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Voorwoord
De bewoner centraal

Als kennisinstituut voor installatietechniek gaat 
onze aandacht vaak uit naar de techniek in een 
gebouw. Alle kennis die we daarvoor beschikbaar 
hebben, ligt kant-en-klaar opgeslagen in onze 
KennisBank. We moeten ons, elke keer opnieuw, 
goed realiseren waar het werkelijk om gaat in 
gebouwen. Niet om de techniek, maar om de 
bewoners en de gebruikers van een woning, 
kantoor, ziekenhuis of theater. Dit geldt in alle 
fasen van de ontwikkeling en het gebruik van 
gebouwen. Het begint in de initiatieffase van een 

nieuwbouwproject, waarin we het programma van eisen of de prestatie-
specificaties opstellen, en loopt door tot en met de exploitatiefase met 
monitoring van gebouwprestaties en alle onderhoudswerkzaamheden. 

Dat vind ik ook het mooie van huisvestingsprojecten die in publiek-private 
samenwerking (PPS) tot stand worden gebracht. Opdrachtgevers kunnen 
allerlei redenen hebben om deze ontwikkelvorm te kiezen. Wat is zo 
waardeer in dit type project is dat het heel nadrukkelijk begint met het 
formuleren van de gebruiks- en comforteisen voor de gebruikers in het 
toekomstige gebouw. Dit gebeurt behoorlijk abstract, er staat nog geen 
streep van het toekomstige gebouw op papier.

Dit uitgangspunt - de gebruiker voorop! - geldt vaak ook bij het gesprek 
met uw klant of opdrachtgever. Wij mogen De-techniek-waarop-
Nederland-draait prachtig vinden; de gebruiker is vooral geïnteresseerd in 
comfort, een prettig gebouw en productiviteit van zijn organisatie.
Soms moet dit uitgangspunt zelfs leidend zijn bij de ontwikkeling van ken-
nis over gebouwtechniek.
Bijvoorbeeld als het gaat over levensloopgeschikt wonen. Door de decen-
tralisatie van de zorg staan bewoners, gemeentes en woningcorporaties 
‘gezamenlijk’ voor de opgave om de zorgkosten te beperken, onder meer 
door te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en 
daar verzorgd worden.

Willen we hieraan op een goede manier invulling kunnen geven, dan is 
een goed keukentafelgesprek met bewoners nodig. Daarin kunnen we 
vaststellen wat in een individuele situatie nodig is om met bepaalde 
beperkingen veilig en prettig in je woning te blijven leven. Die beperkin-
gen bestaan vaak uit het meer moeite uitvoeren van bepaalde activiteiten. 

De kennis die we nodig hebben om dit gesprek zinvol te kunnen voeren, 
hebben we samen met een groot aantal organisaties uit het ‘zorgveld’ 
vastgelegd aan de hand van ‘persona’s’. Deze persona’s staan als voor-
beeld van mensen met bepaalde beperkingen die we met behulp van 
allerlei maatregelen kunnen ondervangen. Door die maatregelen kan de 
persoon in kwestie zo goed mogelijk zijn gewenste activiteiten blijven 
uitvoeren en aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen. Dus let-
terlijk: de gebruiker centraal!

Deze Info geeft u veel informatie over dit project, en over veel andere 
lopende activiteiten van ISSO.

Groeten,
Rob van Bergen

Directeur ISSO
R.vanbergen@isso.nl
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Kennis over installatietechniek voortaan altijd en  
overal beschikbaar

Maak kennis met de ISSO-KennisBank en de nieuwe isso.nl

Fris, overzichtelijk, persoonlijk en toegan ke
lijk: dat zijn de ISSOKennisBank en isso.nl  
in een notendop. ‘U heeft de sites natuurlijk 
al eens bezocht. En zo niet, dan is NU het 
moment. Ze zijn ontzettend mooi,’ vindt 
Rob van Bergen, directeur ISSO.

Eerst even over onze digitale bibliotheek; de ISSO-
KennisBank. Die is compleet vernieuwd. Hierin vindt u alle 
kennis over installatietechniek. Het gaat om meer dan 400 
producten, waaronder publicaties, handboeken, BRL-en, 
rekentools en checklists. 

THUIS, ONDERWEG, OP KANTOOR OF OP DE 
WERKPLAATS
Als installatieprofessional heeft u voortaan altijd en overal 
toegang tot kennis over installatietechniek voor de dage-
lijkse praktijk. De nieuwe ISSO-KennisBank is te raadple-
gen via smartphone, tablet of gewoon via de computer. 
Via uw persoonlijke omgeving ‘Mijn ISSO’ heeft u direct de 
beschikking over de benodigde kennis. Waar u ook maar 
bent: thuis, onderweg, op kantoor of op de bouwplaats. 

DE VERNIEUWDE ISSO.NL IS HOOGSTENS EVEN 
WENNEN 
Op isso.nl komt u binnen in een compleet nieuwe omge-
ving, maar de informatie is vertrouwd. Zoals gebruikelijk 
vindt u op isso.nl de data van instructiebijeenkom-
sten, beschrijvingen van lopende projecten, nieuws en 
natuurlijk een link naar de ISSO-publicaties in de ISSO-
KennisBank. 

KENNISMAKEN
Ga naar Kennisbank.isso.nl en maak gratis een KennisID 
profiel aan. U heeft dan toegang tot uw persoonlijke ‘Mijn 
ISSO’ omgeving. Via deze omgeving bouwt u al snel een 
archief op met kennisproducten waarin u geïnteresseerd 
bent. 
Met ‘Mijn ISSO’:
•  kunt u snel en gemakkelijk bestellingen plaatsen of uw 

abonnement wijzigen
• heeft u een eigen, overzichtelijke bibliotheek
• heeft u direct toegang tot kennisproducten 
•  kunt u documenten opslaan, zoals formulieren en 

checklists
• ziet u eerder gedane bestellingen.

ABONNEMENT
ISSO-publicaties en andere uitgaven zijn te raadplegen 
met een abonnement. 
Een abonnement afsluiten gaat gemakkelijk:
1  Maak uw KennisID profiel aan en log hiermee in op uw 

‘Mijn ISSO’ omgeving
2 Kies uw kennisproducten 
3 Kies uit het standaard- of pluspakket
4 Kies het soort abonnement 

STANDAARD OF PLUS PAKKET
Per abonnement heeft u de keuze uit het ‘standaard’ of 
‘plus’ pakket. Onderstaand overzicht geeft de verschillen 
in functionaliteiten weer:

SOORT ABONNEMENT (looptijd minimaal een jaar)
•  Individueel abonnement
•  Bedrijfsabonnement Klein: gebruik tot en met vijf 

medewerkers
•  Bedrijfsabonnement Groot: gebruik tot en met onein-

dig aantal medewerkers
•  Onderwijsabonnement: gebruik oneindig aantal leer-

lingen (een schooljaar)

VRAGEN?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met Matthijs 
Plandsoen via 010 - 206 59 60 (tijdens kantooruren) of 
m.plandsoen@isso.nl.

Functies Standaard  Plus

Printen  x x

Rekentools  x

Helpdesk  x x

Interactieve grafieken  x

Korting op papieren publicaties  15 % 30 %
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Onze nieuwe slogan:

ISSO, kennisinstituut 
voor installatietechniek

Via onze nieuwe sites kunnen we de bouwko-
lom beter voorzien van installatiekennis. We 
zijn in staat om iedereen die betrokken is bij de 
productie of het leerproces van een gebouw, 
van installatietechnische kennis te voorzien. 
Vandaar onze nieuwe ondertitel:  

ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek.  

Uw en onze kwaliteit begint met kennis, omdat:
•  economie en samenleving meer dan ooit afhankelijk 

zijn van goede en veilig werkende technische installa-
ties;

•  de functionaliteit van een gebouw ten minste voor de 
helft wordt bepaald door technische installaties;

•  technologische ontwikkelingen om breed georiënteer-
de en gespecialiseerde kennis vragen. Denk daarbij 
aan ketenintegratie, kostenefficiency en het Bouw 
Informatie Model (BIM);

•  kennis steeds meer verbonden is met aantoonbare 
kwaliteit, zoals certificaten en keurmerken;

•  de economie meer dan ooit afhankelijk is van 
geschoolde technici. In 2020 kan slechts 16% van de 
arbeid ongeschoold worden uitgevoerd. Dit verlangt 
omscholing van bestaande technici en meer kennis-
aanbod van opleidingen;

•  kennis het middel is waarmee een bedrijf de gewenste 
kwaliteit kan bereiken.

Wij bieden u kennis aan via de ISSO-KennisBank, papie-
ren uitgaven, instructies, incompanytrainingen, lezingen, 
webinars, voor het actuele aanbod kijkt u op isso.nl.

Kwaliteit begint met Kennis, luidt onze nieuwe slogan. 

Omdat iedereen afhankelijk is van technische installaties 

in gebouwen die goed en veilig werken. Daarbij zijn we 

als installatiesector meer dan ooit verantwoordelijk voor 

kwaliteit. Om die kwaliteit te bewaken, is veel kennis 

nodig. Daarin kan en wil ISSO u (blijven) voorzien.

Kwaliteit  
begint  
met Kennis
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Samenwerken aan gezonde gebouwen
Marco Hofman, projectcoördinator binnenklimaat ISSO,  

voorzitter NEN-normcommissie ventilatie en secretaris KvINL

Naast aanmoediging en regulering rondom 

de ontwikkeling van energiezuinige gebou-

wen, ontstaat er een sterk besef waaróm we 

die gebouwen eigenlijk realiseren. Namelijk 

om er zo goed mogelijk in te kunnen leven 

en werken. En daarbij verwachten we als 

vanzelfsprekend een comfortabel en gezond 

binnenklimaat. Hoe krijgen we dat bouwtech-

nisch gedaan?

