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Tiab bv bestaat dit jaar 25 jaar 

 
Toen Ron M R Bosch 25 jaar geleden de bank in Veenendaal op de markt 
binnenstapte voor een start financiering, (voorzien met een businessplan wat door 
een econoom was getoetst), verkreeg hij nul op zijn rekest en kreeg hij de melding 
schrijf het plan nog maar een keer opnieuw en werd mij letterlijk de deur gewezen. 
 
Rosmalen  
 
Ron vervolgd zijn verhaal, Jaren later kwam ik diezelfde bankier bij een B2B tegen 
en zij hij tegen mij ik heb je niet meer terug gezien, en volgens mij ben je ook geen 
klant meer van ons. 
 
Toen ik hem aangaf geheel niet afhankelijk te zijn van een bank, alleen voor het 
betalen en ontvangen van facturen en rekeningen, kleurde zijn hoofd oww dus 
zonder startkapitaal begonnen maar euh hoe heb je dat dan gedaan? Was de vraag 
van Bert Janssen. Gewoon door logisch ondernemerschap in te zetten twee 
spaarbeleg bankrekeningen geopend bij spaarbeleg een om het deel te betalen btw 
op te zetten en de ander voor het loonbelasting bestanddeel. Maar geen 
startkapitaal, nee dat heb ik zelf opgebouwd door slim om te gaan met hetgeen ik 
als verdienste binnen kreeg op mijn rekening. Per kwartaal de afdracht doen en 
intussen nog wat rente opbouwen over het geld op die twee rekeningen. 
 
In de beginjaren heb ik dan ook snoeihard gewerkt, een werk BV opgestart een 
holding en stichting voor mijn overige bedrijfsactiviteiten. 
 
Om af en toe stress te vermijden ga ik golfen, een sport waar je tot rust komt je 
hoofd leeg kan maken en tijd hebt om te ontspannen, zodra je uit de auto komt en 
de golfuitrusting gereed hebt staan, gaat de telefoon op stil. 
 
Gelukkig tijd nemen voor andere dingen als werken met vrienden op een terras, 
naar je vrouw, kinderen en genieten van de kleinkinderen. Ik kan goed delegeren, 
wordt het mij teveel dan zorg ik dat ik werkzaamheden aan concullegas overlaat, 
deze kunnen de onder mijn verantwoording vallende werkzaamheden best 
oppakken, het kost iets meer qua inhuur maar scheelt in werkdruk. 
 
Het deelnemen aan Rotaryclubs heb ik wel gedaan, alleen heb ik daar 
kennisgemaakt met anderen die ik dan weer werk heb gegund, dat ik er zelfs werk 
uit heb gekregen was nihil te noemen, meer het zien en gezien worden, we hebben 
wel weer leuke vrienden daaraan overgehouden. 
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Ron is inmiddels dus 25 jaar directeur van TIAB bv, een ingenieurs,-adviesbureau 
op het gebied van gebouw gebonden en ongebonden zaken in de gehele 
bouwkolom. 
 
Hij is contact legger tussen fabrikanten, bedrijven, onderzoekers, docenten en 
studenten. 
 
Zijn vakdisciplines zijn Werktuigbouwkunde, Installatietechniek, Bouwkunde en 
Social media and Marketing. 
 
Houd zich dagelijks bezig met Detachering, Bemiddeling, Projectmanagement, 
Projectuitvoering, Trooble Shooting, Energiescans, Duurzame Energie Systemen, 
Opleidingen. 
 
Ron is ook voorzitter van de landelijk werkende stichting InstalQ ,met betrekking tot 
de redactieraad Water, die samen als team zorgdragen voor en breed scala aan 
goede kwaliteitsregelingen voor heel Installerend Nederland, plus schrijft hij 
geregeld projectcases en verwijst hij naar de voorwaarden of publicaties in 
relevante vakbladen; 
 
Hij zit in de Vakcommissie Werktuigkundige Installaties van Examenservice 
MEI voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten in de 
installatietechniek; 
 
Verder houd hij zich bezig met het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, 
het samenwerken met, het besturen van, alsmede het [doen]financieren van andere 
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook. 

Alles met doelstelling welvaart en welzijn in evenwicht te brengen voor deze en 
volgende generaties. Door steeds grenzen te verleggen met ideeën, kennis en 
product toepassingen. Geheel betrekking hebbende op de Energie 
Performance Building Directorive van gebouwen in de Europese Unie. 
 

Opdrachtgevers    http://www.tiab.nl/opdrachtgevers 
 

Bekleed verder diverse functies in het bedrijfsleven, is aangesloten bij diverse 
Hogescholen en overige Instituten, fungeert als spreker op diverse congressen 
en symposia. 
 
Hij en zijn Partner Sjanie hebben 3 dochters, 2 zonen en 2 kleindochters. 
 
Buiten zijn maatschappelijke activiteiten vindt hij zijn ontspanning in sporten, in 
het bijzonder Golf activiteiten en hij is tevens een vervent sauna liefhebber. 
 
Wat heb ik veel zin om de komende vijf jaar, om met de zelfde passie, energie 
en inspiratie de mooiste projecten voor mijn opdrachtgevers te mogen 
realiseren. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Ing. Ron M.R. Bosch [Technisch Installatie en Ingenieurs Bureau Bosch] 
 

#jubileum #office # kantoorruimte #installatiearchitect #jubilea #ingenieursbureau 


