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Groot interview

“In toenemende mate is de installateur een mkb-
dienstverlener die luistert naar zijn klant en die over 
een stevige hoeveelheid actuele technische kennis 
beschikt om iemand van het juiste advies te voor-
zien”, aldus Siertsema. “Een installateur kan ook 
zeer productgedreven zijn en heel goed weten hoe 
hij techniek kan toepassen. Het is altijd een vakman 
die, als hij of zij het zelf niet weet, de mensen om 
zich heen heeft die de specifieke techniek tot in de 
details beheersen. Bedenk, we hebben sowieso al 
sanitair-, klimaat- en elektrotechniek met daarbin-
nen ook nog eens specialisaties. Dé installateur 
bestaat niet en overigens is die installateur steeds 
vaker een vrouw. Veel dochters volgen pa op in de 
zaak en juist zij vullen de dienstverlenende aspec-
ten goed in.”

Bedrijfsmodel
Tot zo’n vijftien jaar terug was een installateur 
degene die je als consument alleen zag bij instal-
latie en onderhoud van de techniek in huis. Die rol 

Installateur nieuwe stijl deelt kennis over verduurzaming graag

De installatiesector 
gaat voor groen
Titia Siertsema zet haar kennis en ervaring graag in om de leden van 
UNETO-VNI aan de nieuwe tijd te laten wennen. De installatiesector 
maakt namelijk een ingrijpende transitie door. Van een rol als 
onderaannemer naar de communicatief vaardige, technisch 
georiënteerde duurzaamheidsspecialist vooraan in de bedrijfskolom. 
Een vakman of -vrouw dus die ook weet dat alles dat wordt bedacht 
aan verduurzaming wel ‘handjes’ nodig heeft.

Tekst: Tom de Hoog en Jan van den Broek

Profiel
Sinds 2013 is Titia Siertsema voorzitter van UNETO-VNI, na er tien jaar lang directeur 
te zijn geweest. Verder is zij lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW, lid van het 
Hoofdbestuur van MKB-Nederland, voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
2BA, voorzitter van STABU, lid van de Raad van Advies van TechniekTalent.nu, pen-
ningmeester van Start Foundation en bestuurslid van de Stichting Nederland Krijgt 
Nieuwe Energie (NKNE). Deze nevenfuncties sluiten aan bij haar brede belangstelling 
voor de samenleving in het algemeen en voor duurzaamheid in het bijzonder. Titia 
Siertsema werd geboren in Groningen en begon haar loopbaan in 1982 bij Shell. 
Daarna vervulde zij diverse functies, waarvan een groot aantal in de energiesector. 
Als controller en manager van verschillende energiemaatschappijen maakte zij de 
liberalisering van de energiemarkt mee, met vele fusies en overnames. Zij leverde 
telkens een belangrijke bijdrage in het integreren van bedrijven en het overbruggen 
van cultuurverschillen. Ook was zij directeur van het Energiebedrijf Rijswijk-Leid-
schendam (ERL) en regiodirecteur Haaglanden bij Eneco.

‘Als brancheorganisatie 
laten we zien dat werken 
in de installatiesector 
perspectieven biedt’
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uitdaging om een deel van de mensen dat nu in de 
sector werkt bij te scholen, zodat ook zij de kennis 
krijgen om innovatieve technieken toe te passen. 
Als het gaat om instroom richten wij ons uiteraard 
op de jeugd. Daarbij was en is de installatiewereld 
goed in het opvangen en begeleiden van zij-instro-
mers. Iedereen in de sector weet dat we op termijn 
veel vakmensen nodig hebben om die grote ener-
giebesparingsopgave aan te kunnen. Het onder-
wijsbeleid van UNETO-VNI is er op gericht om ons, 
zodra de economie straks aantrekt, van voldoende 
technisch talent te voorzien. Daarbij laten we 
overal waar mogelijk duidelijk horen dat werken 
in de installatiesector perspectieven biedt. En, 
dat je vanuit de techniek een grote bijdrage kunt 
leveren aan energiebesparing en duurzaamheid. Ik 
maak me dan ook altijd vreselijk boos als de Cito-
toetsen zijn geweest en je in alle kranten weer de 
verhalen krijgt van mensen die zeggen ‘Help, mijn 
kind wordt loodgieter’. Gelukkig kantelt dat beeld 
in ons land nu, want ook in een kenniseconomie 
moeten er gewoon dingen met de handen gebeu-
ren. Als branche-organisatie laten we zien dat het 
hartstikke leuk is om in deze sector te werken. De 
kans is groot dat het energie-akkoord, waar mo-
menteel over wordt onderhandeld binnen de SER, 
straks extra werkgelegenheid gaat opleveren. Dan 
hebben we het al gauw over vijftien- tot twintigdui-
zend mensen die direct nodig zijn.”
 
