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Vereniging van Ondernemers in het Thermisch 

Isolatiebedrijf (VIB) 

 

VIB is een belangenvereniging van ondernemers in de isolatiesector (industrie en utiliteit). Via 

het samenbrengen van partijen uit de advies- en consultancysector voor energiebesparing, 

producenten van isolatiematerialen en niet in de laatste plaats de isolatieondernemers zelf 

draagt VIB bij aan het realiseren van concrete maatregelen om te komen tot CO2-reductie. 
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Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB)  

 

Inleiding 

VIB vertegenwoordigt de bedrijven die in Nederland actief zijn op het vlak van thermische isolatie. 

Dagelijks brengen deze bedrijven een belangrijke boodschap in de praktijk: Geen energie gebruiken is 

de meest effectieve manier om energie te besparen. Het klinkt als een open deur, maar er is in de 

industrie en utiliteitsbouw nog een wereld te winnen door een juiste toepassing van thermische 

isolatie. In de brief van 23 mei 2016 aan Minister Kamp licht Hans Koole, onafhankelijk voorzitter VIB, 

toe welke rol thermische isolatie kan vervullen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

Uit een Europese studie1 blijkt dat er een enorm potentieel aan energiebesparingsmogelijkheden (31 PJ) 

is voor de industrie, via een relatief geringe investering die meestal binnen korte termijn (minder dan 2 

jaar) terugverdiend wordt en dan ‘winst’ oplevert. Uit de recente studie van de EiiF2 blijkt eveneens dat 

het gericht auditen van technische installaties en het implementeren van de aanbevelingen veel 

oplevert.  

Op basis van deze bevindingen en ander onderzoek3 doet de VIB de aanbeveling aan de overheid en de 

industrie om in de 1 op 1 afspraken en de reguliere energieaudits op te nemen dat de bedrijven 

verplicht worden energiebesparingsscans uit te voeren, zoals die onder andere verzorgd worden door 

deskundigen van het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI 4) en door TipCheck-

engineers. De aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen die daar uit voortvloeien, met een 

terugverdientijd van minder dan 5 jaar, dienen verplicht geïmplementeerd te worden, waarbij de CINI-

                                                      
1 Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in the Netherlands, ECOFYS, (2012): The total cost-

effective savings potential amounts to about 31 PJ and 2.1 Mt CO2 per year, of which 24 PJ and 1.6 Mt CO2 per 

year in industry, and 7 PJ and 0.5 Mt CO2 per year in fossil fuel-fired power generation. 
2 Harnessing the Potential of Industrial Insulation, EiiF (2016): Onderzoek naar het effect van het auditing 

instrument TipCheck voor energiebesparing, dat de afgelopen jaren 180 keer is ingezet. 
3 Martine van der Post Energiehandboek voor verwarmde tankopslag, 2015 (www.postfossil.nl ) 
4 www.ncti.nl 

 

http://www.postfossil.nl/
http://www.ncti.nl/
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standaard5  het uitgangspunt is. Uiteraard dient hier van overheidswege toezicht op te worden 

gehouden. Een intensivering van de handhaving ligt daarbij voor de hand. 

Naast de aandacht voor de industriële besparingsmogelijkheden wijst VIB op de toepassing van isolatie 

in de utiliteitsomgeving. Isolatie van leidingen voor warmte en koude levert een energiebesparing van 

65 a 70% op ten opzicht van niet-geïsoleerde leidingen.  

Het intensiveren van de handhaving door meer toezichtcapaciteit in te zetten kan een positief effect 

opleveren voor de energiebesparing. Het is dan wel zaak dat de toezichthouder ook over voldoende 

kennis beschikt van thermische isolatietoepassingen. De VIB zal in 2017 een richtlijn voor een optimale 

toepassing van thermische isolatie in de utiliteit uitbrengen die is geënt op de Nederlandse situatie. 

Opname van deze richtlijn in het bouwbesluit c.q. EPK enerzijds en het professionaliseren van de 

kennis van de toezichthouders anderzijds zijn twee concrete aanvullingen op het voorgenomen beleid 

om de beoogde besparingen te realiseren. 

 
 

Bundeling van krachten 

VIB is een vereniging van ondernemers. Door een gezamenlijke aanpak levert VIB voor haar leden de 

toegevoegde waarde. Zij onderzoekt maatschappelijke trends en vertaalt dit naar ondernemingen en 

omgekeerd. Iedere ondernemer daarentegen zal zelf zijn ‘business case’ moeten beoordelen. Dat maakt 

onze inzet als VIB extra dynamisch. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat CO2-reductie 

via isolatie als voor de hand liggende oplossing een geheel andere aanpak vereist in de waardeketen. In 

het ontwerp van installaties, bij het opstellen van onderhoudsprogramma’s en bij de keuze van 

isolatiematerialen ontbreekt kennis van zaken bij de asset owners. Aanbesteding van isolatiewerken 

wordt te veel bepaald door kostprijs alleen. De asset owner is er nog onvoldoende van doordrongen 

dat isolatie een onderdeel is van risicoverlaging bij de bedrijfsvoering. Dit element overstijgt vaak het 

kostenaspect van energiebesparing volgens experts in de sector. 

