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Valk Technisch Adviesbureau is nog geen begrip in de advieswereld, terwijl het bedrijf 
al sinds 1983 bestaat. Als het aan Herbert Lentink ligt, komt daar snel verandering 
in. De 39-jarige technisch/commercieel adviseur omschrijft Valk als een “van origine 
klein bedrijf met een praktische inslag”. In 2008 werd het adviesbureau onderdeel 
van de Nieman Holding. Deze groep is actief op diverse terreinen, waaronder bou-
wfysica, installatietechniek, praktische bouwtechniek en kwaliteitscontroles. Maar 
misschien nog wel bekender is Nieman door zijn decennialange betrokkenheid als 
rapporteur van de SBR-Referentiedetails voor de woningbouw en auteur van diverse 
publicaties, zoals ‘Brandveilige doorvoeringen’ van ISSO/SBR.

Consultant Engineering
Werken in bouwteams maakt al enige tijd opgang in de bouw- en installatiew-
ereld. Met een multidisciplinaire en integrale aanpak van een bouwopgave zijn 
veel voordelen te behalen. Het Bouw Informatie Model, waar veel over te doen 
is, kan hierbij als hulpmiddel fungeren. Valk wil eigenlijk een stap verder gaan. In 
Scandinavische landen en Duitsland is het concept ‘Consultant Engineering’ al inge-
burgerd. Hier staat de installatieadviseur vanaf het prille begin van een bouwopgave 
naast de architect en de constructeur. Hij maakt niet alleen het ontwerp, maar ook 
de werktekeningen en blijft tijdens de uitvoering en de gebruiksperiode betrokken 
bij het project. Onder andere door de kennis die hij in huis heeft over de ‘monitoring’ 
en verdere ‘finetuning’ van installaties. De installateur hoeft zich in deze werkopzet 
alleen maar te focussen op de praktische uitvoerbaarheid. Normaliter vindt na het 
ontwerp al de overdracht plaats aan de installateur en neemt die de bouwvoorberei-
ding voor zijn rekening. Dat gaat vaak gepaard met informatieverlies, vertragingen 
en extra kosten. Een Consulting Engineer houdt alles in eigen hand en is daarmee 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. Deze werkwijze vereist wel een 
ander type adviseur, volgens Lentink; eentje met een ‘praktische inslag’. Dit is een 
instelling waar Valk wel bekend mee is. Zo kan het adviesbureau mooi voortbouwen 
op een oude traditie.

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Consulting 
Engineering gaat een 
stap verder dan BIM”

Herbert Lentink - Valk Technisch Adviesbureau

TVVL is een oude bekende van Lentink. In de beginda-
gen van zijn carrière was hij werkzaam als sales engi-
neer bij Trane Airconditioning. TVVL Magazine bleek 
een goed medium te zijn om in te adverteren. Toen hij 
bij Adviesburo Nieman aan de slag ging, werden het 
bedrijf begunstiger van TVVL. Lentink wilde meer weten 
over de branchevereniging en bezocht de jaarlijkse Dé 
Techniekdag. TVVL liet een positieve indruk achter. De 
verschillende sprekers en de wervelende presentatie van 
dagvoorzitter Erik Peekel boeiden hem van begin tot eind. 
De kennismaking werd afgelopen jaar hernieuwd. Toen 
stond Lentink met een standje op Dé Techniekdag om 
de naamsbekendheid van Valk Technisch Adviesbureau 
te promoten. Wederom een prettige ervaring, maar wel 
jammer dat hij met zijn 39 jaar de gemiddelde leeftijd 
naar beneden trok. Waarom er zo weinig jongeren op 
komen draven is voor Lentink een raadsel. De nieuwe 
‘groene’ look van TVVL, sluit volgens hem goed aan bij 
hedendaagse trends als energiebesparing en duurzaam-
heid. En de onderwerpkeuzes van het tijdschrift ook. 
Evenals de lezingen en cursussen, vindt Lentink. 
Misschien zou TVVL wat nadrukkelijker haar stem kunnen 
laten horen in het publieke debat. Alle adviseurs kampen 
namelijk met hetzelfde probleem: Hoe maak ik de klant 
duidelijk wat ik precies doe? Als TVVL zich meer zou pro-
fileren tegenover bouwpartners en de politiek, neemt dat 
een deel van de onduidelijkheid weg. En als pleitbezorger 
van je branche, haal je ook eerder de jongere generatie 
binnen. Daar is Lentink van overtuigd.


