijn, een onderdeel van het oude bedrijf terug-
kocht, ben ik al snel overgestapt. We begonnen met twee 
monteurs en op kantoor zorgde ik voor het reilen en zeilen.’

Leukste baan ter wereld
Vervolgens ging het snel. De onderneming groeide en 
splitste zich in drie divisies: IP Groep voor inbraak- en 
brandmeldinstallaties, toegangscontrole en elektrotech-
niek, IP Care voor zorgdomotica en MyGuard voor mobiele 
cameramasten. Denise werd Kapteijn’s rechterhand bij IP 
Groep, waar dertig medewerkers werkzaam zijn. Toen hij 
zich actiever ging richten op overnames, droeg Kapteijn 
de dagelijkse leiding over aan Denise. ‘Ik deed de planning 

Ledenvoordeel
300 euro korting op begeleiding 
bedrijfscertificering F-gassen.

Heilig geloof in 
waterstof
Waterstof lijkt serieus door te breken 
en heel Nederland kijkt naar Tom van 
Engelen van Vriend bv. Op het terrein 
van zijn installatiebedrijf in Coevorden 
staat al drie jaar een H2-tankstation 
voor de zes bedrijfsauto’s die op water- 
stof rijden. Daarnaast maken school-
kinderen in het educatiecentrum kennis 
met deze energiedrager. ‘De techniek 
staat nog in de kinderschoenen, maar 
ik geloof heilig in de duurzame voorde-
len van waterstof’, aldus Van Engelen.
→ Lees meer op pagina 7.

‘Hadden we eer-
der moeten doen’
Operationeel directeur Laura Willems 
van Pronk Groep ontdekte dat ze geen 
lid waren. ‘We zijn een groeiend bedrijf. 
Medewerkers willen graag weten wat 
die groei betekent; voor de koers van 
het bedrijf en voor hun eigen ontwik-
keling. Tijdens de ‘Dag van de Groei’ 
vertelde Techniek Nederland over ont-
wikkelingen rondom energietransitie en 
welke kansen dat biedt. Maar reikt ons 
daarvoor ook de hulpmiddelen aan. 
‘Dat is voor ons een belangrijke meer-
waarde van de brancheorganisatie’,  
aldus Willems.
→ Lees meer op pagina 9.

Van zzp naar bv
Alleen is maar alleen. Vier zzp’ers 
richtten begin dit jaar samen een bv 
op. Ze kunnen grotere klussen nu 
vaker zelfstandig invullen, krijgen werk 
van klanten waar ze als éénpitters niet 
welkom waren en praktische zaken 
zijn nu beter geregeld. We kunnen ons 
werk uitvoeren zoals we dat zelf willen, 
niet zoals aannemers het opleggen. 
Ook kunnen we grotere klussen aan, 
voor langere tijd. En bij storingen 
kijken we onderling wie op dat moment 
het makkelijkst vrij is te maken’, aldus 
Arie Rijlaarsdam.
→ Lees meer op pagina 11.
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Nieuw cao-boekje
De vijf meest- 
gestelde vragen
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en het contractbeheer al, maar werd nu ook verant-
woordelijk voor de cijfers en het personeel. Ik heb de 
leukste baan van de wereld. Ik ben nog dagelijks met 
de techniek bezig; calculaties en offertes, het beden-
ken van technische oplossingen en het bezoeken van 
projecten. Maar ik doe ook functioneringsgesprek-
ken en ontwikkelplannen, begrotingen en toolbox-
meetings. Wat is er leuker dan dat?’

Niet alles uit boekjes te leren
Denise heeft vele opleidingen en cursussen gevolgd 
tijdens haar carrière. Maar niet voor ‘bedrijfsleider’. 
‘Dat kan je niet uit boekjes leren. Het is vooral kijken, 
luisteren en je ervaringen inzetten.’ Zelfs nu ze de 
ultieme baan heeft, blijft ze rusteloos. De recente 
overname van Evema te Apeldoorn kwam wat dat 
betreft op het juiste moment. Ze kreeg er een nieuwe 
uitdaging bij: het verbinden van twee bedrijven en 
het optimaliseren van de processen. Overnames en 
samenwerkingen zullen de komende jaren vaker voor-
komen, verwacht ze. ‘Met de huidige personeelste-
korten, maar ook omdat we klanten full service willen 

bieden, wordt het belangrijker om samenwerkingen 
aan te gaan. Samen met Evema kunnen we onze klan-
ten slimmer bedienen. Daar blijft het zeker niet bij.’ 

Oppakken en aanpakken
Volgende halte: mede-eigenaar? Denise: ‘Ja, dat is 
wel mijn droom. Hoewel het nu in feite al als ‘mijn 
toko’ voelt, zou ik nog trotser zijn als een stukje echt 
van mij is.’ Ze zit niet graag stil, wil altijd meer en 
verder. Die instelling van oppakken en aanpakken is 
bepalend voor haar ontwikkelpad. Het is ook wat ze 
gemeen heeft met haar medewerkers en branchege-
noten. ‘Ik hou van handjes uit de mouwen steken en 
hoppa, gaan. Dat is wat de technische branche ken-
merkt. En mij ook. De monteurs vinden het prettig 
dat ik van de werkvloer kom en dus weet waar ik het 
over heb. Maar ook dat ik oog heb voor de mens, voor 
het thuisfront, voor waar ze geluk uithalen en waar ze 

zich thuis voelen. Ik wil dat mensen hier met plezier 
werken en na het werk met een glimlach naar huis 
gaan. Gelukkige medewerkers betekent gelukkige 
klanten; daar geloof ik in.’

Lidmaatschap levert veel op
IP Groep is recent lid geworden van Techniek Neder-
land. Denise legt uit waarom: ‘Vorig jaar liep ik tegen 
allerlei dingen aan. Ik wilde de jongens van calculatie 
ondersteunende tools aanreiken, toolboxmeetings 
meer inhoud geven en de leveringsvoorwaarden 
tegen het licht houden. Ik dacht toen: ik ga niet 
opnieuw allerlei wielen uitvinden, dat moet slimmer 
kunnen. Zo kwam ik bij Techniek Nederland terecht. 
Inmiddels heb ik al veel hulpmiddelen gevonden en 
ingezet. Alle projectleiders hebben toegang tot de in-
formatie en producten en bij vragen komt er met een 
belletje naar de afdeling Advies altijd een oplossing.’

Vervolg van pagina 1.

Ik dacht dat moet  
slimmer kunnen, zo kwam 
ik bij Techniek Nederland 

terecht

Bedrijfsvoering

‘Tot en met 2030 tekorten volledig wegwerken’

Het Aanvalsplan 
Arbeidsmarktkrapte
Er zijn structureel zoveel extra technici nodig dat vijf techniek- en energiebranches  
de aanval inzetten op de arbeidsmarktkrapte. Het ambitieuze, meerjarige masterplan  
voorziet in de support van overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, vakbonden  
en O&O-fondsen. En in een financiële injectie van tientallen miljoenen.

Om met voorzitter Doekle Terpstra te spreken: ‘De energietransitie loopt ge-
vaar, de vernieuwing van de infrastructuur kan niet vooruit, ons land komt 
tot stilstand.’ Tot en met 2030 zijn ongeveer zestigduizend technici per jaar 

extra nodig. Dat gaat niet vanzelf goed komen, dus sloegen Techniek Nederland, 
Bouwend Nederland, ondernemersvereniging voor de technologische industrie 
FME, Koninklijke Metaalunie en WENB – samen met VNO-NCW en MKB Neder-
land – de handen ineen.
Uit hun overleg is een onorthodox ‘aanvalsplan’ gekomen:
•  Meer mensen laten kiezen en behouden voor werken in de techniek, bouw en 

energie.
•  Een productiviteitsoffensief door (prefab) industrialisatie van ontwerp, bouw en 

techniek, robotisering van de industrie, productie-innovatie en high-end speci-
alisatie voor complexer werk in alle vijf sectoren. 

•  Talent van buiten aantrekken. Meer statushouders dus en gericht en tijdelijke 
vakkrachten van buiten de EU werk, inkomen en huisvesting bieden.

Die drie pijlers zijn uitgewerkt in zeven actielijnen waarlangs het plan zich  
moet voltrekken.

ACTIELIJN 1 
De Gouden Poort van-werk-naar-werk
Met een nieuw arbeidsmarktsysteem dat de Gouden Poort is gedoopt, willen 
de partners een tienjarige werk- en ontwikkelgarantie bieden voor iedereen die 
voor een technische opleiding en technisch werk in onze sectoren kiest. Het is 
de centrale plek voor begeleiding bij loopbaanstappen naar een (nieuw) beroep 
in de techniek, bouw en energie, verzorgt (zij-)instroom-trajecten, begeleiding en 
plaatsing op basis van skills. Mensen kunnen gedurende hun hele werkzame leven 
terugkomen naar de Gouden Poort voor een volgende loopbaanstap. Daarvoor 
worden de arbeidsmobiliteit tussen verschillende technische sectoren vergroot en 
loopbaanpaden over technische sectoren heen geboden.

ACTIELIJN 2 
Nieuwe Techniekcentra
Er komen gespecialiseerde opleidings- en kenniscentra voor hybride beroepsop-
leidingen: Techniekcentra. Een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur waarin 
onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken om studenten en werkenden zich 
te laten ontwikkelen in deze sectoren gedurende hun hele loopbaan. De oplei-
dingsinfrastructuur wordt daarop aangepast. In deze hybride leeromgevingen 
(innovatieve hubs in elke regio) wordt geëxperimenteerd met de nieuwste techno-
logie, aantrekkelijk voor zowel jongeren, zij-instromers als werkenden. Het doel 
is om binnen vijf jaar in elke regio een hybride hub te realiseren en over tien jaar 
volledig hybride beroepsopleidingen in de techniek te hebben gerealiseerd voor 
alle doelgroepen. We verbinden deze Techniekcentra aan de Gouden Poort.

ACTIELIJN 3 
Nieuwe medewerkers
Om ook meer vrouwen, mensen met een niet-westerse achtergrond en arbeidsge-
handicapten aan onze sectoren te binden, is vernieuwing van het werkgeverschap 
nodig. Met ruimte voor de professional, flexibele werktijden, een andere manier 
van werken en werk organiseren en modern belonen.

ACTIELIJN 4 
Industriële transformatie 
We moeten over de hele linie verder digitaliseren, robotiseren en processen 
standaardiseren. De ketens van ontwerp, bouw, productie en installatie worden zo 
efficiënter. Met prestatiecontractvormen, financieringsinstrumenten, prefab, plug 
& play en predictive maintenance erbij, kunnen we zo sneller seriematig bouwen 
en verduurzamen. Deze transformatie betekent enerzijds een industrialisatie en 
vereenvoudiging van processen en anderzijds specialisatie in geïntegreerde en 
complexe (high end) systemen. Hiervoor zijn minder – maar digitaal vaardiger 
opgeleide – mensen nodig.