Belangrijk is dat isolatiebedrijven in staat worden  gesteld om in dialoog te geraken met de asset 

owners. Zoals aangegeven is daartoe geen economische noodzaak als men enkel kijkt naar 

energiekosten. Wanneer handhaving op CO2-reductie een instrument wordt voor overheden om te 

komen tot de gewenste klimaatdoelstellingen liggen de zaken opeens anders. VIB stelt zich op het 

standpunt dat zij in het optuigen van een dergelijk instrumentarium een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de verschillende partijen.  

In de nationale aanpak van de energiebesparing en CO2-reductie zoekt VIB actief de partijen op die 

richting geven aan de uitwerking van de beleidskeuzes. Aantoonbaar is dat energiebesparing door 

isolatie sterk achterblijft in de reeks van oplossingen. Aanbesteding van isolatie staat laag in de 

                                                      
5 www.cini.nl 
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rangorde bij asset-owners. Tijdens verschillende besprekingen met andere sectoren is gebleken dat ook 

advisering rondom energiebesparing een te lage interesse heeft bij de asset owners.  

VIB heeft kunnen vaststellen dat de adviessector (energie-adviseurs, ingenieursbureaus) verenigd in 

FeDEC graag samen wil werken met de isolatiesector aan concrete voorstellen voor CO2-reductie bij de 

bedrijven. VIB kan vanuit een brede groep aangesloten isolatiebedrijven inzet leveren. Daarnaast zijn 

bij VIB ook leveranciers van isolatiematerialen aangesloten die kennis hebben van isolatiematerialen en 

-eigenschappen. 

Vanuit de sector zelf beschikt VIB  over bescheiden mankracht en middelen om bedrijven  te 

begeleiden in het maken van de juiste keuzes voor isolatie. Het kennisinstituut NCTI is aangesloten bij 

de sector en draagt onder andere de industriële isolatienorm CINI uit. 

Daarnaast kent de sector ook het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI. Door het opleiden van 

isolatiemonteurs in de sector voorziet OOI in de behoefte van bedrijven en werknemers om het 

vakmanschap op het vereiste niveau te houden. 

Bundeling van krachten met andere partijen met inzet van VIB ligt dus voor de hand denken wij. 

Waarbij het zowel gaat om het vinden van (kosten) efficiënte isolatieoplossingen als het gezamenlijk 

monitoren van de impact ervan op de energiebesparing 

 

Expertisecentrum 

Zoals in  het Energieakkoord voor Duurzame Groei is te lezen is er een publiek-privaat expertisecentrum 

ingericht om het kennisniveau over energie-efficiëntie te verbeteren. VIB ziet zich als meewerkende 

partij. In het advies aan bedrijven en bevoegd gezag rond energie-efficiëntie en handhaving van de Wet 

milieubeheer zal de  samenwerking tussen bedrijven om te komen tot efficiëntere productieketens 

bepalend zijn voor het succes. Aangezien het  expertisecentrum bedrijven en financiers ondersteunt in 

het identificeren van de meest effectieve maatregelen op het terrein van verbetering van de energie-

efficiëntie zal ook de koppeling naar de adviessector moeten worden uitgewerkt. Specifiek denkt VIB 

aan het toegankelijk maken van de kennisdomeinen over materiaaltoepassingen, best practice, en 

aansluiting maken met de isolatiebedrijven. Een gezamenlijk campagne aanpak, samen met andere 

sectoren met ruimte voor eigen identiteit en accenten, kan hierbij een stimulerende aanpak zijn. 

Kijkend naar een nog nader te ontginnen terrein dat is verder onderzoek naar de rol van ESCo’s bij ook 

bijzonder aantrekkelijk voor eerder genoemde partijen. 

VIB wil graag een positie innemen in het expertisecentrum. Belangrijk daarbij is op te merken dat VIB 

haar bijdrage kan leveren in het aanleveren van de juiste personen en het openen van deuren bij 
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relevante partijen. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat VIB daartoe extra middelen zal moeten 

inzetten die nog niet zijn begroot in de jaarplannen 2017-2018. Een projectmatige uitwerking met 

additionele financiering via een extern fonds ziet VIB daarentegen wel als een reëel optie6. Een 

gezamenlijk campagne aanpak, samen met andere sectoren met ruimte voor eigen identiteit en 

accenten, kan hierbij een stimulerende aanpak zijn. Daarnaast is VIB voorstander van het gezamenlijk 

met de industrie monitoren en bepalen van de energiebesparing door goede isolatie. 