De overheid schept de kaders voor de realisatie van 
energiezuinige gebouwen. Leidraad hierin is de Europese 
richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) uit 2010, in 
Nederland uitgedrukt als de Energieprestatiecoëfficiënt 
(EPC) en het energielabel (EI). In de EU-richtlijn wordt 
naast energiezuinigheid ook de nadruk gelegd op de rela-
tie met het binnenklimaat: 
(…)‘These requirements shall take account of general indoor 
climate conditions, in order to avoid possible negative effects 
such as inadequate ventilation, as well as local conditions 
and the designated function and the age of the building.’ (…)
De relatie met een gezond binnenklimaat wordt nu ook 
uitgedragen door de Nederlandse overheid met de recen-
telijk geformuleerde Beleid-Eisen energieprestatie nieuw-
bouw vanaf 2020 (BENG). Zo schrijft Stef Blok, Minister 
voor Wonen en Rijksdienst, in zijn brief (van juli 2015) aan 
de kamer over ‘voortgang energiebesparing gebouwde 
omgeving’:
(…) ‘De eisen hebben als con-
sequentie dat er sprake zal 
zijn van betere isolatie en een 
grotere luchtdichtheid van de 
gebouwen. De afhankelijkheid 
van de voorzieningen voor de 
luchtverversing in de gebou-
wen voor het onderhouden 
van gezonde binnenlucht zal 
hierdoor verder toenemen. Dit 
is een belangrijk aandachts-
punt bij de verdere ontwikke-
ling van bijna-energieneutrale 
concepten’. (…)
Vanuit ISSO beweeg ik mij al 
jaren op het vlak van energie-
zuinige en vooral gezonde en 

comfortabele gebouwen. Het is mijn ambitie om met alle 
betrokken partijen te werken aan goed functionerende 
klimaatsystemen in gebouwen voor een goed binnenkli-
maat. Graag neem ik u even mee in dit proces.

PRAKTISCHE KENNIS IS ER VOLDOENDE
Een kleine tien jaar geleden zijn er op verzoek en in 
samenwerking met partijen uit de markt meerdere nor-
matieve richtlijnen (ISSO-publicaties) ontwikkeld voor 
mechanische ventilatiesystemen als onderdeel van het 
installatieconcept voor woningen. Deze publicaties hel-
pen de markt bij de ontwikkeling van energiezuinige, 
comfortabele en goed werkende ventilatiesystemen. Ook 
op internationaal gebied is er in de afgelopen decennia 
veel kennis vergaard en verspreid op het gebied van 
luchtkwaliteit in en om gebouwen. Het Air Infiltration and 
Ventilation Centre (AIVC) speelt hierin een belangrijke 
coördinerende rol (zie kader). Tegelijkertijd is er een vak-
bekwaamheidstraject opgetuigd over ventilatie. Daartoe 
zijn lesboeken en examens ontwikkeld. Via het (CITO)
examen kunnen de technici vakbekwaamheidscertificaten 
behalen. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun kwa-
liteit en vakmanschap aan te tonen via certificatieregelin-
gen (BRL 6000-10 en BRL 8010 Ventilatieprestatiekeuring). 

BORGING INSTALLATIEKWALITEIT NOG 
ONVOLDOENDE
De vele kennisproducten en diensten die door diverse 
aanbieders, waaronder ISSO, zijn ontwikkeld, werpen nog 
onvoldoende hun vruchten af. Dit blijkt uit de regelmatige 
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terugkerende berichtgeving over slecht functionerende 
installaties en daardoor een ontoereikend binnenklimaat 
in gebouwen, waaronder scholen en kinderdagverblijven. 
Belangrijk hierbij zijn recent uitgevoerde onderzoeken 
door TNO, BBA binnenmilieu en Monicair, dat zich richt 
op de prestatie van ventilatiesystemen in de praktijk. Uit 
deze onderzoeken blijkt dat de aangewezen normen in de 
bouwregelgeving aanpassingen nodig hebben (zie kader).

Conclusie: de markt benut nog onvoldoende 
de beschikbare kennis waardoor kwaliteit niet 
kan worden geborgd. Om kwaliteit rondom een 
gezond binnenmilieu te borgen, zijn andere 
krachten nodig.

VERANDERINGEN IN HET BOUWPROCES BIEDT 
NIEUWE KANSEN
Juist in de huidige, snel veranderende, tijd doen zich veel 
kansen voor om het vereiste kwaliteitsniveau te verhogen. 
Die kansen liggen uiteraard in technologische oprukken-
de vernieuwingen in de bouw- en installatiesector, zoals 
BIM, 3D-printing, virtual reality en de integratie met het 
internet. Minstens zo interessant is de ophanden zijnde 
nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (zie een 
uitgebreid artikel hierover op kennisbank.isso.nl) 
 
RICHTLIJNEN EN INSTRUMENTEN VOOR 
KWALITEITSBORGERS
De huidige kwaliteitsregelingen voor de bouw- en instal-
latiesector worden richtlijnen voor de kwaliteitsborgers, 

is de verwachting van de nieuwe wetgeving. Dit kan 
ook weer resulteren in opleidingen en instructies op het 
gebied van klimaatinstallaties. Een aantal partijen doet 
al voorbereidend werk voor richtlijnen en instrumenten 
voor de kwaliteitsborgers. Een concreet voorbeeld is de 
KvINL-erkenningsregeling voor installateurs werkzaam 
in de ventilatiebranche (verschijnt nog dit jaar). Parallel 
aan de ontwikkeling van de wet Kwaliteitsborging voor 
het Bouwen, wordt een nieuwe Omgevingswet gemaakt. 
Dit moet uitmonden in een nieuw Bouwbesluit per 2018. 
Idealiter zijn dan ook Europese normen en richtlijnen ope-
rationeel. 

PROGRAMMEREN VAN HET THEMA ‘GEZOND 
BINNEN’
Heeft een en ander effect op de verbetering van de 
bouwkwaliteit, vraagt u zich misschien af. Uw vraag is 
terecht. Duidelijk is dat naast aanbodgedreven prikkels 
(zoals wet- en regelgeving, normen en richtlijnen) ook de 
markt een bepalende invloed heeft. De vragende markt, 
waaronder bewoners, eigenaren en andere gebouwge-
bruikers, behoren we bewust mee te nemen in het totale 
proces. Veel professionals werken aan en zoeken naar 
processen om te komen tot een ‘gezond binnen’. Voor 
hen en voor mij is de leidraad: een vaste programmering 
van energieneutrale gebouwen met een comfortabel en 
gezond binnenklimaat in 2020. Doet u mee?

Praktijkgerichte instructiemiddag  
‘Gezond binnenklimaat & productiviteit’

‘Schoolkind snakt naar frisse lucht in 
lokalen’. Een van de vele verontrusten-
de koppen onlangs in het AD over het 
binnenklimaat in scholen, kinderdag-
verblijven en kantoren. 

Een instructie over technische oplos-
singen voor een gezond binnenkli-
maat blijkt nog hard nodig. Er gaat 
nog teveel mis!  

Laat u informeren op de praktijkge-
richte ISSO-instructie op 4 oktober in 
Nieuwegein van 13.30 tot 16.00 uur. 
Meer informatie vindt u op isso.nl 

ISSO vertegenwoordigd op mondiale conferentie 2016

Van 12 tot 14 september van dit  
jaar vindt in Alexandria (Verenigde 
Staten) een mondiale conferentie 
plaats (de AIVC/ASHRAE) over beleid, 
regelgeving en best pratices op het 
gebied van binnenluchtkwaliteit in 
(energiezuinige) gebouwen. Marco  
Hofman presenteert daar namens de 

organisaties ISSO en NEN de ‘paper’ 
Quality assurance in building ventilation  
systems. De ‘paper’ heeft directe 
aansluiting op de activiteiten van 
de NEN-normcommissie ‘Ventilatie 
en luchtdoorlatendheid gebouwen’. 
Speerpunt van de NEN- commis-
sie is de ontwikkeling van nieuwe 

bepalingsmethoden en praktische 
technische richtlijnen voor ventila-
tie in gebouwen die direct door het 
Bouwbesluit aangewezen kunnen 
worden. Marco Hofman is voorzitter 
van de normcommissie en coördineert 
het project ‘Herziening ventilatienor-
men’.
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KENNISPARTNER

‘De geloofwaardigheid van de 
installatiesector staat of valt 

met kennis,’ stelt Gerrit Hofman, 
technisch directeur bij IMI AeroDynamiek. 
Met zo’n uitspraak is hij een aanwinst voor 
het platform ISSOKennispartners. 

‘Kernactiviteiten van IMI Aero-Dynamiek zijn het meten, 
valideren en optimaliseren van klimaatinstallaties in de 
gebouwgebonden omgeving,’ noemt Gerrit Hofman 
in één adem. Hij is technisch directeur bij IMI Aero-
Dynamiek en heeft zojuist zijn eerste bijeenkomst 
bezocht van en voor ISSO-Kennispartners.

EEN MOOI PODIUM
‘Onze organisatie heeft veel kennis om over te dragen 
en we staan altijd open voor meer ervaringen en kennis,’ 
zegt Hofman. ‘Dit platform is een mooi podium. Kennis 
moet je bundelen door samen te werken en met elkaar 
te delen: daarmee krijg je kwaliteit op niveau. Kennis is 
een product. In ons geval is toegepaste kennis zelfs het 
belangrijkste wat wij leveren.’

MARKTLEIDER
Hofman: ‘Met de kennis op ons vakgebied zijn we pio-
niers en door de jaren heen een autoriteit geworden. 
Onze kennis is opgebouwd sinds begin jaren zeventig, in 
samenwerking met TU Delft. Inmiddels zijn wij marktlei-
der voor wat betreft het inregelen van installaties en het 
optimaliseren en  valideren van klimaatinstallaties, waar-
onder ook die van operatiekamers en cleanrooms. Bij ons 
werk beroepen we ons op ISSO-publicaties, zoals 31, 44, 
52 en 68.’

