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TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL KENNISONTWIKKELING

EVENEMENTEN

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.

woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Platform voor mens en techniek

Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

TVVL KENNISPARTNERS

Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

TVVL CONNECT

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.
TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES
Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

TVVL MAGAZINE

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.
De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

WORD LID

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.
Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
6 keer per jaar TVVL Magazine.
Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
Toegang tot een groot netwerk van professionals.
•
•
•
•

Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!

Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.

Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!

Sla de
pagina om

EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)
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woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!

Sla de
pagina om

EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!

Sla de
pagina om

EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche
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TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
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Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
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Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
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YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
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Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
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STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.
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Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.
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Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.
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In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.
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het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.
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YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
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professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.
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Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.
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Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche
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CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.
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bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
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de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
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en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
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voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.
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2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.
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YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.
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kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
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ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
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Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.
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2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.
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Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
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YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

OVER TVVL

CURSUSSEN

TVVL METATHEMA

CURSUSAGENDA
CURSUS

TVVL is het kennisplatform in de installatietechniek. We denken na
over oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.
Op verschillende niveaus en met verschillende disciplines.

Met de vele ontwikkelingen en specialisaties binnen de installatietechniek is het gemakkelijk om doelstellingen en prioriteiten uit het oog
te verliezen. Om deze reden formuleert TVVL een metathema, afgeleid
uit de behoeften en ontwikkelingen in onze branche en de maatschappij.
Gedurende vier jaar, opgesplitst in vier jaarthema’s, wordt dit metathema behandeld in alle facetten van TVVL. In de periode 2021-2024 is
dit thema “inzicht in een gezonde en circulair gebouwde omgeving”.

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor
medewerkers in de installatiesector. Kennis is voor iedereen toegankelijk, maar de juiste en direct toepasbare kennis is niet vanzelfsprekend.
Toepasbare kennis vraagt naast theoretische kennis ook ervaring en
visie op het vakgebied. Hierbij is TVVL jouw kennispartner. TVVL blijft
haar cursussen afstemmen op de huidige tijd met de huidige weten regelgeving.

Voor techniek
Techniek betekent niet altijd een technisch verhaal, interessanter zijn
de mensen achter de techniek en het eﬀect van techniek op mens
en maatschappij.
Voor mensen
We zijn een club mensen die van (installatie)techniek houden.
TVVL groeit je hele carrière met je mee, dus we willen graag weten wie
je bent en wat je doet, wat je aan onze community bij kunt dragen én
wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid in gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben
voor gezondheid.

Ons cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken, projectmanagement,
BIM, energie en persoonlijke groei. Wil of ga jij een cursus bij
TVVL volgen?
Dan bieden wij jou de 7 zekerheden:

Voor innovatie
Als je up-to-date wilt blijven van ontwikkelingen of je vindt het juist
niet snel genoeg gaan. Join the club en innoveer met ons mee.

TVVL verkent
We verkennen in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn.
We kijken welke uitdagingen en problemen er spelen en brengen de
juiste mensen bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol kan TVVL daarin spelen?
TVVL innoveert
Bij TVVL maken wij de verbinding tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere
oplossingen. We werken samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.
TVVL deelt
Wij vermenigvuldigen kennis en daadkracht door het delen van
inspirerende ideeën. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk.
Dat doen we door cursussen, evenementen, TVVL Magazine en
TVVL Connect.

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een
gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom is voor het aankomende jaar gekozen voor het jaarthema circulaire economie en data.

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector

Als TVVL lid ben je extra voordelig uit met
15% korting op onze cursussen

KENNIS ALS MOTOR
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIE

Geen verborgen kosten of verrassingen

Vakkennis en vakinformatie up-to-date

2022: Circulaire economie en data
Voor de bouw- en installatiesector betekent dit onder andere: meer
en hoogwaardiger hergebruik van bouwmaterialen en -producten
en een andere aanpak in het uitvragen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten. Met als afgeleid resultaat minder gebruik van primaire
grondstoﬀen en de lagere productie van afval. Hoe meten wij dat nu
en hoe kan data het ontwerpproces faciliteren? TVVL denkt mee en
faciliteert onderzoeken en kennisontwikkeling die bijdragen aan het
jaarthema.
Ons metathema en jaarthema komen als rode draad terug in al onze
activiteiten en uitingen.

Vertrouwde en erkende kwaliteit

Unieke kans om je netwerk te vergroten

Platform voor mens en techniek

BEURSACTIE

WAT DOET TVVL?

EXPERTGROEPEN
Wil jij techniek in een vroeg stadium verkennen en meepraten
over belangrijke thema’s? Sluit je aan via één van onze expertgroepen en communities. Lees meer hierover op de achterkant!