 

Jaarplan VIB 2017-2018 

Om enig inzicht te geven in de visie en jaarplannen van VIB  zijn hieronder de belangrijkste elementen 

van het jaarplan 2017-2018, dat onlangs door de Algemene Ledenvergadering is bekrachtigd, 

weergegeven: 

De VIB staat voor het bevorderen van 

1. Het ondernemersklimaat voor de leden van de VIB: 

2. de zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving; 

3. de kwaliteit en inzetbaarheid van (aankomend) werkenden in het isolatiebedrijf; 

4. de veiligheid en de arbeidsomstandigheden voor werkenden in het isolatiebedrijf; 

5. de samenwerking tussen de VIB-leden onderling en tussen isolatiebedrijven en hun 

opdrachtgevers. 

 

De uitwerking vindt plaats via projectmatige activiteiten waarvan enkele relevante elementen in dit 

kader zijn: 

Deelname aan gespreksfora teneinde de toegevoegde waarde van isolatie inzichtelijk te maken en te benadrukken. 

 NVDE. Deelname in de commissies Gebouwde Omgeving en Industrie wordt overwogen. Een 

punt dat nu ter bespreking ligt met het bureau.  

 NVO-NCW, VIB heeft zitting in de Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming.  

 Borgingscommissie Energie Akkoord. Deelname is wellicht een optie. Te bespreken binnen uw 

organisatie daar de maatregelenlijst het aangrijpingspunt is voor VIB.  

 RVO, Expertisecentrum energiebesparing. 

 Min. EZ, Energiemarkt & Innovatie.  

 Universiteit Twente, met het doel de technische isolatiebranche te helpen innoveren en haar 

positie te verstevigen en om de kennis binnen de Universiteit Twente en VIB op een effectieve 

wijze te ontsluiten. 

                                                      
6 Een vergelijkbare aanpak wordt momenteel uitgevoerd met de RVO waar het de beoordeling betreft van de 

EEP’s voor 2017 – 2020. 
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 Koninklijke Metaalunie voor de samenwerking op diverse MKB gerelateerde thema’s rondom 

duurzaamheid en energiebesparing. 

 
 Ontwikkelen van evidence based kennisdragers waarop partijen kunnen terugvallen, bij voorkeur 

samen met de industrie en utiliteitsgebouweigenaren. 

 Handleidingen, richtlijnen en factsheets 

 Web based kennisbank 

 Dossieropbouw over relevante thema’s. 

 

Opleiding en Ontwikkeling. 

 Visie ontwikkelen op sectorale arbeidsmarkt, beleidsdoelstellingen en opleidingen binnen de 

sector  

 Uitwerking beleidsdoelstellingen naar opleidingseindtermen per type opleiding  

 Bepalen van de opnamecapaciteit leerlingen bij de bedrijven  

 Opstellen van het  instroomplan en opleidingscapaciteit  
 

 

Werkgelegenheid in de sector 

 

VIB behartigt de belangen van circa 250 bedrijven in de isolatiesector waarbij 4300 werknemers zijn 

aansloten met een eigen CAO. Daarbij heeft de sector een eigen  O&O-fonds. Ook behartigt VIB de 

belangen voor de aangesloten producten en importeurs van isolatiematerialen. Ruim 30 

ondernemingen, meerdere zijn multinationaal actief, dragen zo bij aan de kennis binnen de sector. 

 

Het behoud en optimaliseren van vakkennis en ervaring is een eerste prioriteit voor de VIB. In een 

omgeving waar kwaliteit en professionaliteit wordt gewaardeerd kan kennisontwikkeling en innovatie 

pas gedijen. VIB ziet het daarom als haar taak om actief inbreng en inzet te leveren aan de 

klimaatmaatregelen waardoor er een professioneel beroep kan worden gedaan op partijen. 

De bedrijven in de sector kampen met een vergrijzing van het personeel, waardoor er de komende 

jaren sprake zal zijn van een uitstroom van ervaren medewerkers. Dit betekent dat, naast de verwachte 

extra inzet vanwege de groeiende inzicht dat juiste isolatie een relatief eenvoudige manier is om 

energiewinst te boeken, er ook aanvullende maatregelen nodig zijn om in de behoefte te voorzien aan 

gekwalificeerd personeel. Een uitdaging die de sector graag met andere sectoren oppakt. 

 


