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Expositieprogramma
Midden in de toekomst met VSK
Van 4 tot en met 7 februari 2020 is Jaarbeurs in Utrecht weer hét decor van de
Nederlandse installatiesector tijdens VSK
2020. De grootste installatievakbeurs van
Nederland. Voor de komende editie is het
thema ‘Midden in de toekomst’. Want
de toekomst begint vandaag. De installatiewereld zit in transitie en de vraag
naar kennis over de ontwikkelingen en
de praktische implementatie is groter
dan ooit. Tijdens VSK geven we samen
antwoorden op vragen over energietransitie en alternatieve energievormen,
digitaliseringsprocessen en de inzet van
de nieuwe generatie installateurs. Kennis
delen is belangrijk en samen bereiden we
ons voor op de toekomst.

velen bevestigd. Tijdens de laatste editie
was 85% van de bezoekers tevreden over
het aanbod en gaf 90% aan bij de komende
editie aanwezig te willen zijn. De ambitie is
dan ook om komende editie 36.000 bezoekers te inspireren over de nieuwste trends
en ontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld volop aandacht besteed aan totaaloplossingen, digitalisering van het vak en
duurzaam samenwerken. Met zijn allen
staan we ‘Midden in de toekomst’ en gaan
we de uitdaging in de installatiesector aan.
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Dat VSK dé beurs is waar je in één bezoek
op de hoogte bent van alle ontwikkelingen
in de wereld van installatie wordt door

De thema’s die deze VSK editie centraal
staan zijn:
• Midden in de ‘Energietransitie en alternatieve energievormen’
• Midden in de ‘Digitaliseringsprocessen en
ontwikkelingen’
•M
 idden in de ‘Mensen van de toekomst’

Pagina 2

VSK 2020

Bezoekersprofiel VSK
VSK richt zich op iedereen die zich
bezig houdt met het ontwerp, installatie,
advies en onderhoud van w-installaties.
De focus ligt hierbij op warmte, gas,
koeling, lucht én het automatiseren van
de omgeving.
VSK richt zich deze editie nadrukkelijk op
3 groepen:
- woning
- utiliteit
- industrie

Bezoekersdoelgroepen binnen de verschillende disciplines:
Woning | Utiliteit
Zowel binnen Utiliteit als Woning draait
het voor installateurs om klimaattechnische oplossingen. Zij zijn gespecialiseerd in duurzame energiesystemen zoals
zonneboilers, warmtepompen en lage
temperatuur verwarming.
Door het aanleggen van juist moderne
installaties voor verwarming, luchtbehandeling en ventilatie zorgen zij voor een
gezond binnenklimaat.
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Binnen deze 3 groepen kenmerken zich 5
hoofdrolspelers in de installatiebranche:
- De (middel)grote installatiebedrijven
- De technische ontwerp- en adviesbureaus
- De marktbediende groothandels
- Industrie
- Woningbouwcorporaties en
vastgoedbeheer

Industrie
Binnen de industrie ontwerpen engineers
de w-installatie van een compleet proces.
In aansluiting hierop bouwen de installateurs de leidingsystemen voor productieprocessen, machines en gebouwen.

Nominaties VSK Awards 2020 bekend

HSD BV

De vakjury heeft de nominaties voor de
VSK Awards 2020 bekendgemaakt. De
prijzen worden dinsdag 4 februari op
de vakbeurs VSK ( 4 t/m 7 februari in
de Jaarbeurs in Utrecht) uitgereikt. De
jury, onder voorzitterschap van Techniek
Nederland-voorzitter Doekle Terpstra,
heeft 54 inzendingen beoordeeld. Dit
heeft uiteindelijk negen nominaties opgeleverd in drie categorieën.

HSD BV is uw partner op het gebied van
advisering en verkoop van regelsets voor
de diverse mogelijkheden in warmtenetten. Samen met KVM Genvex A/S, in
Nederland een zeer betrouwbare partner
op het gebied van producten toepasbaar in
stadsverwarmings gebieden en collectieve
installaties en welke hun kwaliteit bewezen hebben de afgelopen 40 jaar, staan we
garant voor kennis, kwaliteit, begeleiding
en service. Alles in de breedste zin van het
woord.

Negen innovaties in de branche-spotlights

De winnaars worden op dinsdag 4 februari
bekend gemaakt tijdens de opening van de
beurs. Dit vindt plaats van 10.30 – 11.45
uur in het Kennistheater in Hal 10. Voorinschrijvers van de beurs kunnen via www.
vsk.nl stemmen op de publieksfavoriet
onder de genomineerden. De publieksprijs
is de vierde VSK Award die deze ochtend
wordt uitgereikt.

Aquaberg – Vloerput met voegframe 2030
serie
De jury heeft de inzendingen beoordeeld op
innovatiekracht, praktische toepasbaarheid,
sociale impact, duurzaamheid en economisch rendement.
Over de VSK Awards
De VSK Awards zijn de belangrijkste
vakprijzen in de installatiebranche, en
vormen een belangrijke graadmeter in de
sector. De prijzen voor de installatiesector worden uitgereikt in het kader van de
vakbeurs VSK, die van 4 tot en met 7 februari in Utrecht gehouden wordt. De VSK
Awards worden mede mogelijk gemaakt
door vakblad Installatie en Sanitair en
Installatie.nl. Een overzicht van de genomineerden is zichtbaar op vsk.nl/awards.
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Lef en samenwerken
De jury constateert dat veel fabrikanten
het lef hebben om buiten de eigen kaders
te denken. Er wordt samengewerkt in de
keten, waarbij niet geschroomd wordt om
heilige huisjes ter discussie te stellen. Dit
betekent dat opdrachtgevers niet enkel
meer kijken naar stichtingskosten, maar
ook naar prestatie in relatie tot de totale
kosten over de levensduur van een gebouw
of installatie. Het comfort en de wensen
van de gebruiker staan voorop. Techniek
is geen oplossing om aan regels te voldoen,
maar om gebruikers van gebouwen maximaal comfort en veiligheid tegen minimaal
energieverbruik te geven, zo oordeelt de
jury.
Genomineerd in de categorie
Energietransitie
ACIN Instrumenten – AirThightness
Tester ATT
Brink Climate Systems– Multi Air Supply
Remeha – Waterstofketel

Samenstelling jury
• Doekle Terpstra – juryvoorzitter en voorzitter branchevereniging Techniek Nederland
• Lars Boelen – onafhankelijk duurzaamheidsadviseur
• Claudia Bouwens - programmaleider
kennisoverdracht en stimulering Lenteakkoord
• Eddy Buiting – hoofdredacteur Installatie
en Sanitair en Installatie.nl
• Marco Lammers –coördinator Kenniscentrum & opleiding bij Geas Energiewacht
• Theo Ockhuijsen – innovatie-expert
Innovatie-Express/BIMpuls
• Harm Valk – partner en senior adviseur
Nieman Raadgevende Ingenieurs
• Martijn Verspeek – eigenaar Installatiebedrijf Verspeek

Wij heten u van harte welkom tijdens de
VSK2020 op onze stand: 07.E054

Fleet Complete

Genomineerd in de categorie
Gezond & Comfort
Roswel – THB Thermostatische inregelaar
Wolf Installatiesystemen – Compacte
ventilatie-unit CKL
Hamers & Kesber – Schell SWS watermanagementsysteem
Genomineerd in de categorie
Installateurszaken
Burgerhout – EasySafe
Wavin Nederland – Tigris K5/M5
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