Nu aan de slag
Het aankomende SER-energie-akkoord zal 
volgens Siertsema zorgen dat energiebesparing 
straks wordt gedragen door werkgevers, vakbon-
den, politieke partijen, consumentenorganisaties 
en de overheid. “Klaar met praten, nu aan de slag. 
De beweging is er al. Zo is in Overijssel een gede-

puteerde zeer bevlogen bezig om verduurzaming 
in de provincie te versnellen. Ook Noord-Holland 
is daarmee gestart. Er is een ‘klimaatverbond’ van 
32 gemeenten die hoe dan ook wat aan energie-
besparing en het klimaat gaan doen. Verduurza-
men is een lastige transitie, maar we zien gelukkig 
dat de partijen in de bedrijfskolom elkaar steeds 
beter weten te vinden. In de oude verhoudingen 
namen de adviseur of architect het voortouw. 
Maar met complexere installaties wordt het steeds 
belangrijker dat de installateur al in de ontwerpfase 
wordt betrokken. Alleen dan kan een optimaal re-
sultaat voor de eindgebruiker worden gerealiseerd. 
Een ontwikkeling als het Bouw Informatie Model 
(BIM) kan hieraan een bijdrage leveren. Dankzij 
de samenwerking van alle partners in één model 
neemt de kwaliteit van het eindproduct toe en kun-
nen de faalkosten fors omlaag. Ook bij renovaties 
kan de installateur een cruciale rol spelen, omdat 
het welslagen ervan veel met techniek te maken 
heeft. Het gaat er niet om dat onze sector een 
claim wil leggen op projectleiding, wel om wie de 
competenties heeft om te bereiken wat nodig is. 
Daarom zeg ik als het om techniek gaat: daag de 
installateur maar uit!”  

'Installateur krijgt steeds  
meer een adviesfunctie'

is snel anders aan het worden en daarmee ook 
het bedrijfsmodel voor de sector. Siertsema: “Nu 
koopt de consument bijvoorbeeld zelf zonnepane-
len en is de vraag aan de installateur om die aan 
te sluiten. Deze ontwikkeling vraagt een andere 
benadering van de consument. UNETO-VNI helpt 
de leden daarbij op weg door onder meer kennis-
overdracht op het gebied van duurzaam bouwen, 
het bevorderen van samenwerking op het gebied 
van energiebesparing en het stimuleren van de 
toepassing van innovaties als warmtepomptech-
niek, led-verlichting, zonnepanelen, windmolens, 
waterkracht en biomassa. Met gedegen kennis 
over deze zaken kan de installateur invulling geven 
aan zijn adviesfunctie vanuit de techniek. Zakelijke 
klanten, maar ook woningbezitters en woningcor-
poraties vragen steeds vaker om integrale, duur-
zame oplossingen. De installateur is dan bij uitstek 
degene die daarover praktisch kan adviseren.”

Twintigduizend vakmensen
Siertsema: “Hoewel door de huidige crisis het te-
kort aan vakmensen enigszins op de achtergrond 
is geraakt, voorzien we op de langere termijn een 
aanzienlijk tekort. Bovendien ligt er een grote 

'Partijen in de bedrijfskolom 
weten elkaar steeds  

beter te vinden'


