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Installatiebedrijf TTB uit Apeldoorn kreeg begin juni een auditor van Kiwa op bezoek
om zich te laten certificeren voor de Gasketelwet. Installatie.nl liep mee en ontdekte
dat zo’n dag behoorlijk spannend is, maar ook gezellig. En dat een gedegen
voorbereiding essentieel is.
Het komt er echt aan: vanaf 1 april 2022 moeten alle installatiebedrijven die gasketels
installeren of onderhouden een certificaat kunnen tonen. Binnenkort gaat dat
certificatietraject officieel van start en kunnen installatiebedrijven zich bij een van de zes
certificerende instellingen melden. Voor een stuk of 25 installatiebedrijven is dit traject al
begonnen, omdat zij meedoen in een pilot. Met de resultaten uit die pilot kunnen de
certificerende instellingen nog wat laatste puntjes op de ‘i’ zetten voordat het certificeren
echt los gaat.
Begin juni was TTB aan de beurt. Op nog geen honderd meter afstand van TTB zit het
hoofdkantoor van Kiwa en het is dan ook geen toeval dat TTB bij deze instelling aanklopte
om zich te laten certificeren voor de door Kiwa zelf ontwikkelde richtlijn BRL K25000, die
met name geschikt is voor de wat kleinere installatiebedrijven en zzp’ers. Om zich hierop
voor te bereiden, schakelde TTB de hulp in van zelfstandig adviseur Erik Hafkamp, van COCertificatie. Hafkamp ontwikkelde hiervoor een bedrijfshandboek – essentieel onderdeel
van het certificatieproces.

Kwaliteitshandboek TTB voor BRL K25000. (Foto:
Tijdo van der Zee.Installatie.nl)

Aan tafel tijdens de certificering bij TTB (vlnr Jeroen
de Vrught, Jessica Vlierman, Remco Jochems, Ben
Jacobs, Erik Hafkamp en Leon Brekelmans). (Foto:
Tijdo van der Zee/Installatie.nl)
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Handboek voor hun neus
Op dinsdagmorgen, 8 juni, zitten de mannen (en een vrouw) klaar rond de vergadertafel
van TTB, met het ingevulde handboek voor hun neus: TTB-eigenaar Leon Brekelmans,
projectvoorbereider Ben Jacobs, monteur Remco Jochems, en namens Kiwa, auditor
Jeroen de Vrught en salesmedewerker Jessica Vlierman, die na een interne opleiding de
offertes voor de CO-certificering zal gaan uitbrengen. Met Erik Hafkamp is het
voorbereidende werk gedaan: alle bedrijfsprocessen op papier zetten, aangeven wie voor
welke zaken verantwoordelijk is, de keuringsrapporten netjes in het administratiepakket
integreren zodat de monteur altijd met een digitale werkbon en de juiste checklist op pad
gaat.
‘Dat KvK-uittreksel is ouder dan een jaar’

Hier aan tafel begint het echte certificeringsproces. Dat lijkt in eerste instantie een makkie.
De Vrught loopt eigenlijk alleen maar het lijstje af in het handboek. “Waar beheer je je
normen? NEN Connect? mooi”, zegt hij. “Heb je NEN 8078? 1078? 2757 deel 1? Goed.”
Dan wil hij een uittreksel van de Kamer van Koophandel zien. “Dat is ouder dan een jaar,
dat kan niet.” Leon Brekelmans en Erik Hafkamp kijken elkaar een beetje verschrikt aan.
“Dat gaan we rechtzetten, ik zoek het uit”, zegt Hafkamp.

De Checklist App, van CO-Certificatie. (Foto Tijdo
van der Zee/Installatie.nl)