BEPERKING VAN WILDGROEI
‘De autoriteit op ons kennisgebied zou ik graag getoetst 
zien met een erkend certificaat,’ stelt Hofman. ‘Een geac-
crediteerd certificaat voor bijvoorbeeld het luchtzijdig 
inregelen van installaties, bestaat nog niet. Dat geeft 
wildgroei en faalkosten in de markt. Via ISSO kunnen we 
wellicht een gewaarborgde methode ontwikkelen om dit 
werk goed uit te kunnen voeren. Dat is mijn belangrijkste 
motivatie om ISSO-Kennispartner te worden.’

INSPIRATIEBRONNEN
‘ISSO-Kennispartners hebben allemaal hun eigen exper-
tise dat op dit platform samenkomt. Via de andere 

IMI Aero-Dynamiek nieuwe Kennispartner

Kennispartners krijgen we informatie voor onze mede-
werkers of leerlingen van onze interne opleiding. Het kan 
ook inspiratie geven voor nieuwe ontwikkelingen. Om die 
reden is Aero-Dynamiek ook aangesloten bij verenigingen 
en kennisportalen als TVVL en NVTG. Het zijn organisaties 
of podia die beroepsgroepen of de sector vertegenwoor-
digen. Het biedt je als bedrijf de mogelijkheid om kennis 
breed uit te zetten en voorloper te zijn,’ aldus Hofman.

OOK KENNISPARTNER WORDEN? 
Kijk op ISSO.nl voor meer informatie  (zoekterm 
Kennispartner) of neem via (010) 206 59 69 contact op met 
Anneli van Kleven-Pijpers voor een vrijblijvend gesprek.

Gerrit Hofman
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Irene van Veelen lid adviesraad Stichting Veteranenziekte

WESTFRIESE FLORA: EENS EN NOOIT MEER
De stichting is ontstaan na de grootste legionella-uitbraak 
ter wereld in maart 1999. Na deze legionella-explosie 
tijdens de Westfriese Flora overleden 32 mensen aan de 
gevolgen van de veteranenziekte; meer dan 200 men-
sen werden ernstig ziek. Sindsdien hebben veel mensen 
(die de ziekte hebben opgelopen) zich aangesloten bij 
de stichting, uit binnen- én buitenland. De stichting 
Veteranenziekte richt zich vooral op het voorkómen van 
Legionella door het geven van voorlichting. Zo stond de 
stichting met een stand op de Vakantiebeurs in Utrecht. 
De stichting probeert ook actief te zijn in Europees ver-
band en zo de (inter)nationale wetgeving over legionella 
te verscherpen. Het actuele debat rondom wijziging van 
de wetgeving (initiatief wetsvoorstel Erik Ziengs, VVD) 
volgt de stichting op de voet. Twee keer per jaar houdt de 
Stichting Veteranenziekte lotgenotenbijeenkomsten voor 
slachtoffers en hun familieleden, waarbij deskundigen 
aanwezig zijn. 

De Adviesraad Legionella Preventie staat de stichting 

 Veteranenziekte bij met deskundig advies op het 

gebied van legionellapreventie. De raad bestaat 

onder meer uit medici en technici. Irene van Veelen, 

ISSO-projectcoördinator Water & Gas, draagt bij met 

praktijkgerichte technische kennis.

Irene van Veelen heeft sinds jaar en dag te maken met de 
onderwerpen water, legionella en rioleringstechniek. Om 
die reden is Irene van Veelen sinds 1 januari 2016 lid van 
de Adviesraad Legionella Preventie. Ze heeft Will Scheffer 
hierin opgevolgd, een autoriteit op het gebied van legi-
onellapreventie in leidingwaterinstallaties. De risico’s op 
legionella bij aanleg en beheer van waterinstallaties zijn 
bekend en de kennis en het bewustzijn daarover is groot. 
Toch gaat er volgens Irene van Veelen nog regelmatig wat 
fout: ‘door mijn werk hoor ik ook verhalen van slachtoffers 
en weet daardoor waarom het zo belangrijk blijft onze 
inzichten onder de aandacht te blijven brengen.’ Jaarlijks 
worden in Nederland ruim 400 mensen ziek waarvan een 
aantal komt te overlijden of chronisch ziek blijft.



ISSOINFO JUNI 2016 9

 . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . . NIEUWS . . .

De bestaande opzet van de erkenningsrege-

lingen voldoet niet meer, is de conclusie van 

KvINL na een onderzoek door de stichting 

onder een groot aantal erkende - en gecerti-

ficeerde bedrijven. Om die reden geeft KvINL 

haar erkenningsregelingen een herziening; 

om te beginnen die voor gastechnische 

installaties.

Een erkenning is een label om een gediplomeerd vakman 
te onderscheiden. Daarmee laat een bedrijf of installateur 
zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het 
werk goed uit te kunnen voeren. Momenteel studeert 
KvINL op toekomstbestendige erkenningsregelingen voor 
installatiebedrijven. Aandachtspunten zijn de actualiteit 
rondom technische vakkennis (ontwikkelingen en ver-
nieuwingen volgen elkaar immers snel op), de risico’s van 
installeren en het gebruik van de installaties.

VERBREDING EN VERDIEPING VAN KWALITEIT 
Zowel installateurs als de markt vragen om een verbre-
ding en verdieping van kwaliteit. De verwachtingen van 

Grondige update KvINL-erkenningsregelingen

kwaliteit lopen op, onder meer door veranderingen van 
de markt (door sociale media is de klant mondiger dan 
ooit) en de op handen zijnde private kwaliteitsborging.

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID
Ook het eindrapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (gepubliceerd op 18 november 2015) inzake 
een onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen, conclu-
deert dat de huidige (vrijwillige) regelingen niet meer 
voldoen. 

ERKENNINGSREGELING GAS TECHNISCHE 
INSTALLATIES
In nauw overleg met Uneto-VNI wordt momenteel 
gewerkt aan een uniforme kwaliteitsregeling voor instal-
latie en onderhoud van gasleiding- en gasverbrandingsin-
stallaties. 
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Lezingen op YouTube

Even tijd voor een korte lezing?  
Laat u bijpraten over actuele onderwerpen op het 
YouTubekanaal van ISSO. U kunt kiezen uit lezingen 
over: 

•  Veilige cv-installaties door Irene van Veelen van ISSO
•  Legionellapreventie door Kevin Kanters van 

Hydroscope
•  Energieprestatie gebouwen door Kees Arkesteijn van 

ISSO
•  Energielabel installaties door Gerard van den Berg van 

Vaillant
•  Energiebesparing met waterzijdig inregelen door Ed 

Ytsma van IM Hydronic Engineering
•  Energiebesparing in industriële gebouwen door Jan 

Grift van Energy Matters
•  Nul-op-de-meter door Patrick Jansen van Rensa
•  Binnenmilieu door Marco Hofman van ISSO
•  Zonnepanelen en NEN1010 door André Derksen van 

ISSO
•  Wet Kwaliteitsborging van het Bouwen door Wil van 

Ophem van KvINL
•  WKO-tool door Leo Bout van BLM technisch advies-

bureau
•  Duurzaam beheer en Onderhoud door Rob van Bergen 

van ISSO
•  BIM door Marco van Damme van Rensa
•  Bodemenergiesystemen door Jan Aerts van ISSO
Deze lezingen zijn gefilmd op het ISSO-kennispartner-
plein tijdens de VSK-beurs 2016.

Via isso.nl komt u op ons YouTube kanaal. Alle lezingen 
zijn gratis te bekijken, U kunt zich abonneren op ons 
kanaal zodat u vanzelf een melding krijgt wanneer er 
nieuw materiaal online komt. 

Enkele lezingen uitgelicht 

Veilige cv-installaties  
door Irene van Veelen van ISSO

Nog zeker 300.000 installaties in woningen sto-
ten teveel koolmonoxide uit. Hierover schreef de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 een alarme-
rend rapport. Wat is het gevaar en wat zijn de gevol-
gen? Als het gaat om veilige cv-installaties heeft de 
installatiesector een belangrijk taak. De consument 
moet op de installatiesector kunnen vertrouwen. Van 
Veelen houdt een pleidooi. Een handvat voor veilige 
cv-installaties is ISSO-kleintje Gas.

Energieprestatie gebouwen  
door Kees Arkesteijn van ISSO

Hoe zit het nou precies met dat energielabel, die 
energie-index en de energetische prestatie van wonin-
gen en utiliteit? Arkesteijn staat aan de wieg van de 
wettelijke methoden dus kent de materie als geen 
ander. U maakt kennis met begrippen, wetten en nor-
men en de praktische toepassing daarvan. Arkesteijn 
vertelt ook over ontwikkelingen als BENG en de wet 
Kwaliteitsborging die met dit onderwerp relatie heb-
ben.

Energielabel installaties  
door Gerard van den Berg van Vaillant

Sinds september 2015 moeten bepaalde nieuwe 
verwarming- en/of warmtapwaterinstallaties een sys-
teemlabel hebben. Het gaat om nieuwe installaties 
opgebouwd uit meer toestellen voor verwarming en/of 
warmwaterbereiding (< 70 kW) en voor systemen met 
boilers en/of warmwateropslagtanks met een inhoud 
van maximaal 500 liter. De klant behoort voor dergelij-
ke installaties een systeemlabel te krijgen bij de offerte 
en bij de oplevering. Van den Berg legt duidelijk uit 
hoe de systematiek van het label precies werkt voor de 
installateur.