ACTIELIJN 5 
Ruim baan voor mensgerichte technologie
Mensgerichte technologieën ondersteunen en vervangen menselijke handelingen. 
Zo kan meer en tijdsonafhankelijk geproduceerd worden. Verdergaande roboti-
sering om dit te bereiken kan meer worden gestimuleerd en ondersteund door te 
werken met standaard interfaces. Daarnaast helpt persoonsgebonden techniek, 
zoals exoskeletten, uitval van medewerkers te voorkomen.

ACTIELIJN 6 
Meer kansen voor statushouders 
Er zijn ook tijdelijk vakkrachten van buiten de EU nodig. Mensen met een ver-
blijfstatus willen we meer kansen bieden in onze sectoren. Zij kunnen via omscho-
lingsprogramma’s met werkend leren aan de slag in techniek, bouw en energie. 

ACTIELIJN 7 
Tijdelijk vakkrachten van buiten de EU
We willen gericht en tijdelijk vakkrachten van buiten de EU werven door het 
inrichten van een ‘Roemer-proof’ Dutch talent pool, waarbij we een baan, 
inkomen en huisvesting aanbieden.

Download het aanvalsplan tnl.nu/aanvalsplantechniek

Zonder de overheid gaat het niet
Het plan vraagt van allerlei partijen in en om de sectoren commitment, 
maar het kan ook zeker niet zonder de steun van de overheid. Die moet de 
ontwikkeling naar een op competenties (skills) gerichte arbeidsmarkt- en 
onderwijsbestel steunen en onze investeringen in de nieuwe arbeids-
marktinfrastructuur van vijftig miljoen euro verdubbelen. Ook vragen we 
ondersteuning bij de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de 
oprichting van de Techniekcentra. Een toegespitste bevoegdheidsmodule 
voor hybride techniekdocenten, overheidshulp bij het matchen van vraag en 
aanbod en financiële ondersteuning bij de inzet van deze docenten staan 
ook op het lijstje.
We vragen ook om programmatisch aanbesteden door overheden, energie-
bedrijven en woningbouwcorporaties om continuïteit in de vraag te realise-
ren, zodat opdrachtnemers meer kunnen investeren in innovatie en mensen.

—  Minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij de overhandiging Aanvalsplan 
Arbeidsmarktkrapte op 4 november: 'Vijftig miljoen? Nou, wij durven dat wel te matchen. Want ik denk dat het 
samendoen hier centraal staat. En laten we zorgen dat het gaat werken.'

Blijf groeien
Stilstand is achteruitgang. Zeker in de technieksector. Het constant blijven ontwikkelen van vakman-
schap en persoonlijke competenties is dus cruciaal. Techniek Nederland biedt haar leden en hun mede-
werkers een breed scala aan opleidingen, trainingen, opfriscursussen, coachingstrajecten en master-
classes, met veelal aantrekkelijke kortingen. Zodat ze kunnen blijven groeien. Of het nu een cv-monteur 
is die zich wil omscholen naar een warmtepompspecialist of een werkvoorbereider die wil doorgroeien 
naar projectleider. Een bedrijfseigenaar die aan de slag wil met wendbaar ondernemerschap of  
circulariteit. Of de elektromonteur zich de wijzigingen in de NEN eigen wil maken.  
Met Techniek Nederland komt u verder. 

Ontdek het aanbod op tnl.nu/blijfgroeien

Uit de losse pols
Voor Jan van den Berg, directeur van Schouten Techniekgroep, 
was het een bijzondere Dag van de Ondernemer. In alle vroegte 
stonden er twee ministers op de stoep; Robbert Dijkgraaf en 
Dennis Wiersma meldden zich in het leerbedrijf in Nootdorp  
voor een praktijkles.

Mbo-student Teun van Eijk liet minister Dijkgraaf zien hoe je een storing in 
een elektrotechnisch schakelpaneel oplost. ‘Ik ben niet zo’n boekenwurm, ik 
vind dit een goeie manier van leren. Zeker van de collega's die veel ervaring 
hebben, daar leer ik een hoop van. Ook dat wat je niet altijd in een boek kunt 
terugvinden.’ Niels Scholtes, praktijkopleider Schouten Techniekgroep: 
‘Praktijk leer je meer in het bedrijf, dus ik het ook hier geleerd én het contact 
met de jongens is gewoon heel erg leuk. Ik blijf zelf ook jong.’
Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemde het 
‘levensgevaarlijk’ om hem als theoretisch natuurkundige zo dicht bij een 
elektrische installatie neer te zetten, maar was enthousiast over wat hij 
meemaakte: ‘Techniekbedrijven zijn eigenlijk een soort scholen. Die blijven 
continu leren. Het gaat om hele belangrijke dingen. Hoe we ons land duurza-
mer kunnen maken. We zien hier docenten, studenten, ministers, onderne-
mers, maar we moeten allemaal doorleren.’

Voor een video-impressie kijk tnl.nu/dagvandeondernemer

—  V.l.n.r Robbert Dijkgraaf, Niels Scholtes en Teun van Eijk. 

https://www.technieknederland.nl/persberichten/techniekbranches-slaan-handen-ineen-om-60.000-vacatures-te-vervullen?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P3+aanvalsplan
https://www.technieknederland.nl/opleidingen?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P2+groeien
https://www.youtube.com/watch?v=fGC1A3DS3Oc&utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P2+dag+van+de+ondernemer
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Het aantal bijeenkomsten groeit.
Bekijk daarom de agenda op tnl.nu/agenda2216
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Met ‘Mijn SBK’ je eigen 
opleidingenportal
Bij SBK Opleidingen heeft de klant tegenwoordig via ‘Mijn SBK’ inzicht in 
allerlei gegevens en verloopt het aanmelden voor een opleiding eenvou-
diger en sneller. Relatiemanager Rens Verdonk: ‘Zo kun je ook de certifi-
caten van medewerkers checken zodat je weet wanneer die verlopen zijn 
en de medewerkers in kwestie weer aan een opfriscursus toe zijn.’

‘Ook kun je nieuwe medewerkers toevoegen en medewerkers die al eens bij ons 
een opleiding hebben gevolgd, eenvoudig aanmelden voor een nieuwe of vervolg-
opleiding. Omdat hun gegevens zijn opgeslagen, gaat dat sneller en foutloos. En 
je hebt in een oogopslag inzicht in wie welke opleidingen heeft gevolgd of nog zou 
moeten volgen. Uiteraard is een en ander in een veilige digitale omgeving onder-
gebracht en hebben klanten een persoonlijke toegangscode’, aldus Verdonk.

Fysiek en klassikaal
De introductie van de portal volgt op een druk jaar waarin de belangstelling voor 
opleidingen op het gebied van elektrotechniek, veiligheid en intern transport flink 
toenam. Het past ook in de ontwikkeling van SBK, dat door de ervaring met online 
onderwijs in coronatijd werd bevestigd in de opvatting dat fysieke en klassikale 
trainingen het best passen bij de doelgroep. ‘Dat komt de interactiviteit en de 
wisselwerking tussen trainer en deelnemers (ook onderling) ten goede.’ Grofweg 
driekwart van het werk betreft incompany trainingen, dus op locatie van de klant. 
De rest betreft de open opleidingen die SBK verzorgt in Helmond, Nieuwegein, 
Capelle aan den IJssel en Groningen, waarmee het invulling wil geven aan de 
opleidingsbehoefte van kleinere bedrijven.

Kennis over aanwijsbeleid
Er is ook behoefte aan kennis over een aanwijsbeleid en hoe je daar in relatie tot 
opleidingen mee om moet gaan. Verdonk: ‘Zo hebben we bijvoorbeeld rond  
NEN 3140 een workshop ‘Hoe creëer je een NEN 3140-beleid?’ ontwikkeld voor  
bedrijven om zelf een organisatiescan te maken als basis voor zo’n aanwijsbeleid.’ 
De opleidingen van SBK strekken zich uit over Voorschriften NEN 1010 - NEN 
3140, Aarding, Bliksem- en overspanningsbeveiliging, Elektrische installaties, 
Elektrotechniek algemeen, ATEX, BHV en VCA.

Voor leden van Techniek Nederland geldt een korting  
van 12,5 procent op alle opleidingen. 
Meer weten? Kijk hier tnl.nu/ledenvoordeelsbk

Onze leden werken steeds vaker aan warmtepompen en ook de 
vraag naar airco’s stijgt snel. Voor beide is een F-gassencertifi-
caat nodig en recent maakte de Inspectie voor Leefomgeving en 
Transport (ILT) bekend dat daarop strenger gehandhaafd gaat 
worden. We schieten onze leden graag te hulp en stellen daarom 
het model kwaliteitshandboek F-gassen gratis ter beschikking.

Leden van Techniek Nederland krijgen bij installatiegilde.nl een korting 
van driehonderd euro op de begeleiding BRL100 in één dag. Aan het eind 
van de dag heeft u een compleet ingevuld kwaliteitshandboek F-gassen 
en een actielijst ter voorbereiding op de audit. Lidbedrijven die zich 
aanmelden voor deze begeleiding krijgen ook tien procent korting op 
het door installatiegilde.nl ter plaatse laten kalibreren van hun meet- en 
regelapparatuur. Dit gebeurt dan op diezelfde (begeleidings)dag. Het 
model kwaliteitshandboek F-gassen is voor leden van Techniek Neder-
land gratis te downloaden via de website.

Aanmelden voor de begeleiding kan via  
tnl.nu/installatiegilde 

Het handboek raadplegen kan via  
www.technieknederland.nl/fgassen

Kortingsregeling 
Videma gewijzigd
Met ingang van 2022 geldt een gewijzigde kortingsregeling voor de  
afdracht van auteursrechten aan Videma vanwege het gebruik van  
televisiebeelden in winkels. Met ingang van 2022 hebben leden van  
Techniek Nederland recht op een korting van zeven procent. 

De reden van deze wijziging is dat Techniek Nederland tot en met 2021 Videma 
veel administratief werk uit handen nam. Videma heeft echter besloten de 
verwerking van licentieaanvragen, de facturatie, incasso en opvolging daarvan 
en de verwerking van mutaties zelf te verzorgen. Om gebruik te maken van de 
nieuwe kortingsregeling hoeft u alleen via Techniek Nederland te laten weten 
dat u eraan wilt deelnemen. Dat doet u via deze pagina tnl.nu/videma.
Techniek Nederland deelt uw aanvraag met Videma, waarna het vervolg van de 
communicatie en de administratieve verwerking rechtstreeks met Videma ver-
loopt. De eerstvolgende ronde van de jaarlijkse afrekening staat gepland voor 
begin 2023, dus wie gebruik wil maken van de korting kan dat nu al doorgeven.
De afhandeling van de afdracht van auteursrechten aan Buma en Sena is 
ongewijzigd.