Wil jij op de hoogte blijven van alles gerelateerd aan installatietechniek? Maak dan gebruik van deze speciale beursactie en ontvang
de komende drie edities van TVVL Magazine helemaal gratis.
Scan de QR code hieronder en vul je gegevens in met de code
BUILDING2021. Je ontvangt dan kosteloos de komende drie edities
van TVVL Magazine.

TVVL CONNECT
Met TVVL Connect werk je online samen en blijf je eenvoudig op
de hoogte van ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.
Lees verder op de achterkant.

TVVL MAGAZINE
In TVVL Magazine lees je over de nieuwste ontwikkelingen
en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied.
Lees verder op de achterkant.

Deze actie is geldig tot en met donderdag 18 november.

EVENEMENTEN
Bezoek onze landelijke en regionale evenementen voor
het vermenigvuldigen van kennis, daadkracht en inspirerende ideeën. Bekijk de agenda!

Het opbouwen van een zakelijk netwerk kan jaren duren. YOUNG TVVL
helpt jong professionals graag op weg met werk, carrière en netwerk.
Aansluiten bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe
contacten.

TVVL IS JOUW KENNISPARTNER
IN DE TECHNOLOGIESECTOR
Onze vereniging helpt oplossingen te vinden voor
de technische uitdagingen van de toekomst.
Bij TVVL vind en deel je kennis.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer
Communiceren vanuit je kracht
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Brandblusvoorzieningen
Warmtenetten in 2 dagen
Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC
installaties
Energiecoördinator
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Luchtbehandelingstechniek
Europese Energie Eﬃciëncy Richtlijn (EED)
Bouwkunde voor Installatietechnici
Adviesvaardigheden
Commissioning Manager
Workshop Zwembaden Waterbehandeling
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Workshop Stoominstallaties
Workshop Technische en Medische Gassen

17 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
30 november 2021
8 december 2021
15 december 2021
7 januari 2022
14 januari 2022
17 januari 2022
19 januari 2022
21 januari 2022
24 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
8 februari 2022
8 februari 2022
9 februari 2022
11 februari 2022
22 februari 2022
2 maart 2022
8 maart 2022
8 maart 2022
9 maart 2022
16 maart 2022
18 maart 2022
21 maart 2022
5 april 2022
12 april 2022
20 april 2022
22 april 2022
17 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2021
31 mei 2021

YOUNG TVVL heeft als doel jong professionals:
• thuis te laten voelen binnen TVVL;
• een springplank te bieden voor carrière en netwerk;
• met vakgenoten en de sector te verbinden.

Sluit aan bij YOUNG TVVL
YOUNG TVVL bestaat uit iedereen die deel wil nemen en 'jong van
geest is'. Samen bouwen we een sterke community en vergroten
we de samenwerking met elkaar. Want alleen samen kom je verder.
Ideeën zijn altijd welkom! YOUNG TVVL hoort graag waar jij behoefte
aan hebt. Begin bijvoorbeeld een discussie op TVVL Connect
(www.tvvlconnect.nl), stel vragen of deel ervaringen.

AGENDA
YOUNG TVVL LEDENLUNCH
Kom naar de jaarlijkse YOUNG TVVL Ledenlunch, waar netwerken en
kennismaken centraal staan. Ieder jaar zorgen we voor een aangename
verrassing tijdens de lunch. De laatste keer gingen we aan de slag met
professioneel ﬂirten. Ook dit jaar kun je dit weer van ons verwachten!
Na de lunch start het middagprogramma van de TVVL Techniekdag
welke plaatsvindt op dezelfde locatie.
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: InnStyle Maarssen

YOUNG TVVL EINDEJAARFEEST ‘TOEKOMSTVISIE CIRCULAIRE
ECONOMIE MET TVVL KENNISPARTNERS’
Hoe ziet de installatietechniek er in de toekomst uit en welke innovaties
zijn nodig om voort te bestaan? Innoveren is durven experimenteren.
Wij geloven in beweging, want niet innoveren betekent stilstaan.
Samen met de TVVL Kennispartners werpt YOUNG TVVL een blik op
innovatie en de toekomst. Met de kennis van doorgewinterde innovatie experts en de frisse energie van jong professionals kijken we naar
de uitdagingen van overmorgen. Eén ding is zeker; techniek is hierin
niet weg te denken. Dit alles gekoppeld aan het thema ‘Circulaire
economie en data’, wat ook het TVVL jaarthema 2022 is.
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

YOUNG TVVL
Bouw aan jouw zakelijke netwerk met andere jong
professionals tijdens onze gave YOUNG TVVL events.