Nul op de meter  
door Patrick Jansen van Rensa

Nul-op-de-meter houdt in dat de woning net zoveel 
opwekt als het verbruikt. Dit wordt gedaan door het 
huis te isoleren, de ketel te vervangen door een warm-
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Enkele lezingen uitgelicht 

tepomp en met PV-panelen. Die toepassingen zijn 
lucratief en milieuvriendelijk. Het kost een eenmalige 
investering van € 20.000 voor nieuwbouw, € 65.000 
voor woningcorporaties en € 45.000 voor particulie-
ren. Na 15 jaar verdient de investering zich terug en 
heb je geen energiekosten meer (nul-op-de-meter). 
Hoe werkt dit precies in de praktijk? Jansen kan dit 
exact duiden.  

Energiebesparing in industriële gebouwen 
door Jan Grift van Energy Matters

Hoe beperkt de industrie zijn energieverbruik? 
Daarvoor is het zaak om eerst te kijken naar de huidi-
ge toestand en de gebruikers. Grift geeft een aantal 
praktische oplossingen om het verbruik terug te drin-
gen van onder meer warmte, koude of verlichting. 
Ook voor hal-ventilatie reikt hij energiebesparende 
methoden aan. Voor zijn presentatie baseert Grift zich 
grotendeels op ISSO-handboek ‘Energiebesparing 
industriële gebouwen’. 

Binnenmilieu  
door Marco Hofman van ISSO

De focus van deze presentatie ligt op het binnenmi-
lieu in relatie tot de productiviteit van mensen. Bij 
binnenklimaat valt te denken aan licht, geluid (binnen 
en buiten), thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit. 
Een gezond binnenklimaat verhoogt de productiviteit 
van werknemers en leerlingen tot wel 15%. Dat moet 
overtuigend genoeg zijn om te investeren in goed 
functionerende installaties en gebouwtechnieken. 
Daarbij geeft Hofman een paar praktische oplossin-
gen. 

Zonnepanelen en NEN 1010  
door André Derksen van ISSO

Waar moet een PV-installatie precies aan vol-
doen? Van toepassing is de nieuwe NEN 1010 en 
de Nederlandse Praktijkrichtlijn 5310 (NPR 53010). 
Derksen legt uit hoe u als installateur de normen toe 
moet passen in de praktijk aan de hand van duidelij-
ke voorbeelden. De presentatie is gebaseerd op het 
ISSO-handboek ‘Zonne-energie’.

‘Mijn naam is  
Deborah Gasmi 

en ik werk sinds januari bij ISSO. U kent mij misschien niet, 
maar wellicht heb ik u toch al eens geholpen met een 
bestelling.’

‘Een van mijn taken is de verkoopadministratie. Zo zorg 
ik bijvoorbeeld dat uw bestelling van een ISSO-publicatie 
verwerkt en verstuurd wordt door het distributiecentrum 
en u via mij een factuur ontvangt. Daarnaast verzorg ik 
de (financiële) administraties van o.a. Bureau Controle en 
Registratie van Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG), 
het kwaliteitsregister voor de Bouw- en InstallatieSector 
(QBIS). 

‘Met deze taken is mijn werk bij ISSO behoorlijk afwisse-
lend en daarom erg leuk. Met ISSO en de installatiesector 
was ik niet echt bekend. Dat is ook niet nodig om mijn 
werk goed te kunnen doen. Maar ik ontdek en leer elke 
dag weer nieuwe dingen. 

‘Ik ben de hele week bij ISSO op het kantoor in Rotterdam 
tot vroeg in de middag, dan haal ik mijn twee kinderen op 
van school. De tijd die dan nog overblijft besteed ik graag 
aan fitness en breng ik door met vrienden.’

‘Ik hoop nog vaak van u te horen!’

Deborah Gasmi
Financieel administratief  

medewerkster
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Anders dan de robuuste installaties van voorheen, 
zijn de cv en gkwinstallaties van deze tijd zeer 
gevoelig voor storingen. Componenten worden steeds 
kleiner omdat de vermogens afnemen en een goede 
warmteoverdracht belangrijk is. Vervuiling ten gevolge 
van corrosie leidt dan direct tot storingen en afname 
van het rendement. Dergelijke problemen kunnen 
straks tot het verleden behoren: mede dankzij uw 
financiële steun. 

De installatieprofessional kan problemen rondom cv- en 
gkw-installaties aanzienlijk beperken met duidelijke pri-
vaatrechtelijke eisen en richtlijnen voor onder meer:
•  het ontwerp van de installatie
•  de toe te passen materialen
•  de waterkwaliteit
•  de opstartprocedures 
•  do’s-and-don’ts in de beheerfase

Daarbij zijn zowel de ontwerper als monteur en beheerder  
zeer geholpen met een helder overzicht in de samenhang 
van deze items. Om voor deze onderwerpen richtlijnen 
te ontwikkelen, is toegankelijke en onafhankelijke kennis 
nodig. Kennis die momenteel alleen beschikbaar is bij 
fabrikanten op specifieke onderdelen of kennis die ver-
spreid is over vele deskundigen. Al die kennis wil ISSO 
gaan verzamelen, vertalen naar de praktijk en beschikbaar 
stellen aan de markt.

HELPT U MEE?
Om dat mogelijk te maken, doet ISSO een oproep aan alle 
belanghebbende bedrijven in en rondom cv- en gkw-in-
stallaties. Dankzij uw financiële steun kan een publicatie 
worden geschreven door deskundigen op het gebied van 
waterbehandeling en corrosie. Dit gebeurt onder toe-
ziend oog en met de inbreng van een ISSO-Kontaktgroep, 
waarin het vakgebied breed vertegenwoordigd is. 
Samen bepalen deze professionals private regels en 
een aanvaardbare kwaliteit voor ontwerp, realisatie en 
beheer van cv- en gkw-installaties. Irene van Veelen, 
ISSO-projectcoördinator Water & Gas, begeleidt het totale 
proces. Door deze werkwijze staat ISSO garant voor een 
objectieve publicatie met een breed draagvlak.

BLIJF ALS EERSTE OP DE HOOGTE!
Als tegenprestatie kunt u kiezen uit één van pakketten in 
het kader. Als crowdfunder houden we u op de hoogte 
van alle vorderingen tijdens de realisatie van de publicatie. 
Dit geeft u de kans om alle kennis en expertise die wij ver-
zamelen, direct te gebruiken voor uw eigen organisatie.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over het project kunt u contact 
opnemen met Irene van Veelen via i.vanveelen@isso.nl. 

Pakket Bijdrage U ontvangt: U kunt deelnemen aan*: Advertentie:

Basis € 2.500,- 10 papieren ISSO-publicaties + 1 
jaar toegang tot de digitale versie 

Instructiebijeenkomst met  
2 personen 

Naamsvermelding in de 
publicatie

Premium € 5.000,- 25 papieren ISSO-publicaties + 2 
jaar toegang tot de digitale versie

Instructiebijeenkomst met  
5 personen

Naamsvermelding in de 
publicatie

Luxe € 10.000,- 50 papieren ISSO- publicaties+ 5 
jaar toegang tot de digitale versie 

Instructiebijeenkomst 
met 10 personen of 1 
Incompanytraining

Naamsvermelding  
+ fullcolour-advertentie  
in de publicatie

*)  Afhankelijk van uw kennis en wensen, kunt u deelnemen aan een ISSO-kontaktgroep. Neem contact op met Irene van Veelen over die mogelijkheid.

Toegezegd

Optie

Optie

Uw naam hier

Gezocht!

Financiering  project
stand 18.04.2016

€ 14.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 
5.

00
0

€ 35.5000
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In samenwerking met onder andere Tsjechië, Denemarken 
en Spanje is ISSO eindverantwoordelijk voor de ontwikke-
ling van een Europese roadmap. In de roadmap, gereed 
in de zomer, staat een inventaris van hiaten in kennis en 
vaardigheden bij professionals op hbo- en wo-niveau 
(van architecten tot managers). Daarbij worden suggesties 
gedaan in bijscholing. De ontwikkeling van de roadmap 
is een belangrijke deeltaak van het Europese project 
PROF-TRAC, sinds maart 2015 gestart in het kader van de 
Europese doelstellingen om in 2020 alleen nog maar ener-
gie-neutrale gebouwen op te leveren (de zogenoemde 
BENG).

Europese roadmap voor bijscholing in 
energieneutraal bouwen

Onderling spreken professionals nog te 
weinig dezelfde taal, blijkt uit de praktijk. 
Hierdoor blijven kansen liggen op het 
gebied van energieneutraal bouwen. Wat 
zijn de hiaten in kennis en vaardigheden 
en welke bijscholing is daarbij nodig? Die 
gegevens komen in een Europese roadmap. 

LESMATERIAAL IS AL BESCHIKBAAR
ISSO-projectcoördinatoren Jan Cromwijk, Marco Hofman 
en Irene van Veelen hebben een format ontwikkeld die 
zeven Europese pilotlanden gebruiken voor hun nationale 
roadmap. ISSO stelt met de resultaten een internationa-
le roadmap samen voor heel Europa. Na de voltooiing 
maakt ISSO met de projectpartners een kwalificatiestruc-
tuur voor bijscholing van professionals in energieneu-
traal bouwen. TVVL is verantwoordelijk voor het trainen 
van trainers die de bijscholing gaan realiseren. Huygen 
Installatie Adviseurs leidt en coördineert het totale project 
PROF-TRAC dat nog loopt tot maart 2018. Meer informatie 
over het project staat op www.proftrac.eu. In het open 
online trainingsplatform staat al (les)materiaal dat voor 
iedereen (kosteloos) beschikbaar is.
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Dit is de bevinding van bbn adviseurs en ISSO na een 
toetsing in de markt. Op het plan van een databank is 
positief  gereageerd. Gebouweigenaren en dienstverle-
ners gaan hiervoor samen aan de slag.