300 euro korting op begeleiding 
bedrijfscertificering F-gassen

Agenda

EVENEMENTEN

1  TVVL Toekomst & Trends 
Event 2023
11 januari, Woerden 
tnl.nu/agenda22161

2  Infratech 2023
17 – 20 januari, Rotterdam
tnl.nu/agenda22162

3  Bouwbeurs
6 – 11 februari, Utrecht
tnl.nu/agenda22163

4  Kwartfinale ABN AMRO OPEN 
Tennis Rotterdam
17 februari, Rotterdam
tnl.nu/agenda22164

5  TVVL Techniekdag
13 april, Maarssen
tnl.nu/agenda22165

VAKBIJEENKOMSTEN

1  Online - Wij Techniek Team-
Work Zij-instroomsessie
8  december
tnl.nu/agenda221601

2  Online - Wij Techniek Sterk  
in je werk workshop 
11 januari
tnl.nu/agenda221602

3  Rendementsverbetering in  
de installatiebranche
28 februari, Eindhoven
tnl.nu/agenda221603
8 maart, Soest
tnl.nu/agenda221604
15 maart, Hengelo
tnl.nu/agenda221605

4  Meerdaagse masterclass  
verdieping persoonlijk  
leiderschap 
24 maart, Soest 
Zie artikel pagina 12

Na de lancering eerder dit jaar van installatiebedrijf kopen.nl, is de  
belangstelling ervoor zienderogen toegenomen. Ondernemers die  
hun installatiebedrijf willen verkopen komen via dit platform discreet  
in contact met potentiële kopers en inmiddels zijn de eerste succes- 
volle deals afgerond. Tijd om de gebruikers nog beter te ondersteunen 
m et advies.

Via de website kunnen leden van Techniek Nederland die hun bedrijf ter overna-
me willen aanbieden gratis een advertentie plaatsen. Niet-leden kunnen tegen 
betaling een advertentie plaatsen voor ‘te koop gevraagd’. De gegevens van de 
gebruikers blijven in alle gevallen volledig anoniem. ‘De uiteindelijke verkoop zelf 
is een proces tussen koper en verkoper, daar speelt Techniek Nederland geen rol 
in’, stelt relatiebeheerder van Techniek Nederland Bertram Huethorst die nauw 
betrokken is bij dit initiatief.
De eerste deals zijn weliswaar al gesloten, maar in deze eerste maanden werd dui-
delijk dat aan een complexe zaak als een bedrijfsovername haken en ogen kunnen 
zitten waarbij deskundig advies heel waardevol en soms gewoon noodzakelijk is. 
Huethorst: ‘Welke kennis heeft een overnemende partij van de installatiemarkt? 
Kunnen ze zich wel inleven in wat er speelt? En krijg ik wel de juiste kandidaat 
aangereikt? Logische vragen waar een verkopende ondernemer niet altijd in zijn 
eentje een antwoord op wil of kan formuleren. Bovendien is zo’n verkoop vaak een 

emotioneel proces. Daarom is een aantal ervaren adviseurs en experts als partner 
toegevoegd aan het platform.’

Sparren
‘Op het moment dat je met de gedachte speelt om je bedrijf te verkopen, is het 
goed om vroegtijdig contact op te nemen met een relatiebeheerder van Techniek 
Nederland om te sparren. Je moet veel zaken regelen met je accountant, plannen 
maken voor de toekomst, noem maar op. Daar gaat wel een tijdje overheen.’
Om de begeleiding zo zorgvuldig mogelijk in te richten zonder onderdeel van het 
proces te worden, heeft Techniek Nederland diverse experts geselecteerd en aan 
het platform toegevoegd, te weten:
• Dorine Huijbregts (coaching familiebedrijven)
• MKB Advies Partners B.V.
• Management Centrum
• Ondernemersklankbord
• RHM accountants en adviseurs
• Techniek Nederland Verzekeringen

Huethorst: ‘Het hele proces draait om zorgvuldigheid, anonimiteit en vertrouwen. 
Dat blijft het belangrijkste uitgangspunt in het zo goed mogelijk ondersteunen 
van onze leden.’

www.installatiebedrijfkopen.nl met adviseurs verstevigd

Het draait om vertrouwen

https://www.technieknederland.nl/agenda?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P5+agenda+algemeen
https://www.sbkopleidingen.nl/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P4+sbk
https://installatiegilde.nl/technieknederland/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P4+installatiegilde
https://www.technieknederland.nl/onze-leden/wat-doen-wij-voor-onze-leden/ledenkorting/afdracht-voor-buma-sena-en-videma?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P4+videma
https://www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-detail/2516/tvvl-toekomst-trends-event-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P5+agenda#.Y4cohezMLUK
https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/ontmoet-techniek-nederland-op-infratech-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.jaarbeurs.nl/agenda/bouwbeurs-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.jaarbeurs.nl/agenda/bouwbeurs-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.futurebuild.nl/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.wij-techniek.nl/starten-in-de-techniek/online-zij-instroomsessie-ontdek-je-kansen-in-de-techniek/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.wij-techniek.nl/mijn-volgende-stap/sterk-in-je-werk-agenda/sterk-in-je-werk-online/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.technieknederland.nl/bijeenkomsten/rendementsverbetering-28-februari-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.technieknederland.nl/bijeenkomsten/rendementsverbetering-8-maart-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda
https://www.technieknederland.nl/bijeenkomsten/rendementsverbetering-15-maart-2023?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P5+agenda


76 Nr. 16
Jaargang 4 / December 2022  

Bedrijfsvoering Ondernemen

Wéér een uitgestelde wet. 
Wat nu?
De handhaving op de Gasketelwet gaat niet op 1 januari 2023 van start, maar op 1 april. Tot die tijd blijft 
de overgangsperiode gelden, zonder verplichtingen voor klanten en installateurs. Techniek Nederland is 
niet blij met het besluit, maar we helpen onze leden natuurlijk wel om zich aan te passen.

Veel leden zijn inmiddels wel gecertificeerd of 
actief in het traject bezig. Ze hebben daar-
voor geïnvesteerd in bijscholing van monteurs, 

nieuwe meetinstrumenten en procedures. De officiële 
certificaten worden pas toebedeeld sinds september, 
toen eindelijk de eerste certificerende instellingen zijn 
aangewezen. Wij sporen leden aan om toch verder te 
gaan met de voorbereidingen, het wordt sowieso een 
verplichting. Bovendien helpen wij daarbij. U vindt op 
tnl.nu/COcertificeringpraktijk alle handvatten.

Publiekscampagne en klantvoorlichting
Ondertussen is de Rijksoverheid wel bezig met de 
voorbereidingen voor een publiekscampagne. Met 
deze campagne worden consumenten gewezen op de 
verplichting om een gecertificeerde installateur in te 
schakelen. Wij hebben daarnaast afspraken gemaakt 
met de overheid dat er in het najaar voorlichtingsmate-
riaal beschikbaar komt voor klanten van onze leden.

Eenvoud
Voor kleinere bedrijven en zzp’ers kan CO-certifice-
ring een forse opgave zijn. Voor deze groep onderne-
mers biedt het CO-Keur uitkomst. Bij deze vorm van 
CO-certificering neemt een externe partij het volle-
dige certificeringstraject over. Techniek Nederland 
verwacht dat veel kleine bedrijven en zzp’ers met  
CO-Keur relatief eenvoudig en op korte termijn  
aan de certificering kunnen voldoen.

tnl.nu/CO-keur

Ook Sticker Gecontroleerd 
is nu aangepast 
We hebben natuurlijk een tussenoplossing moeten vinden voor de ‘Sticker Gecontro-
leerd’. Het voornemen was om deze vanaf 1 januari 2023 alleen nog beschikbaar te stel-
len aan gecertificeerde leden. Om leden tegemoet te komen die nog niet gecertificeerd 
zijn, staan nu zes verschillende stickers klaar in de webshop. 

Eén daarvan is voor leden die nog niet zijn gecertificeerd. Deze is te gebruiken in de overgangsperiode 
naar certificering, dus uiterlijk tot 1 april 2023. De sticker bevat niet het CO-keurmerk van de overheid. 
U kunt hiermee tijdelijk nog wel aantonen dat u op de juiste manier de onderhoudswerkzaamheden 
heeft uitgevoerd. De overige vijf stickers zijn bestemd voor leden die wel al gecertificeerd zijn. Voor elke 
certificerende instelling is er een sticker beschikbaar. Op alle vijf de stickers staat het CO-keurmerk.  

Bij de bestelling van deze stickers heeft u het certificaatnummer 
nodig dat u van de betreffende instelling heeft gekregen. 

De stickers zijn te bestellen via tnl.nu/sticker2023.

Gepersonaliseerd
Alle stickers zijn in 2023 gepersonaliseerd. Zowel die 
van gecertificeerde bedrijven als van (nog) niet ge-
certificeerde bedrijven. Het is dus niet meer mogelijk 
om niet-gepersonaliseerde stickers te bestellen. Na 
1 april mogen alleen gecertificeerde bedrijven nog 
werkzaamheden uitvoeren aan gasketels en is de 
sticker met het CO-keurmerk verplicht.

Voorsorteren op een toekomst  
op waterstof
Waterstof kan een behoorlijke bijdrage  
leveren aan de energietransitie. Voor de  
industrie, maar op termijn ook voor het trans-
port en de gebouwde omgeving. Techniek 
Nederland verzamelt kennis en ervaringen 
van waterstoftoepassingen, zodat u daar 
straks uw voordeel mee kunt doen. We doen 
dat in een werkgroep waarin de hele keten  
is vertegenwoordigd.

De productie is nog kostbaar en de toepassingen 
vaak nog onrendabel, maar waterstof is een 
veelbelovende energiedrager met heel veel 

mogelijkheden. In situaties waar een warmtepomp 
of een warmtenet geen optie is, kan verwarmen met 
een waterstofketel een interessante oplossing zijn. 
Zeker als we daar op termijn het bestaande gasnet-
werk voor kunnen gebruiken. Groot voordeel van 
waterstof is dat het een energiedrager is die je kan 
vervoeren en opslaan. Hoe groot het gaat worden, is 

nog de vraag. Maar dát het een rol gaat spelen in de 
energietransitie lijkt inmiddels zeker.

Pilots leveren veel kennis op
Zeker is ook dat de branche veel interesse en vragen 
heeft als het gaat om waterstof. Momenteel is ‘wa-
terstof’ het op één na meest gebruikte zoekwoord 
op de website van Techniek Nederland. Om de weg 
te effenen voor installateurs die hiermee aan de slag 
willen, hebben we begin dit jaar een ketenbrede 
werkgroep opgericht. Daarin nemen installateurs, fa-
brikanten, netbeheerders en kennisinstellingen deel. 
Branchemanager Thomas Emmery: ‘We onderzoeken 
wat de installatiebranche met waterstof kan doen in 
de gebouwde omgeving. En welke kennis vakmensen 
nodig hebben om met waterstof te kunnen werken. 
Er komt al heel wat informatie los. Met name van-
uit pilots met gebouwen of wijken die op waterstof 
verwarmen. Die leveren heel veel kennis op over de 
werking, de gebruikte materialen en bijvoorbeeld 
beveiliging tegen lekkage.’