Sanitiare Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering

16 november 2021

YOUNG TVVL

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL jong professionals
samen in een ongedwongen sfeer om gave dingen te doen en maakt
YOUNG TVVL zich hard voor jong professionals door het organiseren
van diverse events!

CURSUSSEN
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke
bijscholing voor professionals in de installatietechniek.

Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gasinstallaties
Energiecoördinator
Water/water warmtepompsystemen voor
woningen
Technicus Klimaatinstallaties
Geluid in Technische Installaties
Europese Energie-Eﬃciency Richtlijn (EED)
Legionellapreventie Adviseur
Procesengineering module 3 Automatisering
Ontwerpen van water/water warmtepompen
woningen
Commissioning Specialist
Hydraulische schakelingen
Luchtbehandeling Speciale Ruimten
BIM Coördinator
Werktuigkunde voor elektrotechnici
Sanitaire Installaties in Gebouwen Module Gebouwriolering
Warmtepompen utiliteit
Procesengineering
Elektrotechniek voor werktuigkundigen
Ontwerpen van lucht/water warmtepompen
woningbouw

STARTDATUM

YOUNG TVVL WATERSTOFREIS
YOUNG TVVL organiseert een exclusieve Waterstofreis door Oosten Noord Nederland. We bezoeken diverse bedrijven die zich bezighouden met Waterstof. Hier vinden lezingen en excursies plaats.
Een bijzondere reis over duurzame energieopslag en mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor wie?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de YOUNG TVVL Waterstofreis? Voor deze exclusieve reis hebben we slechts enkele kaarten
beschikbaar! Bekijk op onze website - www.tvvl.nl - hoe jij één van de
felbegeerde kaarten kunt bemachtigen.

YOUNG TVVL ZOMERFESTIVAL 2022
Futureproof in het bos!
Op 30 juni 2022 is het eerste YOUNG TVVL Zomerfestival 2022 dat je
absoluut niet mag missen! Tijdens dit eerste kennisfestival van YOUNG
TVVL staat je een bijzondere ervaring te wachten.
Bereid je alvast voor op een uitgebreid en innovatief programma met
vele interessante lezingen en workshops over techniek en persoonlijke
ontwikkeling. Met thema’s zoals waterstof, proptech, circulariteit en
artiﬁcial intelligence raken we de kern van innovatie en zorgen we dat
jij futureproof kunt zijn.
Dit alles in festivalstijl in de bossen van Lage Vuursche, vlakbij Hilversum
en Utrecht, op het prachtige landgoed Pijnenburg van Feel Good
TentEvent. Een unieke plek midden in de natuur met een magische
sfeer. Een korte wandeling door het bos voert vanaf de parkeerplaatsen naar een knapperend kampvuur. Het door fakkels verlichte
zandpad maakt de sprookjesachtige sfeer compleet. Jij kunt hierbij zijn!
Dit wil je niet missen toch? Meld je alvast gratis aan via www.tvvl.nl en
houd social media in de gaten, want er volgt meer.
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: landgoed Pijnenburg, Lage Vuursche

EVENEMENTEN

TVVL KENNISONTWIKKELING

TVVL CONNECT

TVVL organiseert jaarlijks een aantal vaste landelijke bijeenkomsten
met daarnaast een aantal wisselende evenementen, afhankelijk van
actualiteiten en beurzen. Tijdens onze evenementen vermenigvuldigen
we kennis, daadkracht en inspirerende ideeën met sprekers die koploper zijn in hun vakgebied. Naast onze kennis delen we ook ons netwerk
met technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook met
andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie!

TVVL verkent in een vroeg stadium wat trends en ontwikkelingen zijn. We kijken welke uitdagingen en problemen er
spelen en brengen de juiste mensen bij elkaar om daarmee
aan de slag te gaan. Welke kennisbehoefte is er en welke rol
kan TVVL daarin spelen? Bij TVVL maken wij de verbinding
tussen kennis en mensen. Met inbreng van ieders expertise
gaan we op zoek naar nieuwe, slimmere oplossingen. We werken
samen aan een betere toekomst en een duurzame leefomgeving.

Met TVVL Connect bieden wij jou als professional in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te
ontwikkelen en kennis te delen. Dit past binnen onze doelstelling
om de kennisautoriteit op het gebied van installatietechniek te zijn.
Connect staat daarbij voor het verbinden van mensen, kennis en
techniek. Daarnaast sluit TVVL Connect aan bij Connect2030,
de toekomstvisie om de techniek achter Nederland te versterken.