AANLEIDING
Bij de exploitatie van bestaande gebouwen gelden vele 
wetten, normen en richtlijnen die partijen in de beheerke-
ten onder controle moeten hebben. Rondom gebouwin-
stallaties kan het gaan om meer dan 400 van dergelijke 
bepalingen. De bepalingen bestaan stuk voor stuk uit 5 
tot 300 bladzijden documentatie. Met die hoeveelheid 
lopen partijen het risico niet aan alle bepalingen te kun-
nen voldoen. Dit geldt voor alle partijen die in meer of 
mindere mate met bepalingen rondom installaties te 
maken hebben, waaronder installateurs, adviseurs en 
opdrachtgevers. 

OPLOSSING
Een reële oplossing voor deze problematiek is een bun-
deling van beschikbare kennis en kunde over de bepa-
lingen in een open kennisbundeling of databank. Deze 
gezamenlijke en breed gedragen databank laat zich 
uiteindelijk vertalen in kosten- en tijdbesparing voor alle 
deelnemers.

VOORDELEN VOOR DE MARKT:
•  besparing van kosten 
•  besparing van tijd (alle bepalingen zijn verzameld en 

geactualiseerd)
•  eenduidige vastlegging van de bepalingen (interpre-

tatieverschillen worden centraal besproken tussen de 
diverse experts en gebruikers)

•  breed gedragen inspectie- of rapportagehulpmiddelen 
en daardoor goed onderbouwde compliance 

•  vermijden of beperking van risico’s en reputatieschade

Compliance in gebouwbeheer
Haalbaarheidsonderzoek naar databank met actuele wet- en regelgevingen

Compliance* is een hot issue. Niet alleen voor banken 
en andere organisaties, maar ook bij het beheer van 
gebouwen en asset management. Diverse marktpar
tijen hebben belang bij een breed gedragen kennisda
tabank over de nakoming van de wet en regelgeving 
voor gebouwinstallaties. 

•  naleving van bepalingen 
•  tools, zoals inspectie- of rapportagemiddelen.

HAALBAARHEID
Op dit moment is een pilot draaiende op de technische 
gebieden van legionella en noodverlichting. Hierop wor-
den twee pilotgebouwen getoetst. De gegevens moet 
een waterdicht systeem opleveren om de compliance en 
de daaruit voortvloeiende bewijslast en beheeractivitei-
ten eenduidig vast te leggen. Slaagt de pilot, dan is de 
volgende stap om een een databank te ontwikkelen  met 
alle partijen die kennis van zaken hebben en die bruik-
baar is voor onder meer installateurs, technisch dienstver-
leners, gebouweigenaren, softwaremakers en inspecteurs.

DEELNEMENDE PARTIJEN:
•  bbn adviseurs gebouw & gebied (initiator)
•  Deerns Raadgevende Ingenieurs BV
•  INNAX Gebouw en Omgeving
•  ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector (initiator)
•  Rabobank
•  Royal Haskoning DHV
•  Technische Universiteit Delft
•  Tiberius Maintenance (namens NVDO).

NADERE INFORMATIE
Voor meer informatie over dit project kunt u contact 
opnemen met Rob van Bergen via r.vanbergen@isso.nl.

*  Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon 
of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er 
naar schikken.

Nog maar weinig professionals hebben veel 
ervaring met installaties voor zeer ener
giezuinige woningen. Uitkomst biedt het 
ISSOhandboek ‘Installatieconcepten voor 
energieneutrale woningen’. Het handboek 
beschrijft de best passende concepten voor 
het totale pakket van verwarming, ventila
tie en warmwateropwekking.

Vanaf 2021 mogen we alleen nog maar energieneutrale 
woningen bouwen. Voordelen van zogenoemde mini-
mum energiewoningen zijn een aangenaam binnenkli-
maat, lage energiekosten en een geringe belasting van 

Installatieconcepten voor ener gieneutrale woningen
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Ontwerptechnische 

kwaliteitseisen en 

richtlijnen voor

warmwater
verwarmingsinstallaties
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De bestaande ISSOpublicatie 50 gaat flink 
op de schop. Zo bevat de publicatie straks 
de specifieke kwaliteitseisen voor de warm
waterverwarmingsinstallatie van energie
neutrale en zeer energiezuinige woningen 
en woongebouwen. 

Publicatie 50 ‘Ontwerptechnische kwaliteitseisen en richt-
lijnen voor warmwaterverwarmingsinstallaties’ beschrijft 
een eenduidig pakket aan ontwerptechnische kwali-
teitseisen van toepassing op verwarmingsinstallaties die 
functioneren op hoge ontwerptemperatuur of op lage 
ontwerptemperatuur. Aan de hand van een ontwerp- en 
relatieschema geeft de publicatie duidelijk aan waar keu-
zen gemaakt moeten worden, welke factoren daarbij een 
rol spelen en hoe deze elkaar beïnvloeden. 

EXTRA ONDERWERPEN
Behalve voor installateurs is de vernieuwde publicatie 
ook voor adviseurs en projectontwikkelaars. De publicatie 
wordt uitgebreid met:
•  informatie voor het overleg tussen diverse partijen 

(zoals architecten, aannemers, de betonindustrie en 
(lokale) overheden) met als resultaat een afgestemd 
ontwerp

•  kennis over duurzame energieopwekking

Uitbreiding ISSO-publicatie 50 over  
warmwaterverwarmingsinstallaties

•  ZLTV-systemen 
voor toepassing 
met duurzame warmteopwekkers

De publicatie zal aansluiten bij de nieuwste wet- en 
regelgeving over energiezuinigheid van systemen en 
componenten. Daarbij krijgt de publicatie aanpassingen 
vanwege Bouwbesluit 2012, bijbehorende normen en 
nieuw verschenen BRL’s en ecodesign-richtlijnen. Bij de 
publicatie verschijnen eindtermen en een instructieboek 
voor een leergang.

De vernieuwde versie, die naar verwachting na de zomer 
verschijnt, is mede mogelijk door een financiële bijdrage van 
Uneto-VNI en OTIB.

GEHEEL  

VERNIEUWD  

IN 2016

Installatieconcepten voor ener gieneutrale woningen

het milieu. Dit is mogelijk door enerzijds een zeer goede 
isolatie en anderzijds door installaties en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Noodzakelijk hierbij is de 
samenwerking van alle partijen in de bouw- en installatie-
techniek. 

VAN ONTWERP TOT BEHEER EN ONDERHOUD
De (ontwerpend) installateur, adviseur en projectontwik-
kelaar zijn vaak nog onvoldoende bekend met installatie-
concepten op dit specifieke terrein. Die kennis staat in het 
nieuwe ISSO-handboek ‘Installatieconcepten voor pas-
sieve en energieneutrale woningen’. Het boek beschrijft 
systemen die het meest geschikt zijn voor toepassing in 
passiefhuizen en energieneutrale woningen. Het gaat 
om installaties bij nieuwbouw of grondige renovatie van 
woningen of gestapelde woningbouw. 

PROGRAMMA VAN EISEN
Voor het ontwerp biedt de publicatie hulpmiddelen bij 
het opstellen van een goed Programma van Eisen (PvE). 
Verder krijgt u als gebruiker inzicht in de eigenschappen 
en de invloed van zeer energiezuinige installaties. Op 
basis hiervan worden de best passende installatiecon-
cepten beschreven voor verwarming, ventilatie en warm-
wateropwekking. Het hele scala (uitvoering, realisatie, 
beheer en onderhoud) passeert de revue.

Voor het maken van het handboek ‘Installatieconcepten voor 
passieve en energieneutrale woningen’ werkt ISSO samen 
met Uneto-VNI, DHPA en fabrikanten, aangesloten bij FME/
VLA. Het handboek verschijnt naar verwachting in de zomer. 
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ENERGIEBESPARING IN 
INDUSTRIËLE GEBOUWEN

Doelgroep van deze publicatie is:

 installateur adviseur

Op het gebied van:

 energie &  industrie
 milieu

Handboek
HBei

Aan de slag met ISSO-handboek over energiebesparing 
in industriële gebouwen

Hoe kan de industrie haar grootgebruik verminderen?  
Ondersteuning biedt het nieuwe ISSOhandboek 
‘Energiebesparing in industriële gebouwen’.

Voor industriële bedrijven liggen de oplossingen voor de 
vermindering van energiegebruik soms voor het oprapen. 
En ze zijn vaak nog betaalbaar ook. Daarbij kunnen bedrij-
ven die investeren in energiebesparende maatregelen 
rekenen op een positieve waardering van hun mede-
werkers en klanten. Wat houdt de industrie nog tegen, is 
dan de vraag. Het ontbreekt bedrijven nog wel eens aan 
kennis over energiebesparingsmogelijkheden. Om die 
reden heeft ISSO een aantal specialisten op dit kennisge-
bied samengebracht voor de ontwikkeling van het ISSO-
handboek ‘Energiebesparing in industriële gebouwen’. 

WETGEVING
Het handboek bevat onder meer een aantal concrete, 
effectieve en efficiënte energiebesparende maatregelen 
en is daarmee voor de industrie een probaat middel om 
tegemoet te komen aan het Activiteitenbesluit van de 
Wet milieubeheer. Gebouwen met een jaarlijks elektri-
citeitsgebruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 
25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq), behoren energie-
besparende maatregelen te treffen. Het gaat om maatre-
gelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. In afspraak 
met de overheid streven industriële bedrijven naar een 
energiebesparing van 30% in 2020 (ten opzichte van 2005). 
Het ISSO-handboek kan daarbij een hulpmiddel zijn.