Die verzamelde ervaringen en lessen zijn door ISSO 
uitgewerkt in een rapportage. Een samenvatting 
staat op onze website en een overzicht van de  
randvoorwaarden, de do’s en dont’s en de voor-
keursmaterialen.

Werken aan eindtermen
Emmery: ‘Dat is de eerste stap. Vervolgens gaan
we werken aan eindtermen. We brengen in kaart
wat vakmensen moeten kunnen om hiermee aan de
slag te gaan. Uiteindelijk hopen we dat onze leden
– met een kennisvoorsprong, maar zonder al te veel
regeldruk – degenen zullen zijn die mooie instal -
-laties gaan realiseren. Zoals we er nu naar kijken, is 
de kennisopgave niet enorm groot voor gecertifi-
ceerde installateurs die gewend zijn met aardgas-
installaties te werken. Er zijn veel overeenkomsten 
met die techniek.’

Volg de berichtgeving over waterstof  
op tnl.nu/waterstof

Tom van Engelen, installatiebedrijf Vriend bv:

Ik geloof heilig in de duurzame 
voordelen van waterstof
Tot voor kort voelde hij zich nog een roepende in de woestijn. Maar nu waterstof serieus door lijkt te  
breken, kijkt heel Nederland naar Tom van Engelen. Op het terrein van zijn installatiebedrijf, Vriend bv  
in Coevorden, staat al drie jaar een H2-tankstation voor de zes bedrijfsauto’s die erop rijden. In het  
eigen educatiecentrum maken schoolkinderen kennis met wat Van Engelen ‘de energiedrager van de  
toekomst noemt’. ‘Voorlopers moeten pijn lijden. Zo is het nu eenmaal. De techniek staat nog in de  
kinderschoenen, maar ik geloof heilig in de duurzame voordelen van waterstof.’

Een kilo waterstof kost Van Engelen momenteel 
25 euro. Daarmee rijdt een waterstofauto zo’n 
honderd kilometer. Goedkoop is het niet, maar 

daar doet hij het ook niet voor. ‘Duurzaamheid zit in 
mijn genen. Het gaat mij niet zozeer om de winst, 
maar ook om een leefbare toekomst en ons imago. 
Ons bedrijfspand is gasloos en energieneutraal 
(EPC -1.20). Met een wko-bron, een warmtepomp 
en 240 zonnepanelen. De volgende stap was het 
verduurzamen van het vervoer. Elektrisch zag ik niet 
zitten; de actieradius van elektrische auto’s is te klein 
voor ons. We zijn gevestigd in Noord-Nederland en 
rijden vaak honderden kilometers op een dag. Dus 
werd het waterstof. Ik geloof daar al jaren in. Nu tan-
ken we ’s ochtends de auto vol met groene waterstof, 
opgewekt door zon en wind. En we kunnen zeshon-
derd kilometer vooruit op schone energie. Net zo stil 
en sneller dan een elektrische auto.’ Het viel niet mee 
om vergunning te krijgen voor een waterstoftanks-
tation op het bedrijfsterrein. Maar de aanhouder won. 
Vanwege de tansportkosten en het kleinverbruik kost 
‘thuis tanken’ meer dan aan de snelweg. Ook duurt 
een tankbeurt wat langer. Maar ook dat deert Van 
Engelen niet. 

Wondere wereld van waterstof
Bestelauto’s op waterstof komen nu pas langzaam op 
de markt. Voorlopig blijft het voor Vriend bv dus bij 
de Hyundai NEXO’s voor divisiemanagers en project-
leiders. Zelf rijdt Van Engelen er ook één. Maar daar 
houdt zijn passie voor waterstof niet op. Sinds kort 
runt het installatiebedrijf een Waterstof Educatie Cen-
trum (WEC), dat Van Engelen oprichtte in samenwer-
king met de provincie Drenthe en Wij Techniek. Hier 
maakt hij leerlingen van basisscholen en studenten 
van mbo en hbo wegwijs in de wondere wereld van 
waterstof. ‘We laten een zonnepaneel stroom opwek-
ken. Via elektrolyse maken we daar dan ter plekke 
waterstof van. Die gaat naar een brandstofcel die er 
weer elektriciteit van maakt, waarmee we uiteindelijk 
een ventilatortje laten draaien. Kinderen vinden dat 
prachtig. We laten ze natuurlijk ook onder de motorkap 
van een waterstofauto kijken.’ 

Waterstofketels in aantocht
De industrie en het zware transport zullen als eerste 
de overstap maken naar waterstof. Zodra er meer 
tankstations komen – nu zijn dat er zeven in heel 
Nederland – zal ook het personenvervoer aanhaken, 
verwacht de installateur. Daarnaast kijkt hij reik-
halzend uit naar de uitrol van cv-waterstofketels en 
wellicht een tweede leven voor het gasnet. ‘Van het 
gas af lukt niet alleen met warmtepompen. Die kos-
ten veel stroom en je moet er vaak je hele huis voor 
aanpassen. Dat kan niet iedereen. We kunnen nu al 
waterstof bijmengen bij het aardgas. Over twintig 
jaar kunnen we best ons gasleidingnet voeden met 

alleen waterstof. En die zou dan op hoge temperatuur 
woningen kunnen verwarmen, zonder veel aanpas-
singen. We zullen alleen de ketels moeten vervangen. 
Alle fabrikanten zijn al druk bezig met de ontwikke-
ling van waterstofketels. Dit gaat echt groot worden, 
let maar op.’

Van Engelen heeft een voorbeeldfunctie in de 
installatiebranche als het gaat om waterstof. ‘Ook 
daar doe ik het niet voor. Ik voel me geen voorbeeld 
of vertegenwoordiger van een ontwikkeling. Ik heb 
er gewoon plezier in om duurzaamheid maximaal te 
omarmen en om mijn kleinkinderen te laten zien hoe 
belangrijk ik het vind dat we hun wereld leefbaar hou-
den.’ Tegelijkertijd ervaart het bedrijf er ook voorde-
len van. ‘Bij aanbestedingen voor overheidsprojecten 
heb ik echt een streepje voor. Als kleine Vriend bv 
wisten we laatst het maximaal aantal duurzaam-
heidspunten te scoren bij een aanbesteding voor 
zonnepanelen bij alle overheidsgebouwen in Gro-
ningen. Vanwege ons energieneutrale pand én het 
duurzame wagenpark. Ook wisten we mede daardoor 
een opdracht voor het verduurzamen van sportzalen 
in Emmen binnen te halen. Daar ben ik best trots op.’ 

—  Van Engelen richtte een Waterstof Educatie Centrum (WEC) op. Hier maakt hij leerlingen van basisscholen en studenten van mbo en hbo weg-
wijs in de wondere wereld van waterstof. ‘Kinderen vinden dat prachtig. We laten ze natuurlijk ook onder de motorkap van een waterstofauto kijken.’

Bij aanbestedingen voor  
overheidsprojecten  

heb ik echt  
een streepje voor

Foto: Quido Hansman

https://www.technieknederland.nl/co-certificering-in-de-praktijk?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P6+co+certificering
https://www.technieknederland.nl/onze-leden/wat-doen-wij-voor-onze-leden/ledenkorting/co-keur-credits?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P6+COkeur
https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/techniek-en-markt/klimaattechniek/koolmonoxide/sticker-gecontroleerd?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P6+Sticker+gecontroleerd
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CONNECT2030: de toekomst dichterbij

Winnaar Techathon 2022:

maakt wijk slim, toekomst-
bestendig en duurzaam
Het team van Croonwolter&dros, De Haagse  
Hogeschool en mboRijnland won op 10 november 
de derde Techathon met een slim plan voor de 
transformatie van een kantorengebied in Amers-
foort naar een moderne, multifunctionele wijk.  
Het concept ‘Next gen digitale wijk’ gaat uit van 
een collectieve smart grid en een digital twin die 
alle fases – van ontwerp tot beheer – optimali-
seert. En van vergaande burgerparticipatie.  

Eind september brachten Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL CONNECT2030 uit.  
Ons toekomstbeeld. Het rapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen voor Nederland  
en de technieksector op weg naar 2030. Met aanvullende producten en diensten helpen we u om  
stappen naar de toekomst te zetten.

Zo komt er een interactieve pdf met een overzichtelijke samenvatting van het rapport en suggesties voor 
verdere verdieping. En een inspiratieplaat; een poster waarop de hoofd- en actiethema’s zijn weerge-
geven. Een handige reminder voor aan de wand van kantoorruimtes, in de kantine of bij presentaties. 

In maart 2023 organiseren de partijen achter CONNECT2030 workshops en krijgt u tekst en uitleg bij het 
toekomstbeeld dat CONNECT2030 schetst. Wilt u meer weten, of een vertaling maken naar uw eigen strategie? 
Dan kunnen we een verdiepende workshop organiseren op uw eigen bedrijf. Vergeet ook dit niet: als u bij het 
bestellen van het rapport aangeeft dat u verdere ondersteuning op prijs stelt, dan komt een regiomanager, 
branchecoach of relatiebeheerder van Techniek Nederland of Wij Techniek bij u langs om samen met u door 
het rapport te lopen en te sparren over de betekenis voor uw toekomst. 

Downloaden?  
Dat kan via tnl.nu/startmetconnect22

Als het aan het winnende team ligt, komt het nieuwe Hoefkwartier in 
Amersfoort al virtueel tot leven voordat er een schop de grond in gaat. 
In de digital twin kunnen alle betrokkenen al op voorhand hun wensen 

kenbaar maken en het ontwerp zien groeien. Uiteindelijk zal de digital twin in 
de wijk met slimme, collectieve energievoorzieningen, alle functies slim gaan 
monitoren en sturen. Zoals de gebouwprestaties, de verkeersstromen, de 
energievoorzieningen en het materiaalgebruik. 

Aan alles gedacht
Het collectieve smart grid verbindt en stuurt energievoorzieningen als boos-
terpanelen, elektrische auto’s, en laadpalen. Voor het verwarmen en koelen van 
de wijk voorziet het concept in een warmtenet op een WKO-installatie. Ook aan 
circulariteit, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie is gedacht. Afvalmateri-
alen worden bij de transformatie hergebruikt. In de wijk zijn alle voorzieningen 
binnen tien minuten lopen of fietsen bereikbaar, zodat het autoluw wordt. 
Groene daken en gevels halen de natuur naar de wijk en isoleren de gebouwen. 