Regio evenementen
De enthousiaste leden van de 7 regionale groepen slagen er ieder jaar
weer in een vol programma van regio evenementen samen te stellen.
Zodat jij je kennis én je netwerk binnen je eigen regio kunt vergroten.
Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat
weet en wie wat voor jou kan betekenen.

Kennisontwikkeling vindt zijn vorm in vele uiteenlopende
projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Al deze ontwikkelingen ontstaan binnen onze expertgroepen
en communities. Met elkaar creëren we een omgeving waarin je als
professional de ruimte krijgt om baanbrekend te zijn.

Bij alle bijeenkomsten is er ruime gelegenheid bestaande en nieuwe
contacten te ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op één van onze
bijeenkomsten.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

AGENDA EVENEMENTEN
dinsdag 9 november 2021
TVVL Eindedaglezing Urban Mining
woensdag 10 november 2021
TVVL Q&A sessie Circulaire Installaties (online)

MET
SPECIALE
BEURSACTIE!

woensdag 24 november 2021
TVVL Techniekdag 2021
donderdag 30 juni 2022
YOUNG TVVL Zomerfestival

Expertgroep Sanitaire Technieken
Nederland is een waterland en loopt dan ook voorop
als het gaat om waterinstallaties zoals leidingwaterinstallaties, sanitaire toestellen, drukverhoging, warmtapwaterbereiding, circulatiesystemen, legionellapreventie, afvalwatertechniek en
rioleringstechniek. De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken
bij innovatief onderzoek op deze gebieden en het actualiseren van
wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen. De groep wordt (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.
Expertgroep Klimaattechniek
Het klimaat in binnenruimtes moet aan allerlei eisen
voldoen voor zowel mensen als objecten. Om steeds aan
de nieuwste eisen te voldoen, zijn klimaatinstallaties onderhevig aan
continue ontwikkeling en innovatie. De Expertgroep Klimaattechniek
loopt sinds jaar en dag voor de troepen uit door de mouwen op te
stropen en al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen. De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal
en diversiteit aan projecten waarbij integraliteit en samenwerking met
andere technieken belangrijke randvoorwaarden zijn.

Platform voor mens en techniek

TVVL KENNISPARTNERS

TVVL Connect in het kort
Binnen TVVL Connect vind je de onderdelen Thema’s, Groepen,
Deelnemers, Projecten, Kennisbank en de Technipedia. Door je
aan te melden als deelnemer van TVVL Connect krijg je toegang
tot alle mogelijkheden die dit platform biedt. De technipedia is
een technische encyclopedie voor en door de deelnemers van
TVVL Connect. Via de online kennisbank doorzoek je eenvoudig
alle beschikbare informatie uit artikelen en publicaties. In onze
kennisbank staan niet alleen al onze technische rapporten van
onze afgeronde projecten, ook vind je hier alle artikelen van
TVVL Magazine van de afgelopen jaren.
Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer
Digitale technologie wordt een steeds dominanter onderdeel van installaties in onze samenleving waardoor van
installateurs steeds meer kennis wordt verwacht op het gebied van
digitale technieken en databeheer. Het automatiseren van processen
en de bundeling hiervan in een centraal systeem is daarbij cruciaal.
Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen. De Expertgroep Gebouwautomatisering en
-beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling
en besturing van installaties en het samenspel tussen installatie, de
integratie van systemen in een gebouw en het borgen van de kwaliteit
en de prestaties van technische installaties.

Triple BIM Community
Om open en transparant samen te werken en om de sector aantrekkelijker en productiever te maken is de Triple BIM Community opgericht. De community brengt mensen online en oﬄine bijeen om kennis
uit te wisselen en samen te werken aan onderwerpen ter verbetering
van de productiviteit en het imago van de bouw.
Met de Triple BIM community wordt ook een stevige
basis gelegd voor digitalisering van de sector. Naast
het oppakken van verschillende projecten worden
er met regelmaat goedbezochte BIM Community
Cafés georganiseerd.
Community Circulaire Installaties
Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan
gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire
economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten en inzet van hoogwaardige grondstoﬀen. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Niet alleen het ontwerp van de
installatie, ook de afzonderlijke producten moeten op circulaire
wijze, met gebruik van circulaire materialen worden geproduceerd.
De Community Circulaire Installaties is actief betrokken binnen dit vakgebied met verschillende onderzoeken en projecten.

Naast kennisdeling denken leden van het TVVL Kennispartner netwerk
mee over de invulling van TVVL evenementen, zoals de TVVL Techniekdag en het Toekomst & Trends Event als opening van een nieuw TVVL
jaar. Ook leveren zij een bijdrage door het organiseren van een aantal
exclusieve netwerk events.

