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Aan leden VIB, genodigden en Isolatiebedrijven, 

 

Op vrijdag 23 maart 2018 houdt VIB voor isolatiebedrijven (leden en niet-leden) een 

technische themadag. De voorgaande edities werden goed bezocht en gewaardeerd. Reden 

dus om het eerste kwartaal van 2018 op deze koers door te gaan. De komende bijeenkomst 

staat in het teken van utiliteitsisolatie en duurzaamheid, met lezingen en 

praktijkgerichte workshops. Wat kunt u verwachten op 23 maart? 

 

 

Programma, lezingen/inleidingen en workshops: 

 

 

09.30 uur 

 

Ontvangst met koffie/thee. 

 

09:45-10:00 uur 

 

Opening door VIB-voorzitter Hans Koole, aanvang programma. 

 

10:00-15:00 uur 

 

Informatiemarkt met productpresentaties. 

 

10:00–10:30 uur 

 

‘Isolatie en verduurzaming van gebouwen; meer dan energie’  

Dutch Green Building Council – Thomas Metz, programmamanager. 

 

10:40-11:10 uur 

 

‘Toekomst energieprestatie en de rol van isolatie’ 

Nieman Raadgevend Ingenieurs, Harm Valk,  

senior-adviseur Energie en Duurzaamheid. 

 

11:20–11:50 uur 

 

Parallelle workshops (maak een keuze op deelnemersformulier) 

1. ‘Elektrische tracing in de praktijk, eenvoudiger dan u denkt’ -  

WebHeat, Erik Windmeijer. 

2. ‘Belang van isolatie’ -  Harm Valk, Nieman Raadgevend Ingenieurs. 

 

12:00–13:00 uur 

 

Lunch en bezoek informatiemarkt. 

 

13:00–13:30 uur 

 

Parallelle workshops (maak een keuze op deelnemersformulier) 

3. ‘Kansen door Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ –  

Nieman Kwaliteitsborging, Jurgen Slippens. 

4. ‘Is BIM een Bijzonder Irritant Modewoord?’ -  

ICN Solutions, Ad de Jongh. 

 

13:40–14:10 uur  

 

‘Geld verdienen met Marketing’ 

Bouwkennis, Boudewijn Goedhart, directeur. 

 

14:15–15:00 uur 

 

Discussie en afronden, voorzitter VIB, Hans Koole 

 

15:00–16:00 uur 

 

Borrel en netwerken. 

 

Isolatiebedrijven kunnen kosteloos aan de dag deelnemen. Opgave kan via de website 

www.isoleren.nl en info@isoleren.nl onder vermelding van bedrijfsnaam en contactpersoon. 

Wij zien u graag op 23 maart voor een mooie actieve praktijkgerichte isolatiedag. 
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Informatiemarkt 

 

In de centrale hal zijn verschillende marktkramen van producenten/distributeurs opgesteld. De 

bezoeker neemt hier kennis van de nieuwste ontwikkelingen. Op dit moment vindt de 

inschrijving voor de deelnemende bedrijven plaats. 

 

Op dit moment hebben zich aangemeld: 

 

 

 

Goebel BV  

Werner Boons  

 

 

 

Huikeshoven BV 

Wouter Ebben  

 

 

 

OOI 

Martin Witter 

 

 

 

Rockwool RTI BV  

Elbert Reijtenbagh 

 

 

 

WebHeat 

Erik Windmeijer 
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Plenaire presentaties 

 

 

Door onderstaande organisaties worden de volgende drie presentaties gegeven. 

 

10:00–10:30 uur ‘Isolatie en verduurzaming van gebouwen; meer dan energie’  

door Dutch Green Building Council, 

Thomas Metz, programmamanager 

 

De isolatiebranche speelt een sleutelrol in de grootste opgave van de 

komende jaren, de verduurzaming van de gebouwen in ons land. Aandacht 

wordt besteed aan de trending topics en specifiek wordt ingegaan op het 

internationale duurzaamheidskeurmerk BREEAM, dat door de markt in 

Nederland wordt gebruikt om te sturen op duurzaamheid. Waar krijgt de 

isolatiebranche mee te maken en waar liggen de kansen. 

 

 

10:40-11:10 uur ‘Toekomst energieprestatie en de rol van isolatie’ 

door Nieman Raadgevend Ingenieurs, Harm Valk,  

senior-adviseur Energie en Duurzaamheid. 

 

De energietransitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving is ingezet. 

Wat zal dit op korte en middellange termijn gaan betekenen? Een overzicht 

van de beleidslijnen voor nieuwe en bestaande gebouwen en de uitwerking 

hiervan in de nieuwe BENG-eisen.      

 

13:40–14:10 uur ‘Geld verdienen met Marketing’  

door Bouwkennis, Boudewijn Goedhart, directeur 

 

Ondernemen is weten wat je klanten willen en waar ze wakker van liggen. 