TECHNIEK, ORGANISATIE EN FINANCIËN
Het ISSO-handboek beschrijft de energiebesparende 
maatregelen van gebouwschil, verwarming, ventilatie van 
hallen, verlichting, perslucht, stoomgebruik en duurzame 
energie. Behalve de techniek krijgt ook het financiële 
aspect aandacht. Welke investeringen betalen zichzelf 
op termijn terug, is daarbij een interessante vraag. Ook 
de organisatie van energiebesparende maatregelen ligt 
onder het vergrootglas, want zonder energiemanagement 
glijdt een bedrijf al snel weer af naar het oude niveau van 
energiegebruik. Productieprocessen worden zijdelings 
besproken. Op die processen valt natuurlijk ook goed 
te besparen, maar vanwege de enorme verschillen per 
industrieVlat dit grotendeels buiten de scope van dit 
handboek.

DOE SIMPELWEG HET LICHT UIT
Het is een uitdaging voor industriële bedrijven om hun 
energiegebruik te verminderen. Toch liggen de oplossin-
gen vaak voor de hand. ‘Een betaalbare besparing van 2% 
per jaar haalt een industrieel bedrijf op zijn sloffen, dus 
3% moet zeker kunnen,’ stelt Jan Grift die heeft meege-
werkt aan het ISSO-handboek. Vanwege zijn rol als advi-
seur bij EnergyMatters heeft hij al meer dan tweehonderd 
industriële bedrijven gezien en geadviseerd over energie-
besparing. ‘Begin met het terugdringen van het eindge-
bruik,’ stelt Grift. ‘Doe simpelweg het licht uit wanneer je 
dat niet nodig hebt.’
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ENERGIEBESPARING IN 
INDUSTRIËLE GEBOUWEN

Doelgroep van deze publicatie is:

 installateur adviseur

Op het gebied van:

 energie &  industrie
 milieu

Handboek
HBei

PRAKTISCH VOORBEELD
Het ISSO-handboek komt met praktische oplossingen. 
Neem nog even die verlichting. Voor het gebruik daarvan 
zijn streefwaarden opgesteld. Voor de berekening worden 
alle lampen geteld per m2, inclusief de transformatoren en 
de omvormers. Grift: ‘Een kantoor dat minder dan 10 watt 
per m2 gebruikt, doet het goed. Voor industriële gebou-
wen geldt 7, 5 en 3 watt per m2 voor respectievelijk grof 
en fijn werk en magazijnen. Zit je daar (ver) boven, dan 
heb je een besparingspotentieel te pakken.’ Hoe kan de 
industrie besparen op verlichting? De mogelijkheden zijn 
te over. De trend is LED. Gangbaar zijn hogedruklampen 

(op kwik of natrium). Mooie oplossingen zijn sensoren of 
simpelweg het gebruik van (gratis) zon- en daglicht. Grift 
is enthousiast over systemen die zonlicht binnenbrengen 
door reflecterende buizen. Ook op dure energiedragers 
als perslucht en stoom zijn met uitstekende alternatieven 
grote besparingen te bereiken. En zo komen we vanzelf 
bij PV-panelen, een alternatief dat in het ISSO-handboek 
beschreven wordt. Ieder bedrijf met een plat dak dat sterk 
genoeg is, kan zijn stroomvoorziening vergroenen. Ook 
winstgevend zijn (gesubsidieerde) houtketels. Niet minder 
belangrijk: dat type duurzame en zichtbare maatregelen 
helpen mee aan de verbetering van het imago van de 
industrie.

VOOR WIE?
Het ISSO-handboek is geschreven voor facilitair managers, 
adviseurs en ontwerpende installateurs. Hoe gebruiken 
die het boek? Antwoord geeft Ralf Bosch, projectleider 
van de afdeling Energy End-use Efficiency van Laborelec 
en rapporteur van het ISSO-handboek: ‘Het boek geeft 
concrete voorbeelden van maatregelen aan de technisch 
onderlegde professional bij bijvoorbeeld aanpassin-
gen, renovatie of nieuwbouw. Een installateur die een 
bedrijf bezoekt vanwege de vervanging van een defect 
onderdeel, kan zijn contactpersoon op die maatregelen 
attenderen. Een facilitair manager of adviseur kan zich 
met het handboek richten op potentiële aanpassingen op 
lange termijn. Zij kunnen onderzoeken welke aanpassin-
gen en budgetten voor de maatregelen nodig zijn. Het 
gaat soms ook om de ‘mindset’ of de ‘reflexverandering’ 
van een bedrijf. Dat kan al een besparing geven zonder 
investering. Noem alleen al het ontdekken van onnodige 
bedrijfsuren van installaties en hun onderdelen, waaron-
der verwarming en verlichting. Met hulp van het boek kijk 
je met een duurzame bril naar installaties.’ 

SAMENSTELLING ISSO-KONTAKTGROEP

Discussiegroep: Brabant Water, DAF Trucks, Van Doren 
Engineers, Imtech Building Services, Ingenieurs- en 
adviesburo Technion, Laborelec Cofely Zuid Nederland. 
Meeleesgroep: EnergyMatters, KWA Bedrijfsadviseurs.

Het ISSO-handboek 
‘Energiebesparing in 
industriële gebouwen’ 
is te bestellen via  
kennisbank.isso.nl.

De leden van de ISSO-Kontaktgroep dragen namens hun 
organisatie op vrijwillige basis bij aan een ISSO-uitgave. Dat 
komt ten goede aan de kennis in de bouwsector. De basis van 
dit ISSO-handboek is een onderzoek van Uneto-VNI ‘hotspots 
in industrie’. Het handboek is mede mogelijk gemaakt met 
financiële ondersteuning van OTIB.
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‘Van ISSO-publicatie 108 ‘Warmteverliezen in leidingsys-
temen’ verwacht ik een groot draagvlak in de markt,’ 
stelt Alex Huijbrechtse, vertegenwoordiger van Energie 
Nederland en strategisch asset manager bij Eneco Warmte 
& Koude. Zo gaat Eneco Warmte & Koude de ISSO-
publicatie gebruiken bij contracten met ontwikkelaars of 
woningcorporaties. Daarmee geven we de partijen een 
technisch kader waarbinnen wij als energieleverancier 
warmte kunnen leveren. Met de publicatie geven we de 
partijen voorschriften waaraan een installatie moet vol-
doen en krijgen we een situatie die we allemaal beogen: 
een goed werkende installatie voor de klant.’

OORZAKEN WARMTEVERLIES
Hans Marcus, eigenaar van Installatie Advies Combinatie 
(IAC) en rapporteur van de publicatie. ‘De oorzaken van 
het afkoelen van verwarmingsleidingen zijn nogal divers. 
Vanuit mijn functie als adviseur hebben we in vele wonin-
gen metingen uitgevoerd. Daarbij kwamen een aantal 
factoren naar boven die van invloed zijn. Zo hebben we 
steeds minder vermogen nodig om nieuwe woningen 
te verwarmen, mede door de goede isolatie van de 
bouwkundige buitenschil. Daardoor worden de installa-
tie en de radiatoren steeds kleiner uitgevoerd waardoor 
ze ook minder water nodig hebben. Hierdoor gaat de 
stroomsnelheid omlaag en koelt het water onderweg 
fors af in de dekvloer. Legt de bewoner ook nog eens een 
dikke vloerbedekking in het appartement, dan gaat veel 
warmte naar de benedenburen. Een en ander kan leiden 
tot een warmteverlies tot wel 30%.’

NORMATIEF KADER
‘Het probleem van het afkoelen van verwarmingsleidin-
gen moet ‘wereldkundig’ worden gemaakt,’ stelt Marcus. 
‘Het gaat hier niet om fouten; een installateur bijvoor-
beeld kan precies gewerkt hebben volgens de gestelde 
richtlijnen. Het gaat hier om een optelsom van veran-
deringen in het bouwen. Dat verlangt het bijstellen van 
regels en normen.’ Huibrechtse vult aan: ‘Het probleem is 
al langer bekend, maar we hebben hiervoor geen wette-
lijk kader. Het Bouwbesluit laat dat over aan de markt. De 
partijen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, zien 

ISSO-publicatie 108 stelt paal en perk aan warmteverlies 
van verwarmingsleidingen

Beperken van de warmteverliezen van weggewerkte  
distributiesystemen van warmwaterverwarmings
installaties in woningen en appartementen. Zo luidt 
de stevige ondertitel van publicatie 108. De publicatie 
is een richtlijn voor de hele markt.

de noodzaak om hierover een aantal richtlijnen vast te 
leggen. Met een ISSO-publicatie kunnen we een norma-
tief kader stellen. We geven tot in details voorwaarden bij 
het ontwerpen, bouwen en installeren van een installatie.’

CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN
Marcus: ‘Voor constructieve oplossingen en gevolgen 
hebben we kennis nodig vanuit verschillende disciplines. 
De publicatie is dan ook samengesteld door een breed 
scala aan deskundigen, zoals bouwkundigen, installatie-
bedrijven, ketelfabrikanten, energieleveranciers en fabri-
kanten van leidingsystemen. We hebben bijvoorbeeld 
samen gepuzzeld op ontwerpen voor systemen met 
hogere watersnelheden waardoor het warmteverlies min-
der wordt. We beschrijven onder meer maatregelen, zoals 
de toepassing van isolatiemateriaal om de leidingen en 
het nut van isolatie in de verdiepingsvloeren. We hebben 
vergelijkingen gemaakt tussen praktijkmetingen en de 
berekeningsmethoden van ISSO en die installatiebedrijven 
hanteren. Ook behandelen we de mogelijke consequenties 
bij ketels want die worden steeds vaker uitgevoerd met 
modulerende vermogens en modulerende pompen.’