Waterstof Community
Waterstof kan een mogelijke oplossing bieden
binnen de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Er is echter nog veel onbekend over de kansen en
bedreigingen die daarbij horen. Het doel van de Waterstof
Community is om inzicht te geven en kennis te delen over de
mogelijkheden van waterstof. Denk daarbij aan de organisatie
van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van
artikelen.

De ambitie van TVVL voor de toekomst is groot. Daarom zoeken wij
altijd gedreven kennispartners die een bijdrage willen leveren aan de
promotie en professionalisering van ons vakgebied. Sluit je aan bij het
Kennispartner netwerk van TVVL!
Interesse? Stuur een mail naar info@tvvl.nl.

DRAAG BIJ AAN
KENNISONTWIKKELING

Platform voor mens en techniek

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden
T 088 401 06 00 | info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

Kies jij ook voor verandering, samenwerking en verbinding?
En wil jij jouw bijdrage leveren aan voor jou relevante
thema’s? Meld je dan nu aan op TVVL Connect.

Expertgroep Elektrotechniek
De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen
en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen
elkaar in rap tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische
installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel)
comfort. Gebouwen worden ook steeds vaker verbonden met hun
omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek draagt bij aan ontwikkelingen binnen dit veld door zich te
richten op verbindingen en aansluitingen zowel binnen gebouwen als
tussen gebouwen.

ONZE EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

Kennisdeling zit in het DNA van TVVL. Ons vak dwingt ons tot vernieuwen en samenwerken. Dit doen we als TVVL graag samen met ons
unieke TVVL Kennispartner netwerk. Het TVVL Kennispartner netwerk
is een divers netwerk op directieniveau. Een netwerk van grote en kleine
ondernemers. Niet de omvang van de bedrijven, maar de drijfveer is
wat ons bindt.

Binnen Groepen deel je met jouw expertgroep of community in een afgeschermde omgeving projectinformatie, een
agenda en een prikbord. Bij het onderdeel Projecten zie je op
welke onderwerpen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling.
Alle beschikbare informatie wordt samengevoegd binnen
Thema’s. Door Thema’s te volgen blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen waarin jij geïnteresseerd bent.

TVVL MAGAZINE

WORD LID

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke
onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat
het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen,
reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis.
De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar
activiteiten. TVVL Magazine komt 6 keer per jaar uit.

Door aan te sluiten bij TVVL neem je deel aan een uitgebreid netwerk met kennis en ervaring. We bieden je een kompas om nieuwe
ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken
te bestuderen. Bij TVVL ga je de verbinding aan met andere betrokkenen
en enthousiaste professionals. Denk hierbij niet alleen aan technici in de
gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines.

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector.
TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken
van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie.
In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze.
TVVL (bedrijfs)leden krijgen het magazine gratis toegestuurd.

Alle voordelen op een rijtje:
• Toegang tot TVVL Kennisontwikkeling.
• Gratis toegang of korting op congressen, excursies,
webinars en evenementen.
• 15% korting op onze (post-hbo) cursussen.
• 6 keer per jaar TVVL Magazine.
• Exclusieve toegang tot TVVL Kennisbank.
• Toegang tot een groot netwerk van professionals.
Persoonlijk lid worden
Wil jij niets missen van wat er in jouw vakgebied gebeurt? Je netwerk
uitbouwen? Participeren in één van de vele actieve communities
binnen TVVL en zo zelf een actieve rol spelen in innovaties in onze
sector? Je nog verder ontwikkelen met een vakgerichte TVVL Cursus?
Meld je dan nu aan als persoonlijk lid.
Persoonlijk lid onder de 26 jaar
TVVL draagt jong professionals een warm hart toe. Frisse energie en
nieuwe kennis zijn altijd welkom binnen onze vereniging. Daarom biedt
TVVL jong professionals onder de 26 jaar een gratis lidmaatschap aan.
Bedrijfslid worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan bedrijfslid worden.
Medewerkers proﬁteren daarmee van de kennis van TVVL en kunnen
tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen,
excursies en andere bijeenkomsten. Dat is inclusief een abonnement
op het TVVL Magazine.
Abonnee TVVL Magazine
Wil je geen lid worden van TVVL worden maar wel het magazine
ontvangen? Word dan abonnee!
Benelux: € 115
Buitenland: € 145
Studenten: € 89
Meld je aan via info@tvvl.nl.
Bekijk www.tvvl.nl voor meer informatie!
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