Inspireren en motiveren
Het winnende team gaat het plan op 20 december presenteren bij de gemeente-
raad van Amersfoort. Joris Bielderman, deelnemer namens Croonwolter&dros: 
‘We hopen natuurlijk dat ze er ook echt iets van gaan meenemen. Het concept 
is dan ook heel uitvoerbaar. Het was super leuk om met studenten in een dag 
tijd een plan uit te werken met zoveel innovatieve elementen. Samen wisten 
we mooie ideeën en wilde plannen te vatten in een realistisch concept. Het 
enthousiasme van de studenten was heel inspirerend en motiverend. En zij 
leerden weer van onze praktische inzichten. We zijn heel blij met de prijs en de 
eer. Volgend jaar is Croonwolter&dros zeker weer van de partij.’

Techniek Nederland organiseerde de Techathon in samenwerking met de  
gemeente Amersfoort en de kennisorganisaties Wij Techniek, ISSO en TVVL. 

Alle informatie over deze en voorgaande Techathons  
is te vinden op tnl.nu/startmetconnect22

Nieuw lidbedrijf: Pronk Groep

Dit hadden we veel eerder 
moeten doen
  

Toen Laura Willems als kersverse directeur van Pronk Groep een kennisbijeenkomst organiseerde voor 
het personeel, vroeg ze Wij Techniek om een workshop in te vullen. Tot haar schrik kwam ze erachter dat 
Pronk Groep geen lid was van Techniek Nederland. Inmiddels is het bedrijf dat wel. Willems: ‘Dit hadden 
we veel eerder moeten doen. Het lidmaatschap van de branchevereniging past bij onze kwaliteitsfocus 
en brengt ons veel. Waaronder praktische tools en opleidingen.’

In de eerste drie kwartalen van 2022 hebben 120 andere bedrijven net als 
Pronk Groep besloten lid te worden van Techniek Nederland. De groep  
Kleine bedrijven is het grootst vertegenwoordigd. De meeste van  de  
nieuwe lidbedrijven zijn actief in klimaatinstallaties en de solarmarkt. Op 
pagina 15 van deze editie vindt u de bedrijven die recenter lid zijn geworden. 

Pronk Groep: alles voor een 
gezond binnenklimaat
Pronk Groep is de werkmaatschappij van acht bedrijven die zich richten 
op het realiseren van een gezond binnenklimaat. Of dat nu gaat om airco, 
ventilatie, verwarming, koeling of slimme klimaatbeheersing. Deelnemende 
bedrijven zijn Aircoplan, Bevico, Biemond Elektro, Combi, Onnink, Ro-
chema, Roveco en Ventius. Samen vullen ze binnenklimaatcontracten in 
voor woningcorporaties in de renovatie- en verduurzamingsmarkt. Dankzij 
de paraplu-constructie biedt Pronk Groep één aanspreekpunt voor een 
totaalpakket aan diensten en expertises, terwijl klanten kunnen rekenen op 
lokaal vakmanschap én de voordelen van synergie. Ook de bedrijven onder 
de paraplu profiteren van de constructie. Ze kunnen grotere klussen aan, 
worden ontzorgd in zaken als ICT, HR, wagenparken en huisvesting, maar 
behouden hun familiaire cultuur.

Als operationeel directeur stuurt Laura Willems 
de afdelingen van de werkmaatschappij en de 
onderliggende bv’s aan. ‘We zijn een groeiend 

bedrijf. Medewerkers willen graag weten wat die 
groei betekent; voor de koers van het bedrijf en voor 
hun eigen ontwikkeling. Daarom organiseerden we in 
juli van dit jaar een ‘Dag van de Groei’. Wij Techniek 
leidde de workshop ‘Sterk in je Werk’, over vakman-
schap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. 
Techniek Nederland vertelde over ontwikkelingen 
rondom de energietransitie en welke kansen ons dat 
biedt. In onze visie kan een bedrijf alleen groeien en 
veranderen als ook de mensen meegroeien en ver-
anderen. Daar werken we hard aan. Door kennis en 
kunde in kaart te brengen, de hiaten te vinden en de 
juiste trainingen te vinden om op te schalen. Techniek 
Nederland reikt ons daar de hulpmiddelen voor aan. 
Dat is voor ons een belangrijke meerwaarde van de 
brancheorganisatie.’

Informatie op maat
Maar daar blijft het niet bij. Alle projectleiders en 
managers krijgen nu relevante informatie op maat 
aangereikt met mailnotificaties vanuit Techniek 
Nederland. ‘Er komt zoveel op mensen af, er is zo-
veel gaande en zoveel beschikbaar als het gaat om 
publicaties, opleidingen en richtlijnen, dat je auto-
matisch gaat wegklikken als er te veel op je afkomt. 
Deze filtering zorgt ervoor dat onze mensen ontzorgd 
worden in hun informatievoorziening en écht bij de 
les blijven’, zegt Willems. Pronk Groep blijft intussen 
uitbreiden. Ook bij het vinden van nieuwe bedrijven 
speelt Techniek Nederland een rol. ‘We hebben een 
actieve acquisitiestrategie, omdat we geloven dat 
iedereen een gezond binnenklimaat verdient. Maar 
ook omdat je bij grote aanbestedingen moet zorgen 
dat je over voldoende mensen en middelen beschikt. 
Recent hebben we een investeringsmaatschappij in 
de arm genomen om onze ambities in te kunnen vul-

len met groeikapitaal. Het platform installatiebedrijf-
kopen.nl is in dat opzicht heel interessant voor ons.’

Eerste hulp in de regio
Willems verwacht in de toekomst vaker bij de bran-
cheorganisatie aan te kloppen als er nieuwe technie-
ken of ontwikkelingen zijn waarover het bedrijf bij-
gepraat wil worden. Ook hoopt het bedrijf te kunnen 
sparren over het faciliteren van incompany trainingen 

en over ontwikkelingen als repeteerbare concepten 
of het anderszins schaalbaar maken van technische 
oplossingen. Van GIS-applicatie installatiekansen.nl 
maken de bedrijven al dankbaar gebruik. ‘Als wij een 
oplossing aanbieden in regio x, is het handig om te 
zien met welke energiewetten, plannen en richtlijnen 
we daar te maken hebben. Techniek Nederland heeft 
dat allemaal al uitgezocht. We maken daar dankbaar 
gebruik van om concepten werkend te maken.’

Het lidmaatschap past 
bij onze kwaliteitsfocus 

en brengt ons veel
— ‘We zijn een groeiend bedrijf. Medewerkers willen graag weten wat die groei betekent; voor de koers van het bedrijf en voor hun eigen ontwikke-
ling.’ Links van Laura Willems staat CEO René Pronk. Foto: Guus Schoonewille Fotografie

—  Het winnende team werkt aan hun slimme plan. De deelnemers aan dit team: Croonwolter&dros, Haagse 
Hogeschool en mboRijnland, twee uit het bedrijfsleven, twee mbo'ers en vier hbo'ers.   Foto's: Daniel Verkijk

—  Leden van het team Movares, Hogeschool 
Utrecht, ROC Midden Nederland (team zes).

—  Leden van team Dura Vermeer, Hogeschool Arnhem 
Nijmegen, ROC Rijn IJssel (team drie).

Klein        
Midden        

Groot        
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31

Nieuwe leden

https://www.startmetconnect.nl/home?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P8+techathon
https://www.startmetconnect.nl/home?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P8+techathon
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Ondernemen

Zeven vragen over het 
Aanbestedingscentrum 
Veel aanbestedingen verlopen tegenwoordig goed. Toch zijn er nog regelmatig aanbestedingen die  
beter of anders kunnen of waar onregelmatigheden plaatsvinden. In die gevallen kunnen installatie-
bedrijven die lid zijn van Techniek Nederland terecht bij het Aanbestedingscentrum van de branche-
vereniging. Marissa Willemse legt in zeven antwoorden uit wat de rol er van is.

1. Van wie is het centrum? 
‘Het centrum is een aparte stichting, 
gefinancierd door Techniek Nederland. 
In 2020 is de naam van de Stichting 
Marktwerking Installatietechniek (SMI) 
veranderd in Aanbestedingscentrum 
Techniek Nederland’.

2. Wat doet het centrum voor 
de ondernemers? 

‘Ondernemers kunnen bij het Aanbe-
stedingscentrum terecht met vragen 
over aanbestedingen, maar ook met 
klachten of bezwaren. Daarnaast zet 
het centrum zich in voor een verbe-
tering van de aanbestedingspraktijk, 
via lobby-achtige werkzaamheden en 
het opzetten en onderhouden van de 
dialoog met Aanbestedende diensten. 
Tot slot verzorgt het Aanbestedings-
centrum verschillende cursussen.’ 

3. Welke kosten of voorwaarden 
zitten er aan de diensten? 

‘Om een vraag of klacht in behande-
ling te nemen, moet het bedrijf lid zijn 
van Techniek Nederland. Verder zijn 

er geen kosten aan de dienstverlening 
verbonden.’ 

4. Hoeveel klachten krijgt het 
centrum jaarlijks? 

‘Het centrum krijgt ongeveer 35 klach-
ten per jaar. Vroeger, bij de invoering 
van de (gewijzigde) aanbestedingswet, 
waren dit er meer omdat nog veel on-
bekend was. De laatste jaren is er meer 
behoefte aan algemene verbetering 
van de aanbestedingspraktijk en lukt 
het bedrijven eerder zelf om via vragen 
een aanpassing te krijgen.’ 

5. Adviseert of reageert het 
centrum namens één lid- 
bedrijf of richten jullie je met 
een advies op het belang van 
alle leden? 

‘We komen in actie zodra een lid 
contact met ons opneemt. We beoor-
delen eerst zelf of het bezwaar klopt 
en of het in belang is van de branche. 
Alleen als dat het geval is, nemen wij 
het bezwaar verder in behandeling. 
In veel gevallen vinden leden het ook 

niet fijn, vanwege hun relatie met de 
aanbestedende dienst, om met naam 
en toenaam als klager te worden ge-
noemd. Wij kunnen juist uit naam van 
het algemeen belang een misstand of 
foutieve voorwaarde aankaarten.’

6. Wat is het resultaat of welke 
invloed heeft het centrum in  
de markt? 

‘We worden zeer serieus genomen. We 
willen het beste voor alle partijen; ook 
voor de aanbestedende dienst. Soms 
is een aanbesteder zich niet eens be-
wust van een mogelijk ongunstig effect 
van een bepaalde eis. Door klachten 
of fouten zijn we in staat om bepaal-
de zaken structureel te veranderen. 
Soms duurt dit wat langer en voor een 
specifieke aanbesteding kan het te 
laat komen, maar voor de toekomst 
verandert dit de aanbestedingspraktijk 
ten goede.’ 

7. Kun je een voorbeeld  
compact beschrijven?

‘De laatste jaren zetten we ons in voor 
een verbetering van de positie van de 

inschrijver. We zien nu regelmatig aan-
bestedingen waarbij de aanbesteder 
zegt dat ze een opdracht op kwaliteit 
wil gunnen, maar door de wijze van 
formulering of uitvraag onbewust 
stimuleert om onder de kostprijs in te 
schrijven. Dit zijn zaken waar we de 
markt echt bewust van moeten maken.’