Weten hoe de wereld verandert en wat dit in de toekomst voor jouw 

organisatie betekent. Als je inzicht in deze toekomst hebt, dan vergroot je 

je kans op succes. Veel organisaties spelen met het vraagstuk hoe nu echt 

een klantgerichte organisatie te worden. Nieuwsgierig hoe dit aan te 

pakken? Ik deel het geheim graag met je.  

 

 

Thomas Metz 

Plenaire Presentatie 

‘Isolatie en verduurzaming van gebouwen; meer dan energie’  

10:00–10:30 uur 

Dutch Green Building Council (DGBC). 

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-

profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te 

verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie 

naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken 

en leven is. Zij stimuleren kennisontwikkeling, zorgen voor verbinding 

tussen participanten, verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren 

bijeenkomsten en evenementen over actuele duurzaamheids-thema's. Ook 

beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk om 

de duurzame prestaties van gebouwen, sloop-projecten en gebieden te 

beoordelen. Voor de utiliteitisolatie is BREAAM via DGBC voor de VIB leden 

een goede aanzet om de deze nieuwe marktontwikkeling te kunnen volgen. 
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Harm Valk 

 

Plenaire Presentatie 

‘Toekomst energieprestatie en de rol van isolatie’   

10:40–11:10 uur 

 

Parallelle workshops  

(2)  ‘Belang van isolatie’ 11:20 – 12:10 uur 

(3)  ‘Kwaliteitsborging’   13:00 – 13:30 uur 

 

Nieman Raadgevend Ingenieurs. 

De Nieman Groep adviseert installatietechnisch gebied. Daarmee levert het 

een praktische uitwerking van bouwfysica. Conceptueel denken in 

klimatiseringsconcepten is daarvoor noodzakelijk. De werkzaamheden van 

Nieman Groep zijn geconcentreerd in de vestigingen Utrecht en Zwolle. De 

Nieman Groep werkt integraal en geeft praktisch advies op basis van onze 

goede kennis van bouw- en installatietechniek, in ontwerp, toetsing, 

uitvoering en beheer. 

 

Boudewijn 

Goedhart 

 

Plenaire Presentatie 

‘Geld verdienen met Marketing’   

13:40–14:10 uur 

 

BouwKennis. 

Het succes van je organisatie valt of staat met het maken van de juiste 

beslissingen. Betrouwbare markt- en marketinginformatie is hierbij 

essentieel. Het helpt je bij de dagelijkse gang van zaken, het op tijd 

signaleren van trends en het bepalen van je marktpotentieel. Goede 

marktinformatie is de basis voor plannen, controleert en inspireert. Het 

verzamelen van markt- en marketinginformatie kost echter tijd, capaciteit 

en kennis. Dit geldt ook voor de duiding en praktijkgerichte presentatie van 

de informatie. Het liefst heb je een betrouwbare partner die dit voor je 

verzorgt. Een professionele maar vriendelijke leverancier van strategische 

informatie die flexibel inspeelt op jouw informatiebehoefte. 

 

Voor de bouw-, installatie- en vastgoedbranche is BouwKennis deze 

leverancier. Door gebruik te maken van BouwKennis bespaar je tijd en haal 

je capaciteit en kennis in huis. BouwKennis is voor vele bedrijven in de 

bouw-, installatie- en vastgoedmarkt al jarenlang een betrouwbare partner. 

Ons uitgebreide portefeuille van producten en diensten zorgt ervoor dat je 

in al je informatiebehoeften bent voorzien. Ons doel is om samen met jou 

een slimmere en een meer klantgerichte bouwketen te creëren. Het maken 

van weloverwogen keuzes op basis van betrouwbare markt- en 

marketinginformatie speelt hierin volgens ons een sleutelrol. 
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Parallelle workshops  

  

Er worden op twee verschillende tijden de volgende vier workshops gegeven:  

  

11:20-11:50 uur U kunt op het deelnameformulier kiezen voor 1 of 2  

 

1.  ‘Elektrische tracing in de praktijk, eenvoudiger dan u denkt’ -   

WebHeat, Erik Windmeijer. 

Steeds vaker wordt elektrische tracing in de utiliteit uitbesteed aan het 

technisch isolatiebedrijf als uitbreiding van de isolatiewerkzaamheden. 

Een juiste kennis van de toepassing en montage van deze producten is 

daarom belangrijk.  

Elektrische tracing is pas compleet als deze op een energiebesparende 

temperatuur-regeling wordt aangesloten. Wij laten u kennismaken met 

de verschillende uitvoeringen van elektrische tracing, de toepassingen 

en (on)mogelijkheden van deze productgroep in de utiliteit  zodat u 

een juist advies kunt geven aan uw klant.  

 

2.  ‘Belang van isolatie’ - Nieman Raadgevend Ingenieurs, Harm Valk. 