RICHTLIJN VANAF DE TEKENTAFEL
Alle doelen van de publicatie op rij:
•  maakt de negatieve effecten inzichtelijk van hoge 

warmteverliezen in het distributiesysteem bij vollast- 
én bij deellastsituaties;

•  geeft duidelijkheid over regelgeving betreffende distri-
butie- en installatierendementen;

•  stelt ontwerptechnische kwaliteitseisen voor tempera-
tuur- en vermogensverlies van distributiesystemen

•  reikt oplossingen aan om het warmteverlies van het 
;distributiesysteem zoveel mogelijk te beperken;

•  stelt kwaliteitseisen over de uitvoering;
•  werkt oplossingen uit waarmee voldaan kan worden 

aan de ontwerptechnische kwaliteitseisen;
•  beschrijft (bouwkundige) randvoorwaarden om aan de 

gestelde eisen te kunnen voldoen.

HOE VERKRIJGBAAR?
Publicatie 108 ‘Warmteverliezen in leidingsystemen’ is op 
papier of digitaal te bestellen via kennisbank.isso.nl.  

Het handboek is gemaakt met financiële steun van Stichting 
Promotie Installatietechniek (PIT), Energie Nederland, 
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 
InstallatieBedrijf (OTIB), de organisatie van Nederlandse 
cv-ketelfabrikanten VFK en Uneto-VNI.
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ISBN 978-90-5044+285-5

Levensloopgeschikt 
wonen

Doelgroep van deze publicatie is:

 adviseur installateur opdrachtgever

Integrale aanpak, klantbenadering 
en technische voorzieningen

O p l e i d i n g s -  e n  

o n t w i k k e l i n g s f o n d s

v o o r  h e t  T e c h n i s c h

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

Langer zelfstandig thuis wonen wordt de 
standaard en dat vraagt levensloopgeschik
te woningen. Welke doordachte keuzes zijn 
dan nodig bij nieuwbouw en renovatie? 
Voor wat betreft installatietechnieken en 
een aantal bouwkundige oplossingen, kan 
de markt zich beroepen op ISSOpublicatie 
77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. Niet de 
techniek, maar de bewoner staat centraal.

Bewoner staat centraal in ISSO-publicatie over wonen

FICTIEVE PERSONA’S
De uitgave geeft technisch of bouwkundige adviezen 
bij het levensloopgeschikt maken van een woning. Dat 
doet het boek aan de hand van zes fictieve persona’s. Zo 
zit de heer Jansen in een rolstoel, is de heer Timmerhuis 
vergeetachtig, heeft Emma een licht verstandelijke beper-
king en wil het echtpaar Öztürk het huis renoveren en 
alvast geschikt maken voor de oude dag. 

UITGEBREIDE CHECKLIST
Bij ieder type bewoner wordt een overzicht gegeven van 
toepassingen die mogelijk zijn, onder meer met een uit-

gebreide checklist en krachtige foto’s. Het boek 
helpt om de juiste technische aandachtspunten 
boven tafel te krijgen. Centraal staan de wensen 
en mogelijkheden van de bewoner. Daarbij ligt de 
focus op de maakbaarheid binnen het budget en 
de gestelde tijd. 

BUNDELING VAN EXPERTISE
De basis van ISSO-publicatie 77 vormt de ken-
nis uit eerdere projecten, zoals Radar 2020, Wel 
Thuis en Technologie Thuis nu! Ook is kwalitatief 
onderzoek gedaan onder 250 gepensioneerden. 
Samengewerkt is met deskundigen werkzaam bij 
zorginstellingen en -zorgverzekeraars, woning-
bouwcorporaties, projectontwikkelaars, gemeen-
ten, HBO-verpleegkunde en natuurlijk de bouw-
en installatietechniek. 

ERGOTHERAPIE
Het gaat hier om professionals die nauw betrok-
ken zijn bij het onderwerp levensloopgericht 
wonen. Margriet Pol van Ergotherapievereniging 
Nederland: ‘Technici en ergotherapeuten kunnen 
gebruikmaken van elkaars expertise en elkaar 
aanvullen. Wellicht verlaagt dit naslagwerk de 
drempel om samen op te trekken met opdracht-
nemers, zorgprofessionals en bewoners.’

HOE VERKRIJGBAAR?
De uitgave is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl.

Publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’ is gemaakt door 
ISSO met financiële steun van van OTIB, Uneto-VNI en 
Stichting Kien.

ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’ is niet 
alleen een praktische aanvulling op het Programma van 
Eisen voor de professionele markt. De uitgave slaat ook 
een brug tussen techneuten versus bewoner en zorgpro-
fessional. Hiermee is ISSO-publicatie 77 een van de eerste 
uitgaven die buiten de oevers treedt van de bouw- en 
installatiesector. 
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Doelgroep van dit kleintje is:

  installateur docent adviseur 

Op het gebied van:

  energie & water &   veiligheid
 milieu gas

 woningbouw utiliteit

Richtlijnen voor veilige 
en zuinige gasinstallaties 

tot 130 kW

Gas

ISBN-978-90-5044-276-3

omslag kleintje Gas-2015.indd   1 05-04-16   11:02

‘Onderhoud van gasver-
brandingstoestellen <100 
kW’, luidt de volledige titel 
van de vernieuwde BRL 
6000 deel 16. De certifica-
tieregeling BRL 6000-16 is 
onder meer ontwikkeld en 
aangepast op verzoek van 
de overheid. De aanpassing 
moet onder meer leiden tot 
de beperking van inciden-
ten rondom cv-toestellen in 
woningen, waaronder onge-
vallen veroorzaakt door 
koolmonoxide.

WIJZIGINGEN
De BRL heeft aanpassingen 
gekregen op grond van:

Aangepast: BRL 6000-16 over onderhoud van gastoestellen

BRL 600016 is aangepast. Nieuwe certificaathouders 
behoren te werken volgens de vernieuwde BRL. De 
certificaten van huidige certificaathouders blijven 
geldig tot uiterlijk 15 maart 2017.

•  recente aanpassingen in het Bouwbesluit 2012 
•  een gewijzigd model van het procescertificaat
•  de beperking tot een nominaal vermogen van 100 kW 

(voorheen 130 kW). Hierdoor sluit de BRL beter aan op 
de reikwijdte van de geldende regeling van Stichting 
Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties 
(SCIOS). Deze regeling stelt op grond van de Wet mili-
eubeheer  eisen aan een goede verbranding, veiligheid 
en energiezuinigheid voor stookinstallaties.

INTEGRATIE ALGEMEEN DEEL EN 
WIJZIGINGSBLAD
De BRL 6000-00 (Algemeen deel) is geïntegreerd in deze 
vernieuwde BRL 6000-16. 

GERELATEERDE ISSO-PUBLICATIES
De aangepaste BRL verwijst onder andere naar het in 2015 
volledig geactualiseerde ISSO-Kleintje Gas, richtlijnen 
voor veilige en zuinige gasinstallaties tot 130 kw. 

HOE VERKRIJGBAAR?
De papieren BRL 6000-16 is voor € 20,- te koop via kennis-
bank.isso.nl. De digitale versie is met een abonnement te 
raadplegen via deze ISSO-KennisBank.

De whitepapers, die een pagina of tien beslaan, bevatten 
kennis over een bepaald onderwerp en dienen onder 
meer als achtergrondinformatie, studie of als basis 
voor verder onderzoek. Onlangs verschenen van Arjan 
Schrauwen de whitepapers:
•  Geothermie, duurzame techniek voor energie uit de 

bodem
•  Brandstofcellen, een veelbelovende techniek voor de 

opwekking van elektriciteit
Beide whitepapers geven inzicht in de materie en de soor-
ten en de werking van Geothermie en Brandstofcellen. 

De whitepapers zijn gratis te raadplegen via kennisbank.
isso.nl. 

Comfortklachten of een te hoog energie
verbruik? Zoek de oorzaak aan de hand 
van het ISSOkleintje ‘Optimaliseren van 
klimaatregelingen’. Het boekje leidt u 
stapsgewijs naar de oplossingen.

Wat zijn de klachten van uw klant of opdrachtgever? 
Dat is de eerste vraag die in het handzame boekje 
wordt gesteld. Gaat het om een te hoge of te lage 
temperatuur? Is er sprake van tocht? Werkt het aan-
warmen van het gebouw niet goed? Zijn er storingen? 
Vanuit die klachten gaat u stapsgewijs naar de oorza-
ken en oplossingen. U begint met het verzamelen van 
informatie, waaronder plattegronden, regel-instellin-
gen, het principeschema of energienota’s. U voert een 
visuele inspectie uit of een quickscan. Op basis van 

ISSO-kleintje wijst u de weg  naar oplossingen voor klimaatklachtenWhitepapers over duurzame 
technieken

Onlangs verschenen de ISSOwhitepapers over 
geothermie en brandstofcellen.



ISSOINFO JUNI 2016 21

IEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGAVEN . . . NIEUWE  UITGA

 KLEINTJEK
E

N
N

IS
IN

S
T

IT
U

U
T

 V
O

O
R

 D
E

 IN
S

T
A

L
L

A
T

IE
S

E
C

T
O

R

Installateurs Gebouweigenaren Student ParticulierDocentenFacility managersAdviseursInstallateurs Gebouweigenaren Student ParticulierDocentenFacility managersAdviseurs
K

L
E

IN
T

J
E

  Z
O

N
N

E
-E

N
E

R
G

IE

Zonne-energie

ISBN-978-90-5044-244-2

Praktische aanwijzingen 
voor de installatie 
van zonnewarmte- en 
zonnestroomsystemen

Deze uitgave is geschikt voor:

 installateur  adviseur

Op het gebied van:

 woningen utiliteit  energie & milieu
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Doelgroep van dit kleintje is:

  installateur gebouw-
  eigenaren

Op het gebied van:

  energie &   woningen  utiliteit
 milieu

Optimaliseren 
klimaatregelingen

ISBN 978-90-5044-287-9 

O p l e i d i n g s -  e n  

o n t w i k k e l i n g s f o n d s

v o o r  h e t  T e c h n i s c h

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

In navolging van het ISSOHandboek 
Zonneenergie verschijnt nu ook een 
update van ISSOKleintje ‘Zonneenergie’. 
De tweede editie van het boekje loopt mooi 
in lijn met de wijzigingen in het handboek. 