—  Marissa Willemse, Techniek Nederland: 'we komen 
in actie zodra een lid contact met ons opneemt.'  
 Foto: Stefan Segers

Alleen is maar alleen. Als zzp’er kun je niet altijd 
terugvallen op anderen bij grote klussen. 
Inkoop, verzekeringen, administratie; je staat 

overal alleen voor. In goede tijden kom je om in het 
werk, in slechte tijden staat je bus stil. En belangrij-
ker nog: als kleine onderaannemer heb je het maar 
uit te voeren zoals de aannemer het wil. Zelfstan-
digheid heeft ook zijn keerzijde. Dat ondervonden 
zzp’ers Arie, Jacco en Thomas Rijlaarsdam en Jacco 
Domburg. De vier zochten elkaar de laatste jaren 
steeds vaker op en uiteindelijk besloten ze een bv op 
te richten. Als collectief bieden ze nu een breed pak-
ket aan diensten, terwijl ze voorheen elk een eigen 
specialiteit hadden: cryogene techniek, paneelbouw, 
industriële automatisering en specialistisch laswerk. 

Heel wat voeten in de aarde
Arie Rijlaarsdam: ‘We hebben elk vijfentwintig pro-
cent van de aandelen in handen en er is een aparte bv 
voor het bedrijfspand dat we nu bouwen in Nieuw-
veen. Officieel ben ik algemeen directeur, maar we 
hebben niet echt een hiërarchie. We hebben elk onze 
eigen klanten waarmee we het contact onderhouden, 
maar we werken daar wel vaker voor samen. Het 

heeft heel wat voeten in aarde gehad om alles op de 
rails te krijgen, maar nu alles op orde is, bevalt het 
ons heel goed.’ Dat traject duurde twee jaar. Cruciaal 
in het oprichtingsproces was de adviseur/boekhou-
der die de mannen in de arm namen. ‘Die heeft de 
oprichtingsaktes gemaakt, de bv-structuur opgezet 
en alles boekhoudkundig in orde gemaakt. We heb-
ben een gezamenlijke bankrekening moeten openen 
en een hypotheek afgesloten voor de bouw van een 
bedrijfspand. Dat laatste was nog het lastigste van 
alles. Daarna was het een kwestie van de juiste tools 
vinden om de urenregistratie bij te houden en te 
factureren. Het proces vergt veel tijd en energie. Voor 
ons als uurtje-factuurtje zzp’ers, kostte ons dat dus 
ook veel geld. Maar we zien nu alleen nog maar de 
voordelen. We kunnen ons werk uitvoeren zoals we 
dat zelf willen, niet zoals aannemers het opleggen. 
We kunnen grotere klussen aan, voor langere tijd. En 
bij storingen kijken we onderling wie op dat moment 
het makkelijkst vrij is te maken.’

Lid geworden
Geen van de vier zzp’ers was voorheen lid van Tech-
niek Nederland. De nieuwe bv is dat wel.  

Rijlaarsdam: ‘Als serieus bedrijf wilden we ons 
aansluiten bij een brancheorganisatie die er goed op 
staat. Daarmee stralen we uit dat we onze zaakjes 
goed voor elkaar hebben. We krijgen als onderneming 
nu te maken met personeel, met verzekeringen, met 
certificeringen en leveringsvoorwaarden. Daarvoor 
kunnen we goed de ondersteuning gebruiken van een 
organisatie die veel kennis en tools in huis heeft, spe-
ciaal voor ons type bedrijven. En het is prettig sparren 
met de relatie beheerder in de regio.’ Alle beetjes 
helpen. De nieuwe bv heeft een wervelend eerste jaar 
achter de rug. De ex-zzp’ers werken nu voor grote op-
drachtgevers waar ze voorheen niet welkom waren. Er 
is meer werk dan ze aankunnen. Er is al één medewer-
ker aangetrokken, maar er zijn er meer nodig. 

Refurbishen cryogene tanks
De samenwerking heeft veel kennis en ervaring bij 
elkaar gebracht. Die bieden weer een voedingsbodem 
voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Zo zijn 
de compagnons bezig om zichzelf op de kaart te zet-
ten met het refurbishen van vacuüm geïsoleerde tanks 
voor koude gassen. ‘Cryogene tanks worden door 
ziekenhuizen, tuinders, de scheepvaart en industrie-
en gebruikt voor de opslag van LNG of CO2. We zijn 
al actief in het installeren, aansluiten en demonteren 
daarvan, maar we willen ze nu ook gaan refurbishen. 
We nemen ze mee naar ons bedrijf, vervangen de klep-
pen en leidingen, doen alle noodzakelijke metingen en 
maken ze weer gereed voor gebruik.’ Daarvoor moet 
eerst het nieuwe bedrijfspand klaar zijn. De eerste 
paal wordt dit jaar nog geslagen. ‘We kunnen niet 
wachten. Dit pand wordt het kersje op onze taart.’

Zzp'ers pakken door met bv
Vier zzp’ers richtten begin dit jaar een bv op. Ze kunnen grotere  
klussen nu vaker zelfstandig invullen, krijgen werk van klanten  
waar ze als éénpitters niet welkom waren en praktische zaken als  
verzekeringen zijn nu beter geregeld. ‘We worden veel serieuzer  
gezien’, zegt Arie Rijlaarsdam. 

—  Arie Rijlaarsdam ‘We kunnen goed ondersteuning gebruiken van een organisatie  
die veel kennis en tools in huis heeft, speciaal voor ons type bedrijven.’  

V.l.n.r Arie Rijlaarsdam, Jacco Rijlaarsdam, Thomas Rijlaarsdam en Jacco Domburg. Foto: Arno Massee

Onderhoudscontracten indexeren?

Voorkom discussies 
Onderhoudscontracten sluit je af voor meerdere 
jaren. Als u dat heeft afgesproken in uw voorwaar-

den, mag u de contractprijzen tussentijds 
aanpassen. Zeker nu materiaalkosten 
behoorlijk duurder zijn geworden, is 
het indexeren van onderhoudscon-
tracten verstandig én goed uit te leg-
gen. Toch ontstaat er soms gesteggel 
met klanten. In circulaire 17 2022 
(tnl.nu/circulaires17) legden we u uit 
hoe u dat kunt voorkomen. 

U kent het vast wel. Klanten die reageren met ‘Waarom zo’n hoog percentage?’ 
als u aankondigt dat de servicebeurt duurder wordt. En leg dan maar eens uit 
dat die vijf procent een gokje was. Beter is om een prijsverhoging te baseren 
op een afgesproken indexreeks. In uw voorwaarden of contract bepaalt u welke 
indexreeks u afspreekt om uw contract te indexeren. Vaak wordt een reeks ge-
bruikt die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt, omdat dit een 
objectieve en breed geaccepteerde bron is. Een voorbeeld hiervan is de reeks 
‘cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’.  
Een andere mogelijkheid is het gebruik van de loonindexcijfers en materiaal-
indexcijfers van de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw,  
tnl.nu/risicoregeling. Deze worden maandelijks bijgewerkt. Een Techniek 
Nederland indexreeks bestaat niet. Wij mogen daarin niet sturen; ondernemers 
bepalen zelf of en in welke mate zij hun prijzen verhogen. Zo houden we gezon-
de concurrentie in stand. 

Tips
1.  De algemene voorwaarden die Techniek Nederland voor haar leden heeft 

gemaakt, de ALIB, bevat twee voorbeeldberekeningen voor indexering.
2.  Voor een jaarlijkse indexering is het belangrijk om elk jaar de indexering uit te 

rekenen over dezelfde periode. Hierbij kijkt u altijd terug om de indexering 
voor de toekomst vast te stellen.

https://www.technieknederland.nl/circulaires/circulaires-installatie-2022?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P10+circulaires
https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/bedrijfsvoering/calculeren-en-indexeren/risicoregeling-woning-en-utiliteitsbouw-1991?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P10+risicoregeling
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VerenigingInspiratie

Geen dag zonder Techniek Nederland

 Label C en de Informatieplicht:

Bent u er klaar voor?
Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe energiewetgeving in werking 
die belangrijk is: de Energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen  
en de Informatieplicht Energiebesparing. Daar is dus haast bij  
geboden. Misschien bent u er allang klaar voor. Zo niet, dan helpen 
we u snel op weg.

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen van 100 m2 of groter, mi-
nimaal een Energielabel C hebben. Wellicht hoort u zelf tot de doelgroep 
en bent u nog niet zo ver. Het kan ook zijn dat u klanten heeft die de 

verplichte labelstap nog niet hebben gemaakt. Op energietransitiedoorinstalla-
teurs.nl staat onder tabblad Regelgeving alle informatie over de label C-plicht; 
handige hulpmiddelen die u helpen te ontdekken waar de label C-plicht wel en 
niet geldt. Maar ook antwoorden op de meestgestelde vragen en een tool die 
de label C-plicht koppelt aan de Informatieplicht. 

Informatieplicht energiebesparing
Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ 
gas per jaar verbruiken, zijn verplicht om aan te geven welke energiebesparende 

maatregelen zij hebben genomen aan de hand van Erkende Maatregelenlijst 
energiebesparing (EML). Dit kan van toepassing zijn op uzelf, maar ook op uw 
zakelijke klanten. Zij moeten dit rapporteren op de site van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft voor elke branche een EML opge-
steld. Ook vindt u alle informatie op energietransitiedoorinstallateurs.nl, onder 
tabblad Regelgeving staan allerlei hulpmiddelen:
• Hulpmiddelen voor de rapportage van de Informatieplicht in het eLoket.
• Handleiding Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).
• Circulaire Informatieplicht Energiebesparing.
• Handleiding eLoket.
• Erkende Maatregelenlijst Metalelektro en MKB-metaal.
• Termenlijst informatieplicht met Engelse vertaling.
•  Memo 'Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsgebouw' voor  

eigenaren/gebruikers kantoren en winkels.

Regelingen rondom energietransitie 
tnl.nu/energietransitie

Een voorbeeld
Betrokken leden, we kunnen dus niet zonder. Zoals  
Ton van der Schoot, die al sinds 2010 proactief is in  
uiteenlopende rollen voor de vereniging. 