De uitwerking van energieneutrale gebouwen lijkt primair te gaan over 

andere manier van warmte- en koudeopwekking. Daarnaast vragen 

(zeer) energiezuinige gebouwen om nauwkeuriger ontwerp- en 

uitvoering. Hoe kan daaraan worden tegemoet gekomen en wat is de 

rol van isolatie op dit speelveld? 

 

13:00-13:30 uur  U kunt op het deelnameformulier kiezen voor 3 of 4  

 

3.  ‘Kansen door Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ – 

Nieman Kwaliteitsborging, Jurgen Slippens. 

Langzamerhand vinden ook in de gebouwde omgeving vormen van 

kwaliteitsborging van gerealiseerde gebouwen en installaties ingang. 

Momenteel nog vooral in hoog-complexe utiliteitsgebouwen. Met de 

komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt deze ‘as 

built’ beoordeling ook ingebed in de bouwregelgeving. Welke 

praktische veranderingen zijn 

 

4.  Is BIM een Bijzonder Irritant Modewoord?”  

ICN Solutions, Ad de Jongh. 

BIM staat voor communicatie. BIM kun je niet kopen, BIM is een 

concept wat veel voordelen opleveren kan. BIM is beslist geen 

‘toverwoord’ en niet zaligmakend, maar wat dan wel? Volg de BIM 

explicatie! 

 

 

Erik Windmeijer 

 

Parallelle workshops  

(1) ‘Elektrische tracing in de praktijk, eenvoudiger dan u denkt’   

11:20–11:50 uur - Erik Windmeijer. 

WebHeat is een specialist in tracing en elektrische leidingverwarming met 

een uitstekend technisch advies gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in 

tracing.  

WebHeat werkt samen met gerenommeerde fabrikanten van verwarmings-

producten wereldwijd om een totaaloplossing te bieden in elektrische 

verwarmingskabels en aanverwante producten. Het bedrijf heeft een brede 

kennis opgebouwd met veel toepassingen om projecten samen met u 

succesvol te kunnen laten slagen.   
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Harm Valk 

Jurgen Slippens 

Parallelle workshops  

 

 

(2)  ‘Belang van isolatie’ – Harm Valk - 11:20–12:10 uur 

 

 

(3)  ‘Kwaliteitsborging’   - Jürgen Slippens - 13:00–13:30 uur 

 

 

 

 

 

Nieman Raadgevend Ingenieurs. 

De Nieman Groep adviseert installatietechnisch gebied. Daarmee levert het 

een praktische uitwerking van bouwfysica. Conceptueel denken in 

klimatiseringsconcepten is daarvoor noodzakelijk. De werkzaamheden van 

Nieman Groep zijn geconcentreerd in de vestigingen Utrecht en Zwolle. De 

Nieman Groep werkt integraal en geeft praktisch advies op basis van onze 

goede kennis van bouw- en installatietechniek, in ontwerp, toetsing, 

uitvoering en beheer. 

 

Ad de Jongh

 

Parallelle workshops  

(4)  ‘Is BIM een Bijzonder Irritant Modelwoord?’   13:00 – 13:30 uur 

ICN Solutions is gespecialiseerd in branche specifieke 

automatiseringsoplossingen voor bouwkunde, werktuigbouwkunde en 

infrastructuur. Project Informatie Management (PIM)-systemen bieden 

oplossingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren.  
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Ja, ik kom naar de Technische Sectordag op vrijdag 23 maart 2018 9.30 uur 

Gebouw Intechnium, Korenmolenlaan 4 te Woerden 

 

 

 

 

Bedrijfsnaam: ………………………………………. 

 

Contactpersoon*:  ………………………………………. 

 

Emailadres: ………………………………………. 

 

Telefoonnr.: ………………………………………. 

 

 

*graag opgave voor een volgend contactpersoon op een nieuw blad 

 

 

 

 

Voor de parallelle workshops van 11:20-11:50 uur kies ik voor (1 of 2) ……………… 

 

1. ‘Elektrische tracing in de praktijk, eenvoudiger dan u denkt’ - Erik Windmeijer, WebHeat 

2. ‘Belang van isolatie’ -  Harm Valk, Nieman Raadgevend Ingenieurs 

 

 

 

 

Voor de parallelle workshops van 13:00–13:30 uur kies ik voor (3 of 4) ……………. 

 

3. ‘Kansen door Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’  

Jurgen Slippens, Nieman Kwaliteitsborging 

4. ‘Is BIM een Bijzonder Irritant Modewoord?’ – Ad de Jongh, ICN Solutions  

 

 

 

 

Dank voor uw aanmelding. We houden contact en zien u graag op 23 maart. 

 

Met vriendelijke groet, 

VIB 

info@isoleren.nl 

 

Aanmeldformulier 
23 MAART 2018 

Technische Isolatie, 

Reken maar! 

Gebouw Intechnium 

Korenmolenlaan 4, Woerden 