U heeft met ISSO-Kleintje Zonne-energie de meest prakti-
sche en essentiële informatie bij de hand voor de monta-
ge en installatie van PV-panelen en zonnecollectoren. Het 
handzame boekje loopt in gelijke pas met de ontwikkelin-
gen in techniek en regelgeving, waaronder de eisen voor 
brandveiligheid en de nieuwe NEN 1010.

PROCESSTAPPEN
Stap voor stap beschrijft het boekje:
•  de bevestiging van PV-panelen op het dak;
•  de doorvoering vanaf het dak naar binnen;
•  methodes voor een water- en dampdichte doorvoering 

door het dak;
•  montage en het waterzijdig aansluiten van zonnecol-

lectoren (voor diverse doeleinden, waaronder voor tap-
water of voor een zwembad). Van zonnestroom worden 
alleen de netgekoppelde toepassingen beschreven.

Vernieuwd: ISSO-Kleintje Zonne-energie 
Update vanwege snelle ontwikkelingen in zonne-energiesystemen

Daarnaast bevat het ISSO-
Kleintje aanwijzingen voor 
veilig werken op hoogte en het 
veilige transport van installa-
ties naar het dak. Het boekje 
begint met een uitgebreide 
begrippenlijst. 

BEKIJKEN EN BESTELLEN?
Het ISSO-Kleintje Zonne-energie kunt u vanaf de zomer 
voor € 50,- (exclusief btw en verzendkosten) bestellen via 
kennisbank.isso.nl. De digitale versie is aan te schaffen 
met een abonnement op de ISSO-KennisBank. 

ISSO-kleintje wijst u de weg  naar oplossingen voor klimaatklachten

die gegevens leiden de schrijvers van het ISSO-kleintje u 
naar mogelijke oorzaken. Zo kunnen de sensoren of de 
regeling defect zijn, staan de regeringsinstellingen staan 
niet goed of heeft de regelinstallatie een extra compo-
nent nodig. Maar het kan ook gaan om een verkeerd 
gebruik van de installatie of om een ontwerpfout.

PARATE KENNIS
Het ISSO-kleintje geeft inzichten in bestaande bouw die 
echter ook goed te gebruiken zijn voor nieuwbouw. Het 
boekje beschrijft onder meer verschillende typen rege-
lingen, regelingsvariabelen, veldapparatuur, concepten 
en methodes om regelingen te monitoren. Ook bevat het 
boekje parate kennis over regelsystemen die bij iedere 
monteur of gebouwbeheerder bekend wordt geacht. U 
kunt het boekje ook goed gebruiken als basis voor een 
verdienmodel of een hoger dienstverleningsniveau. 

HOE VERKRIJGBAAR?
U kunt ISSO-kleintje 
Optimaliseren van klimaat-
regelingen voor € 50,- 
bestellen via kennisbank.
isso.nl. De digitale versie 
is met een abonnement te 
raadplegen op de ISSO-KennisBank. 



ISSOINFO JUNI 201622

EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016  . . . EDUCATIE . . . 2016

O p l e i d i n g s -  e n  

o n t w i k k e l i n g s f o n d s

v o o r  h e t  T e c h n i s c h

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

K
E

N
N

IS
IN

S
T

IT
U

U
T

 V
O

O
R

 D
E

 IN
S

T
A

L
L

A
T

IE
S

E
C

T
O

R

H
A

N
D

B
O

EK
   B

IO
M

A
SSAV

ER
B

R
A

N
D

IN
G

SIN
STA

LLATIES

BIOMASSAVERBRANDINGS-
INSTALLATIES

ISBN 9789050442657

Doelgroep van deze publicatie is:

 installateur adviseur

Op het gebied van:

 energie  utiliteit woningbouw
 & milieu

Ontwerpen, installeren 
en beheren

Handboek
HBbio

Biomassagestookte installaties trekken de aandacht van 
de markt. Deze vorm van warmtelevering is een goed 
antwoord op de stijgende prijzen van aardgas en de wens 
om de energievoorziening te verduurzamen. Ook is er bij 
aanschaf een interessante subsidie voor de eindgebruiker. 
Maar over de techniek van biomassagestookte installaties 
is nog relatief weinig bekend. Deze instructie geeft u een 
stevige basiskennis. 

Instructie over biomassagestookte installaties

Bent u bekend met de techniek rondom biomassage
stookte installaties? Gun uzelf een praktijkgerichte 
instructie over deze materie en experimenteren (met 
alle gevolgen van dien) is nergens meer voor nodig.

STOP MET EXPERIMENTEREN
We maken u bewust van belangrijke overwegingen en 
van specifieke aspecten in het programma, het ontwerp, 
de realisatie en de inpassing. Als vanzelfsprekend voor-
komt of beperkt een goede werkwijze meerkosten of 
technische compromissen.

WAT ZIJN DE ONDERWERPEN?
U krijgt kennis aangereikt over:
•  vaststellen van de warmtevraag (bestaande bouw, 

nieuwbouw, met of zonder warmtapwater, jaarbelas-
tingduurkromme);

•  houtgestookte installaties (stukhout, houtpellets,  
houtsnippers, briketten);

•  mono- of bivalente installaties;
•  brandstoffen (verbrandingswaarde, samenstelling, 

vochtgehalte);
•  installatiecomponenten (brandstoftoevoer, asafvoer, 

rookgasafvoer, rookgasreiniging);
•  vergunningen;
•  in bedrijf stellen (inspectie);
•  onderhoud en beheer.
De nadruk ligt op factoren die een specifieke uitvoerings-
wijze vereisen van de brandstofopslag, brandstoftoevoer, 
verbrandingstechnologie en asafvoer. De hydraulische 
aspecten zijn grotendeels vergelijkbaar met die van gas-
gestookte installaties en worden als bekend veronder-
steld. 

DATA EN LOCATIE
De instructie duurt twee dagen en is gepland op woens-
dag 2 en donderdag 3 november van 9.30 tot 16.30 uur in 
Arnhem, opleidingscentrum Rijn IJssel.

UW INVESTERING
De deelnameprijs bedraag € 675,- p.p. (excl. btw, inclusief 
lunch en een hand-out). 

INSCHRIJVEN
Meer informatie en een aanmeldingsformulier staan op 
isso.nl.

De instructie is gebaseerd op het ISSO-handboek 
‘Biomassaverbrandingsinstallaties, ontwerpen, installeren en 
beheren’
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‘Schoolkind snakt naar frisse lucht in 
lokalen’. Een van de vele verontrustende 
koppen in het AD over het binnenklimaat in 
scholen, kinderdagverblijven en kantoren. 

TECHNISCHE OPLOSSINGEN
Een instructie over technische oplossingen voor een 
gezond binnenklimaat blijkt nog hard nodig. De oplossin-
gen verdienen zichzelf hard terug: een gezond binnen-
klimaat verhoogt de productiviteit van werknemers en 
leerlingen tot wel 15%. 

PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN
Laat u informeren op de praktijkgerichte ISSO-instructie. 
Het programma van de praktijkgerichte instructie en het 
inschrijvingsformulier vindt u op isso.nl.

WANNEER?
4 oktober in Nieuwegein van 13.30 tot 16.00 uur. 

Praktijkgerichte instructiemiddag ‘Gezond binnenklimaat 
& productiviteit’ Hoog gewaardeerd met een 7,6

VOOR WIE? 
Alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van een 
gezond binnenklimaat, te weten:
•  gebouweigenaren
•  facility managers
•  vastgoedmanagers
•  adviseurs
•  installatiebedrijven
•  beheer en onderhoudsbedrijven 
•  en overheidsinstanties.

DOOR WIE?
Atze Boerstra, directeur BBA Binnenmilieu Advies.
Marco Hofman, projectcoördinator binnenklimaat bij ISSO.

UW INVESTERING
Bij OTIB aangesloten bedrijven: € 150,-. 
Overige deelnemers: € 595,-. 
Prijzen zijn p.p. (excl. btw) en inclusief een hand-out.
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Bijeenkomst Data Locatie

Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen 2 en, 29 september Drachten 

 5, 6 en 13 oktober 

 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november Rotterdam

Introductietrainingen Energiebesparing industriële  gebouwen 12 oktober, 3 november Rotterdam

Legionellaveilig beheren van koeltorens Basis 22 september Nieuwegein

Gasvoorschriften in de praktijk 5 oktober Nieuwegein

Binnenmilieu versus productiviteit 4 oktober Nieuwegein

Biomassa gestookte installaties 2 + 3 november Arnhem

Veilige drinkwaterinstallaties Oktober en november  Rotterdam 

Utrecht 

Eindhoven 

Zwolle

Meer informatie vindt u op isso.nl

ISSO Info is een uitgave van

ISSO 
Kruisplein 25

3014 DB  Rotterdam

Postbus 577, 3000 AN  Rotterdam

Tel.  010 - 206 59 69

Fax  010 - 213 03 84

info@isso.nl,  www.isso.nl

ISSO, het kennisinstituut van de installatie sector, houdt zich bezig met het identificeren van 

kennisvragen binnen de installatiesector, het ontsluiten en toegankelijk maken van deze 

kennis in de vorm van praktische ISSO-publicaties en het bevorderen van het gebruik van 

ISSO publicaties als normstellende richtlijnen.

Vormgeving: Stijlmeesters

Redactie: Anneli van Kleven-Pijpers en Therese van Warmerdam 

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, 

veroorzaakt door onjuistheden in de redactionele kolommen.

Colofon

Agenda