Eerst als lid van de Vakgroep Lichtreclame, tegenwoordig Vakcommissie 
SignTechniek, waarvan hij voorzitter werd. Nauw betrokken bij de publicatie 
gericht op het voorkomen van lichthinder door lichtreclame gelinkt aan de 
NSVV-richtlijnen, en bij het informele platform Verlichting Nederland, waarin 
onder meer werd gewerkt aan de lobby richting overheden. 
Tijdens de jaarlijkse internationale overleggen van de European Sign Fede-
ration over de Europese lobby en internationale richtlijnen en normen be-
hartigde hij de belangen van onze vakcommissie. Belangrijk wapenfeit is dat 
destijds werd voorkomen dat neon werd uitgebannen als element in lichtre-
clame. Als gezicht van de vakcommissie, als dagvoorzitter en als betrokken 
bestuurder bij bijeenkomsten en activiteiten is Van der Schoot een voorbeeld 
te noemen. Het bestuur besloot Ton van der Schoot daarom te benoemen als 
Lid van Verdienste, een eer die hem werd opgespeld door algemeen directeur 
Erik van Engelen (rechts op de foto).

Verenigingen, stichtingen, platformen…Neder-
land zit er vol mee en heeft traditiegetrouw 
het hoogste aantal verenigingen per hoofd 

van de bevolking ter wereld. We zijn verbinders. Niet 
verwonderlijk dus dat gezien de maatschappelijke 
impact van techniek en de omvang en de belangen 
van onze sector, ook wij – met u – overal te vinden 
zijn. De vakspecialisten van het bureau en betrokken 
expert-leden vinden we terug in allerlei functies. Als 
bestuurder, toezichthouder, lid van een werkgroep, 
commissie of een college van deskundigen; de 
verschijningsvormen zijn divers. Het aantal posities 
waarin we onszelf terugvinden is in alle bescheiden-

heid indrukwekkend te noemen. Via 35 stichtingen 
en 29 verenigingen om ons heen oefenen we invloed 
uit op zowel het vakgebied als het ondernemerskli-
maat. NEN is koploper met vertegenwoordigers van 
of namens Techniek Nederland in meer dan vijftig 
normcommissies, verdeeld over klimaattechniek, 
sanitair en elektrotechniek. 
NEN wordt op de voet gevolgd door VNO-NCW waar 
we op meer dan veertig plekken een zetel hebben, 
zoals met Doekle Terpstra in het bestuur. Maar ook 
in VNO-commissies zoals bijvoorbeeld die voor 
arbeidsmarktpolitiek, consumentenvraagstukken of 
technologie en innovaties zijn we te vinden.  

Het is maar een greep waarmee we de breedte van die 
meer dan honderdvijftig posities hier willen schetsen.

Hulde
Het verenigings- en belangenbehartigingslandschap 
wordt gedomineerd door afkortingen. Van NSVV tot 
SBB, van ISSO en TVVL tot TKI; Techniek Nederland 
is erbij. Van de vakraad tot de geschillencommissie 
en van het retail platform Nederland tot Rioned; 
er gaat geen dag voorbij of onze stem is ergens te 
horen. Hulde aan alle leden die zich op die meer dan 
honderdvijftig posities laten gelden. Dat mag ook wel 
eens gezegd worden.

Als toonaangevende brancheorganisatie zijn de medewerkers en leden van Techniek Nederland  
vertegenwoordigd in diverse organen in en om ons vakgebied en op het terrein van ondernemen.  
Zo komt Nederland ons tegen in allerlei vertegenwoordigende instellingen en initiatieven.  
Hoeveel? Meer dan honderdvijftig…

De wereld verandert, wij  
moeten daarin mee

Met podcasts 
arbeidstekorten te lijf

We hebben er vijf achter de rug en nog drie te gaan: een reeks praktische en inspirerende podcasts  
gericht op het behoud en het geluk van bestaande medewerkers, maar ook op de werving van nieuwe 
teamleden. Samen met leden maakte Techniek Nederland een prachtige serie verhalen over deze  
uitdagingen. Een serie die inspireert.

Eerst zat Van der Linden zelf een dag in de 
schoolbanken. Hij was zo enthousiast dat hij 
ook de vier leden van het managementteam 

inschreef. ‘Het is als organisatie goed om af en toe 
door de ogen van experts naar de wereld om je heen 
te kijken. Wat gebeurt er in de markt, hoe sluit je 
daarop aan, welke koers moet je daarvoor varen en 

hoe krijg je daar je mensen in mee. Dat waren mijn 
voornaamste vragen en die zijn allemaal deskundig 
beantwoord tijdens de masterclass,’ zegt de eigenaar 
van WL Techniek. 

Workshops voor personeel
Van der Linden dacht er al een tijdje aan om de mis-
sie, visie en kernwaarden van het bedrijf eens onder 
loep te nemen. ‘De wereld verandert, wij moeten 
daarin mee. Ik had al eens een adviesbureau ge-
vraagd naar ons missie-, visie- en strategiemodel 
te kijken. Maar dat voelde wat opgedrongen. Nu 
konden we met de opgedane kennis zelf aan de slag 
om er ons eigen verhaal van te maken. We willen 
ons de komende tijd breder gaan specialiseren en 
ons nieuwe profiel goed in de markt zetten. Nieuw 
talent aantrekken en binden met een wendbare 
onderneming waarin zelfsturende teams verantwoor-

delijkheid krijgen en nemen.’ Door workshops droeg 
het managementteam de nieuwe koers en waarden 
vervolgens over aan de overige medewerkers. ‘Dat 
was niet alleen ‘zenden’, maar vooral ook samen 
aan de slag met cases die de nieuwe missie en visie 
vormgeven. Zodat het echt bij iedereen landt en in 
het DNA terecht komt.’

Met de masterclass ‘Bedrijfskunde in één dag’ investeer je in praktijkgerichte kennis waarmee 
je meer rendement uit je bedrijf kan halen. Bij WL Techniek, een elektrotechnisch installatie-
bedrijf dat lid is sinds 2002, weten ze dat inmiddels. De inzichten die de deelnemers bij de 
training opdeden, zijn vertaald in een nieuwe Missie en Visie, duidelijke strategische speer-
punten en modern personeelsbeleid. ‘Met de bagage van Nyenrode zijn we zelf aan de slag 
gegaan en werd het echt ‘ons ding’, zegt eigenaar Raymond van der Linden.

—  Raymond van der Linden eigenaar van WL techniek.

Wie heeft er niet mee te maken: de behoefte aan medewerkers is groot, 
maar de vijver waarin we vissen beperkt. In de achtdelige podcastserie 
‘Aan de bak.’ vertellen leden en hun HR- en recruitmentcollega’s hoe 

ze daar in de praktijk mee omgaan. En hoe we het werken in de technieksector 
‘sexyer’ kunnen maken. De eerste aflevering ging live op 15 november, de laatste 
is gepland voor 10 januari. Een groot scala aan onderwerpen komt langs. Van 
meer techniek in de klas, het boosten van het techniek-imago en het dealen met 
een krappe bezetting tot het inzetten van arbeidsmigranten.

Opwarmer voor arbeidsmarktcampagne
De podcastserie staat niet op zichzelf. Die sluit aan op de ‘tech is power’-be-
richtgeving op het platform De Makers van Morgen én is een opwarmer voor de 
arbeidsmarktcampagne die we in 2023 gaan opzetten. Op De Makers van Morgen 

laten we zien hoe uitdagend, sexy en belangrijk het is om in de techniek te werken. 
Met de nieuwe arbeidsmarktcampagne richten we onze pijlen heel gericht op 
doelgroepen die we hard nodig hebben om het werk te kunnen bolwerken. We 
schetsen de problematiek, maar hebben het er vooral over oplossingen. U hoort 
er inspirerende voorbeelden en interessante ideeën om de instroom te vergro-
ten en de uitstroom tegen te gaan. Het is voor het eerst dat we u trakteren op 
podcasts. We zien dit als een laagdrempelige manier om het gesprek met u aan te 
gaan. Luister ernaar wanneer u dat uitkomt en hoe vaak u maar wilt.
De gespreksleiding van de acht podcasts is in handen van Diana Matroos, bekend 
van onder meer BNR programma The Big Five. De praktijkverhalen komen van 
ruim twintig leden en hun medewerkers. ‘Aan de bak.’ is te beluisteren via Spotify, 
Soundcloud, Apple Podcast en het platform De Makers van Morgen.

Ook meedoen aan een masterclass ‘Bedrijfskunde 
in één dag’? Dat kan. In 2023 organiseert Techniek 
Nederland, samen met Nyenrode Business  
Univer siteit en Wij Techniek, weer een aantal  
masterclasses. Speciaal voor directeur-eigenaren 
en managers van middelgrote installatiebedrijven. 
De eerstvolgende is op 24 maart. Interesse?  
Mail naar ledenservice@technieknederland.nl

Aan
de bak.

https://www.energietransitiedoorinstallateurs.nl/regelingen?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P13+energietransitie
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Nieuwe leden
Wij verwelkomden de vorige editie 47 nieuwe leden van Techniek Nederland. Deze keer presenteren wij weer 
25 nieuwe collega-bedrijven (peildatum 5 november).

LedenzakenVoordelen

Arnhem Hrair Installatiebedrijf
Barendrecht de Keijzer Installatie & Montage
Barneveld Chaletbouw Wernsen
Bleiswijk Van der Voort van der Kleij   
 Elektrotechniek
Breda De Jong Energiesystemen 
1e Exloermond TrieStan Technical Support
Emmer-Compascuum Gasagentschap Nederland
Ermelo Posthouwer Technische 
 Installaties
Goor T.H.T. Holding
Gorinchem Aditech
Halsteren Pátric Warmteservice & Techniek
Hoogerheide Cambeen Installatie  
 Zuidwesthoek 

Hoogvliet Rotterdam NRG Totaal
Lemelerveld Kemerink water- en  
 doseertechniek
Loosdrecht De Bouw Club
Lunteren Installatietechniek Bouwheer
Marienvelde Rouwhorst Techniek
Montfoort Van den Pol Elektrotechniek
Naaldwijk Quality-Guard
Rijen DL Immers Installatietechniek
Swalmen Brunschot Solar Techniek
Tilburg UPP Bouw en Installatie
Utrecht Groenpand Groep
Wijchen Jiro installatietechniek
Zoeterwoude HEWA-Techniek

Meestgestelde vragen  
over de nieuwe cao

Nieuw: Routewijzer Warmtepompen

Zo bent ook u ‘hybride ready’

De nieuwe cao Metaal en Techniek die in mei van 
dit jaar is vastgesteld, leidt tot betere lonen voor 
alle medewerkers, maar met name voor jonge-
ren. De belangrijkste onderdelen en veranderin-
gen staan in het nieuwe cao-boekje van Techniek 
Nederland. We geven alvast antwoord op de vijf 
meestgestelde cao-vragen. 

1.  De prijzen zijn fors gestegen. Hoe kan ik mijn medewerkers daarin
tegemoet komen?
Wanneer uw vrije ruimte in de WKR nog ruimte biedt, kunt u nettovergoedingen 
geven. Zoals een energiebonus of extra reiskostenvergoeding bovenop de 0,19 
euro. Goed te weten dat in de belastingplannen voor 2023 een verhoging van 
deze vrije ruimte in de werkkostenregeling is opgenomen. De voorwaarden van 
die verhoging worden binnenkort bekend. 

