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Uneto-VNI-voorzitter Terpstra: "Het veld is rijp om te oogsten"

ZOETERMEER (Energeia) - De installatiebranche schuift op richting het

hart van de energievoorziening in huizen en gebouwen. Vanaf 1 februari

heeft brancheorganisatie Uneto-VNI een nieuwe voorzitter, die zin heeft in

de energietransitie. Doekle Terpstra: "Woningen en gebouwen worden

straks energieneutraal. Een installateur die cv-ketels plaatst, wordt op

termijn een zeldzaamheid."

De nieuwe voorzitter van Uneto-VNI heeft net zelf een huis

laten bouwen, met zonnepanelen en een installatie voor

zonnewarmte op het dak. Hij is gefascineerd door de

techniek. "Je leert zoveel. Nu weet ik dat mijn panelen nét

niet optimaal liggen. Daarom is mijn huis niet

energieneutraal. Dat vind ik wel jammer." Maar die kleine

teleurstelling kan Terpstra's enthousiasme voor de

energietransitie niet temperen. "Tien jaar geleden had ik

gezegd 'breng maar een HR-ketel'. Nu vraagt de consument

om een energieconcept. Dat is een radicale verandering."

De installateur wordt een energieregisseur, volgens uw organisatie. Wat is

dat, een energieregisseur?

"De rol van de installateur is fundamenteel aan het veranderen. Het werk verschuift van

de aanbodzijde naar de vraagkant. Voor de klant -zowel particulier als zakelijk- doet

energie ertoe, die wil bijdragen aan energieneutraliteit en stelt daarom complexere

eisen. Het gaat niet langer om het plaatsen van een losse CV-ketel. De klant wil een

energieconcept. Installateurs houden zich bezig met de integrale energiesystemen.

Technologie wordt steeds belangrijker. Vergelijk het met het bouwen van een tunnel:

vroeger begonnen we met het neerleggen van beton. Nu wordt eerst de installatie

gebouwd, en daaromheen komt dan de muur."

"Vroeger kwam de installateur als laatste binnen om nog even de ketel te plaatsen. Nu

zijn installatiebedrijven al in de ontwerpfase betrokken omdat ze zo een optimale

installatie kunnen ontwerpen. Werken in het Bim (Bouwwerk Informatie Model, waarin

het te bouwen project in 3D wordt weergegeven, red.) brengt alle partijen bijelkaar en
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legt vast wie welke rol heeft. Dat zorgt dat er nauwelijks tot geen faalkosten zijn. Het

waarborgt ook de energiebesparing. Daar worden taken en verantwoordelijkheden

vastgelegd en de basis gelegd voor beheer en onderhoud."

De installatiebranche bestaat voor een groot deel uit éénpitters. Is een rol

als energieregisseur voor deze groep wel te behappen?

"In elke branche zijn voorlopers en volgers, en voor beiden is plaats. Er is geen

hiërarchie. Het is ook niet zo dat alle klanten meteen een concept willen; er zijn ook

consumenten en zakelijke opdrachtgevers die nog in het klassieke patroon zitten. Maar

de energietransitie is aan het gebeuren en linksom of rechtsom moet de sector daar een

antwoord op vinden."

"We willen Uneto-VNI ontwikkelen tot een kwaliteitskeurmerk, niet uitsluitend

belangenbehartiging. Neem nu de nieuwe regeling dat vanaf 2019 alleen nog erkende

installateurs zich met rookgasinstallaties mogen bezig houden. Daar moeten éénpitters

ook in mee gaan, dat is een kwestie van veiligheid. De ondernemer moet blijven leren."

"Ik kan me ook voorstellen dat een ondernemer zich juist specialiseert op één segment,

zonnepanelen, opslag of warmtevoorziening, en dat die elkaar dan vinden in nieuwe

organisatorische verbanden."

Al pratend borrelt Terpstra' enthousiasme weer op.

"Ik geloof heel erg dat de komende jaren alles op zijn kop gaat. Organisatorische

modellen, politieke modellen, maatschappelijke verhoudingen -ik zeg vaak tegen mijn

kinderen, bestuurlijk zou ik willen dat ik dertig jaar jonger was. Er zijn enorme

doorbraken en er gaat heel erg veel veranderen."

En wat betekent dat voor de installatiebranche en Uneto-VNI?

"Het veld is rijp om te oogsten, er is een geweldig perspectief. De installatiequote –het

aandeel installatietechniek in de totale bouwsom– wordt steeds groter. In een paar jaar

tijd heeft die zich ontwikkeld van 25% naar 35% en het neemt nog steeds toe. De waarde

van het gebouw zit niet meer in de stenen, maar in toenemende mate in de kwaliteit van

de installatietechniek. De verwachting is dat de markt explosief gaat groeien van een

productievolume van EUR 16,5 mrd nu naar ruim EUR 20 mrd in 2021."

"Het is niet alleen een vraagstuk over ondernemerschap. Bij Uneto-VNI kijken we ook

wat het betekent voor de arbeidsmarkt, scholing, de CAO-afspraken. Zijn er wel
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voldoende mensen? En zijn die goed opgeleid?We moeten vakmanschap ontwikkelen en

koesteren. Ik geloof echt dat we dat in Nederland hebben laten verslonzen. Wij gaan

alles doen om de professionele ontwikkeling van Uneto-VNI-leden de komende jaren te

faciliteren."

Hoe kijkt Uneto-VNI naar de toekomstvisie zonder gas?

"Als je vijf jaar geleden had gezegd dat we gas-vrij zouden gaan bouwen, was je voor gek

verklaard. Nu is het de realiteit. We worden economisch en maatschappelijk gedwongen

om na te denken over alternatieven. Maar lukt het ons om nieuwe concepten te

bedenken, dan lopen we voorop en maken we winst. Nederlandse bedrijven zijn creatief

en innovatief; de ontwikkelingen zijn superinteressant."

"Mijn ambitie was om in mijn nieuwe huis prosument te worden. Wie had dat tien jaar

geleden kunnen bevroeden?"
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