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Instrumentaanbieders
1. Wie zijn jullie (naam, werkzaamheden, omvang, etc. bedrijf)?
Wij zijn SKG-IKOB Certificatie BV, wij zijn dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en
vastgoedsector, groot genoeg om toonaangevend te innoveren, klein genoeg om persoonlijk
klantcontact en oprecht interesse in klanten te handhaven.
Wij werken voor producenten, leveranciers, uitvoerders en dienstverleners in de bouw en de gebouwde
omgeving die zich aantoonbaar willen onderscheiden met een certificaat, keurmerk of label. Hiervoor
leveren wij een totaalpakket op het gebied van kwaliteit door het testen en certificeren van ontwerpen
(attesten), producten, processen, diensten en managementsystemen. Op basis van ruim 50 jaar ervaring
bieden wij 'one-stop-shopping'. Wij werken klantgericht, betrouwbaar en modern. Wij zijn
geaccrediteerd en streven naar duurzame klantrelaties.
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Onze 50 medewerkers zijn inhoudelijk gepassioneerde experts. Daarnaast dagen wij ons uit tot het
vergroten van eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de sterk verhardende branche en
markt.
2. Wat is de naam van jullie instrument voor kwaliteitsborging?
Erkenningsregeling TIS (Technical Inspection Service).
3. Wordt het instrument nu al ergens toegepast, bijvoorbeeld in pilots?
Het Instrument is al sinds 2009 actief voor het toetsen van constructieve veiligheid, in 2014 is de
erkenningsregeling geschikt gemaakt voor toetsing aan de overige onderdelen van het Bouwbesluit te
weten brandveiligheid, bouwfysica, algemeen bouwkundig en bouwkundige installaties. In 2014 en 2015
zijn de eerste projecten bij de erkende TIS-sen aangemeld voor toetsing aan het Bouwbesluit.
Pilotprojecten zijn o.a. de verbouwing Rijnstraat 10, Den Haag en de renovatie Bezuidenhoutseweg 30,
Den Haag.
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Instrument
4. Wat is de doelgroep, in welke gevolgklasse(n) opereert jullie instrument en voor welk type
bouwwerk(en) is het geschikt?
Het instrument is oorspronkelijke in 2009 voor met name infrastructurele projecten, kunstwerken en
complexere bouwwerken opgezet. Doel van het instrument is om een onafhankelijke derde partij het
constructieve ontwerp en de uitvoering daarvan te toetsen waarbij het mogelijk is om een Verborgen
Gebreken Verzekering op de projecten af te sluiten.
Controle geschiedt op basis van risicoanalyse die door de Erkende Tis zelf op het project wordt
uitgevoerd.
Met de uitbreiding naar de volledige scope van het Bouwbesluit worden projecten nu in de basis
gecontroleerd op constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, algemeen bouwkundig en
bouwkundige installaties. Het instrument is met name geschikt voor bouwwerken vallend onder
Risicoklasse 3.
5. Voorziet jullie instrument in meer dan alleen de borging van het Bouwbesluit?
In de projectomschrijving kunnen aanvullende eisen of onderzoeksgebieden worden opgenomen. De
Erkende TIS zal deze uitbreiding op de zelfde wijze in de beoordeling meenemen.
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6. Kunnen jullie de werking van het instrumenten kort uitleggen?
De betrokken bouwpartijen vullen een Aanvraagformulier TIS in, hierin worden de uitganspunten, het
toetsingskader van het te beoordelen werk in opgenomen. In het toetsingskader kunnen onderdelen
worden uitgesloten dan wel worden toegevoegd. Op basis van het Aanvraagformulier TIS stelt de
Erkende TIS een Plan van Aanpak (PvA) op. Hierin wordt duidelijk omschreven welke werkzaamheden de
Erkende TIS gaat uitvoeren en welke partijen betrokken zijn bij de toetsing.
De TIS opdracht omvat zowel de ontwerpfase als ook de uitvoering en eventueel het onderhoud in de
toekomst. In deze fases worden conform de afspraken uit het PvA tussen controles en rapportages
gemaakt waarbij gedurende het hele proces de risico’s gemonitord blijven. Resultaat van de TIS opdracht
is rapportage met een Verklaring Bouwbesluit of Verklaring Geen Bezwaar.

Kwaliteitsborgers
7. Welke eis eisen stellen jullie aan kwaliteitsborgers?
Onafhankelijkheid van de partijen die bij de bouw betrokken zijn. Een Erkende TIS doet alleen
toetsingswerkzaamheden en voert alleen controles uit. De Erkende TIS wordt conform het Reglement
van Erkenning TIS gecontroleerd op het functioneren van het eigen kwaliteitssysteem, de deskundigheid
van de medewerkers en het uitgevoerde werk.

Interview instrumentaanbieders

21 december 2015

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

8. Wat is het kennisniveau dat jullie van jullie kwaliteitsborgers eisen?
De eisen aan het kennis niveau ligt vastgelegd in het Reglement van Erkenning. De Erkende TIS wordt
gecontroleerd op aantoonbare kennis van de individuele medewerkers.

Meer informatie
9. Waar zijn jullie naar op zoek (personeel, deelinstrument, potentiele kwaliteitsborgers,
proefprojecten)?
Gemeenten die samen met de Erkende TIS-sen ervaringen willen opdoen. Potentiele kwaliteitsborgers
zullen in een groeiende markt interesse tonen. We zien vaak dat de eisen aan de onafhankelijkheid van
de TIS ten opzichte van de overige bouwpartners hier wel een barrière vormt. Een TIS die erkend wil
worden mag namelijk geen werkzaamheden hebben op het gebied van advies, ontwerp, productie,
levering installatie, inkoop of onderhoud van bouwprojecten.
10. Met wie kan contact worden opgenomen?
De heer Matthijs Daatselaar, m.daatselaar@skgikob.nl is namens SKG-IKOB als projectleider bij de TIS
erkenningsregeling betrokken.
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11. Waar kan meer informatie worden gevonden?
http://www.skgikob.nl/branchekeurmerk/tis-keurmerk.html & http://www.branchevereniging-tis.nl/

Het stelsel in de toekomst
12. Hoe ziet de markt er voor Instrumentaanbieders er over 10 jaar uit volgens jullie?
Alle gevolgklassen zijn operationeel en. Iedereen geeft aan dat ze dit 25 jaar eerder hadden moet doen
bij het in werking laten treden van het Bouwbesluit. Bouwprocedures verlopen sneller en de kwaliteit
van bouwwerken is verhoogd. Het percentage bouwwerken dat voldoet aan het Bouwbesluit is sterk
gestegen richting de 100%.
13. Wat kunnen wij (iBK) doen om partijen te stimuleren bezig te gaan met private kwaliteitsborging?
Snel de minister een datum van inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging laten noemen en wel op
1-1-2017.
14. Wat moeten we verder nog van jullie weten of welke tips hebben jullie nog?
Start vandaag nog, de weg om kwaliteitsborgers te worden is er een om de tijd voor te nemen en
ervaringen op te doen.
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