2. Mag ik al eerder een cao-verhoging toepassen, als compensatie 
voor prijs ontwikkelingen?
Officieel is de eerstvolgende cao-verhoging op 1 maart 2023. In principe kunt 
u dat al eerder doen, maar u moet dan wel goed vastleggen dat het recht op de 
verhoging van 1 maart vervalt. 

3. Mag ik het vakantiegeld spreiden over het jaar?
Bedrijven blijven er momenteel ook voor kiezen het vakantiegeld maandelijks uit 
te keren. De cao biedt die mogelijkheid officieel niet, want de bedoeling van het 
vakantiegeld is immers om een spaarpotje voor vakantie te creëren. Ook voor 
deze oplossing geldt: leg in ieder geval wel goed vast dat de werknemer ermee 
akkoord gaat dat het vakantiegeld op deze manier wordt uitbetaald. 

4. Hoe zit het met de seniorenuren vanaf 1 januari 2023?
Per 1 januari 2023 heeft een werknemer recht op seniorenuren vanaf het mo-
ment dat hij 55 jaar is. Dat was tot en met 31 december 2022 vanaf 54 jaar. Een 
werknemer die 66 jaar wordt, heeft formeel geen recht meer op seniorenuren. De 
cao-afspraak loopt namelijk maar tot en met 65 jaar. 

5. Hoe zit het met de RVU-regeling?
Vanaf 1 januari 2023 gaan de werkgevers 0,25 procent van het Wsf loon afdragen 
voor de RVU-regeling (vervroegd uittreden). Hiermee wordt de RVU-pot gevuld. 
Werknemers kunnen vanaf 1 april 2023 gebruikmaken van de regeling. Aanmel-
den voor de regeling zal vanaf 1 januari 2023 kunnen. Deelname is mogelijk voor 
werknemers die, op voltijd basis, maximaal 3.897 euro bruto per maand verdien-
den. Deelname is ook mogelijk als een werknemer een hoger salaris had, maar 
deelnam aan een ploegendienst of consignatiedienst.

Heeft u het cao-boekje nog niet?  
Bestel hem dan via tnl.nu/cao-boekje

Vragen over de cao?  Download de cao: praktische vragen  
en antwoorden via tnl.nu/cao-praktischevragen

Een bekend scenario: u krijgt een telefoontje van een klant 
die een warmtepomp wil bestellen. Waarom? De gasre-
kening loopt op en hij wil snel een hybride oplossing. Als u 
doorvraagt, blijkt dat de klant in feite nog geen idee heeft 
wat een warmtepomp is, wat die doet en of de woning er 
wel geschikt voor is. U besteedt een half uur om uit te  
leggen hoe alles werkt en wat er voor nodig is. 

Grote kans dat de klant na een half uur ‘warmtepomp-voor-beginners’ af-
haakt omdat de isolatie nog niet voldoet of omdat er geen ruimte is voor de 
pomp of de buitenunit. Om het u makkelijker te maken aan de voorkant van 

het salestraject, ontwikkelde we een ‘hybride ready-folder’. Met informatie over 
de werking van een (hybride) warmtepomp, de randvoorwaarden en de situaties 
waarin de pomp optimaal functioneert. Met behulp van de checklist, inventari-
seert de klant zelf of de woning al geschikt is voor een warmtepomp. Wanneer u 
uiteindelijk het gesprek aangaat, komt de klant beter beslagen ten ijs en wordt uw 
tijd efficiënter benut. De folder vindt u op het platform energietransitiedoorinstal-
lateurs.nl. Daar kunt u de folder ook personaliseren met uw bedrijfsnaam, waarna 
u de folder aan klanten kunt geven die met energiebesparing bezig zijn.

Platform Energietransitiedoorinstallateurs.nl van Techniek Nederland heeft 
een nieuw onderdeel: de routewijzer warmtepompen. Via de button op de 
homepage treft u tools en veel informatie aan die u kunnen helpen in uw 
klantcontact. Zo treft u aan:
•  Informatie over soorten warmtepompen, trainingen, wet- en regelgeving  

en subsidies.
•  ‘Hulp bij adviesgesprek warmtepomp’; een online adviestool voor een  

effectief klantgesprek over de aanschaf van een warmtepomp op basis  
van een aantal klanttypes.

• Een opnameformulier voor warmtepompen.
•  De folder ‘hybride ready’ waarmee een klant kan checken of het huis  

geschikt is voor hybride warmtepomp en die de installateur kan  
personaliseren en aan klanten kan uitreiken. 

•  De uitbreiding van de marktanalysetool installatiekansen.nl met  
informatie over de marktkansen voor hybride warmtepompen op  
buurt- en straatniveau.

tnl.nu/warmtepomptool

Vakraad Metaal & Techniek en NV schade brengen de admini stratieve 
uitvoering van sociale regelingen en inkomens verzekeringen in de 
Metaal & Technieksector per 1 januari 2 023 onder in een nieuwe orga-
nisatie: CoMetec. 

Momenteel communiceert u met PMT over pensioenregelingen en ontvangt 
u een gecombineerde factuur voor premie voor pensioenen en sociale re-
gelingen, zoals onder meer voor de O&O organisaties. Voor de WIA-Werk-

nemersverzekeringen communiceert u met NV schade. Per januari 2023 veran-
dert er iets. Vanaf dat moment ontvangt u per kwartaal twee facturen; één van 
PMT en één van CoMetec. Op de PMT-factuur staat de premie die u afdraagt voor 
pensioen. De factuur van CoMetec is een gecombineerde factuur met de premies 
die u afdraagt aan verzekeringsproducten van NV schade en de premies voor de 
sociale regelingen. 

Waarom?
De wereld van pensioenen en sociale verzekeringen is continu in beweging. Denk 
bijvoorbeeld aan de ingang van het nieuwe pensioenakkoord en arrangementen 

op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Veranderingen als deze brengen 
administratieve uitdagingen met zich mee. Om daar nu, maar ook in de toekomst, 
goed mee om te gaan, is CoMetec opgericht. Een partij met veel kennis van de 
branche, die ervoor zorgt dat ondernemers minder administratieve handelingen 
hoeven uit te voeren. 

Duurzaam inzetbaar
CoMetec wordt verantwoordelijk voor het innen van de bijdragen die u als werkge-
ver betaalt voor de cao-regelingen. Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u van CoMetec 
de nota’s voor bijdragen als de inkomensverzekeringen en de sociale fondsen. 
Ook regelt het de administratie en uitvoering van de WIA (wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen). Zo zorgt CoMetec er bijvoorbeeld voor dat WIA-gelden 
op tijd worden uitgekeerd aan medewerkers. 

CoMetec informeert u zelf over de veranderingen en wat dit  
voor u betekent. U hoeft tot die tijd nog niets te doen.  
Kijk voor meer informatie op tnl.nu/cometec 

CoMetec nieuwe uitvoeringsorganisatie 
sociale regelingen

—  Lara van de Burgt werkzaam bij Warmtebouw bv met de laatste uitgave van het cao-boekje technische 
installatiebedrijf 2021-2024. Foto: Paul van den Dungen

‘Shit. Dit is niet goed.  
Dit is helemaal niet goed…’
Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek, krijgt op vrijdag-
avond 2 juli 2021 om 21.30 uur een telefoontje van financieel directeur en ICT-verant-
woordelijke Marcel de Boer. Die heeft maar weinig woorden nodig. ‘We zijn gehackt.’ 
De Haas realiseert zich meteen; Dit is niet goed, dit is helemaaaal niet goed! 

Wat er toen allemaal gebeurde heeft het installatiebedrijf vastgelegd in een zeer onderhoudend 
boek, waarin de gebeurtenissen van uur tot uur worden beschreven. Tweehonderd medewer-

kers waren nodig om in een hyper stressvol weekeinde de digitale 
hartstilstand van het bedrijf te overwinnen. Het is een meeslepend 
verhaal, uitermate leerzaam voor hen die hun cyberweerbaarheid 
willen vergroten. Toch is het ook een verhaal over saamhorigheid en 
veerkracht van een familiebedrijf. De Haas: ‘In tegenstelling tot veel 
anderen die zoiets is overkomen, geven wij wel openheid over de 
hack, om anderen te waarschuwen voor de enorme impact van zoiets 
ongrijpbaars en om mensen bewust te maken van het belang van 
veilig werken met computers.’

Het boekje is te downloaden via tnl.nu/hack

Meelezen?

De Verbinding wordt ook verspreid onder mede-
werkers van onze leden. Hebben we iemand gemist 
die ook wil meelezen? Stuur dan een e-mail naar 
ledenservice@technieknederland.nl en vermeld 
voor- en achternaam, functie en adresgegevens 
en voortaan leest hij of zij ook mee. Medewerkers 
afmelden? Stuur dan ook een mail naar de afdeling 
Ledenservice.

https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/
personeel-en-organisatie/cao/cao-installatiebranche

https://www.technieknederland.nl/webshop/cao-boekje-technische-installatiebedrijf-2021-2024?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P14+cao
https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/personeel-en-organisatie/cao/cao-installatiebranche?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-Verbinding&utm_content=P14+cao+praktische+vragen
https://www.energietransitiedoorinstallateurs.nl/tool/warmtepomp?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P14+tool+warmtepomp
https://www.cometec.nl/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P15+cometec
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/boek-hack/?utm_source=2022-16&utm_medium=krant&utm_campaign=De-verbinding&utm_content=P10+Hack
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In beeld

State-of-the-art installatiekunst
Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie, 
zónder tussenkomst van een conservator. Het bijna veertig meter hoge gebouw is een ontwerp van het  
Rotterdamse architectenbureau MVRDV, ook bekend van de Markthal. De dynamiek van het depot is een 
andere dan die van het museum: hier worden geen tentoonstellingen gemaakt, maar kan het publiek –  
zelfstandig of met een gids – grasduinen tussen 70.000 kunstobjecten.

In het Rotterdamse Museumkwartier verrijst het depot. In dit gebouw zijn alle kunstwerken te zien die het 
gelijknamige museum vanwege ruimtegebrek niet kan tentoonstellen. Het depot bevat ook veel state-of- 
the-art installatiekunst. Bam Bouw en Techniek werkte aan de klimaat-, licht- en luchtbehandelingsinstallaties 
die ervoor zorgen dat de kunstwerken onder optimale condities bewaard blijven. Dat doen ze ook nog eens 
energiezuinig. Het gebouw wordt duurzaam verwarmd en gekoeld door warmte-koudeopslag in de bodem. 
Zonnepanelen leveren elektriciteit. Het ventilatiesysteem wint warmte en vocht uit de afgezogen lucht om die 
weer toe te voegen aan de toevoerlucht. Gefilterd regenwater dient om de toiletten te spoelen en de daktuin  
te besproeien. Dankzij aanwezigheidssensoren staat verlichting nooit onnodig aan.

Foto: Marco De Swart