In kasteel Doorwerth hangt een Remeha-ketel die
onderdeel was van de certificering van TTB uit
Apeldoorn. (Foto Tijdo van der Zee/Installatie.nl)
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Tussen de oren
Waar het hier aan tafel over gaat, zegt De Vrught, is niet zozeer dat alles netjes is
opgeschreven in het handboek, maar dat iedereen die ermee werkt ook daadwerkelijk
tussen de oren heeft zitten hoe alle processen lopen. “Ik check of ze het doen zoals ze
zeggen dat ze het doen.” De Vrught stelt de vragen. Antwoorden mag hij zelf niet, al geeft
hij af en toe een hint als Brekelmans, Jacobs en Jochems er niet uit komen. De Vrught: “Ik
zie hier in het kalibratiecertificaat van één van jullie rookgasmeters dat de meetcel is
vervangen. Weten jullie ook waarom dat moest gebeuren?” De mannen moeten het
antwoord schuldig blijven. De Vrught: “Eigenlijk moet je dan even een belletje doen naar
Testo. Je moet weten wat er precies aan de hand was. En dan moet je daarna ook nog
uitzoeken wanneer die meetcel defect raakte. En ja, dat betekent ook dat je terug moet naar
de toestellen die je gemeten hebt met de defecte meter.”
Het lijkt alsof er nu pas aan tafel het besef begint in te dalen dat certificering voor de
Gasketelwet echt een serieuze zaak is. De gezichten krijgen een geconcentreerde
uitdrukking. En de TTB-mannen krijgen het tijdens de auditsessie nog wel vaker voor hun
kiezen: hoe precies te handelen als je CO-meter aan je broekriem bij binnenkomst in de
opstelruimte een waarde boven de 20 ppm aangeeft? Mag je je rookgasmeter ook
gebruiken om de CO-concentratie in de woonruimte te meten? Hoe moet je omgaan met
zzp’ers die je inhuurt? Mogen die hun eigen meetapparatuur gebruiken? Wat is precies een
klacht? Hoe ga je daarmee om?

Monteur Remco Jochems (TTB) bij een ketel in
Kasteel Doorwerth. (Foto: Tijdo van der
Zee/Installatie.nl)

Een Testo 300 rookgasmeter (Foto: Tijdo van der
Zee/Installatie.nl).

23-6-2021 09:37

Bedrijfscertificering: hoe gaat dat eigenlijk? - Installatie.nl

6 van 8

https://www.installatie.nl/nieuws/bedrijfscertificering-hoe-gaat-dat-eigenlijk/

Aandachtspuntje
Enkele intensieve uurtjes verder geeft De Vrught het verlossende antwoord. “Ik zal positief
adviseren”, zegt hij. “Maar dat met die meetapparatuur is een aandachtspunt.” Het advies
gaat naar een collega van De Vrught, die als reviewer het werk van Vrught controleert. Na
deze ‘bureauaudit’ volgt een audit op locatie, de controle op het werk. Jochems mag als
vakbekwaam monteur op twee projecten laten zien hoe hij zijn ketels onderhoudt.
Voor deze inspectie is een schitterende locatie gekozen: kasteel Doorwerth, bij Arnhem. Op
de bovenste verdieping, onder de dakspanten staat daar een Remeha Quinta Pro 45
soloketel. Jochems – toch wel een beetje zenuwachtig -legt uit hoe hij te werk gaat, terwijl
De Vrught er met zijn checklist bij staat. Jochems: “Eerst haal ik de mantel eraf. Ik zie geen
leksporen, ziet er mooi uit.” Dan komt de rookgasafvoer. De Vrught: “Daar bij de
dakdoorvoer zou er een extra beugeltje bij moeten. Daar moet je een vervolgafspraak voor
maken.” Het lijkt een beetje alsof de inspectie bedoeld is om de technische kennis van
Jochems te toetsen. Maar dat is niet zo, die heeft hij immers al aangetoond tijdens de
examens van het Vakmanschap CO. Waar het tijdens deze inspectie vooral om gaat is dat
Jochems weet welke procedures hij moet volgen. Zoals: moet de ketel buiten bedrijf gesteld
worden, alleen maar omdat er een beugel te weinig is gebruikt?

Hartstikke trots
De mantel gaat er weer op en de stoet gaat verder. Naar een tweede project in Hoenderloo.
De Vrught is tevreden. Er zijn enkele aandachtspunten, maar die staan een certificering niet
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in de weg. TTB zal zijn certificaat krijgen als de verschillende pilots zijn afgerond en het
ministerie van Binnenlandse Zaken de BRL K25000 heeft goedgekeurd, vermoedelijk begin
september. Erik Hafkamp jubelt: “TTB ging met glans van de schans.” En Leon Brekelmans,
eigenaar van TTB: “Het was best spannend en een heel uitzoekwerk, maar het liep soepel
en ik ben hartstikke trots.”

Op inspectie bij een ketel tijdens certificering TTB.
(Foto: Tijdo van der Zee/Installatie.nl)

Twee draagbare CO-melders, van Dräger en
Protégé ZM (Foto: Tijdo van der Zee/Installatie.nl)
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