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Nieuw bestuurslid Patrick Franken  

Inmiddels is Patrick Franken, sectordirecteur Distributie bij waterbedrijf PWN toegetreden tot het        

bestuur. Het bestuur is verheugd met zijn bereidheid om een bijdrage te leveren aan de verdere 

ontwikkeling van KIAD. 

 

KIAD in Hygiënecode 2025 
In de nieuwe versie van de Hygiënecode Drinkwater is 

opgenomen dat monteurs vanaf 2025 in het bezit 

moeten zijn van een KIAD certificaat. Een betere manier 

om het belang van de KIAD te borgen is er niet. Als 

bestuur voelen wij dan ook extra verantwoordelijkheid 

om de KIAD verder te ontwikkelen en uit te dragen, 

zodat ook alle monteurs van drinkwaterbedrijven en 

aannemers daadwerkelijk een KIAD certificaat behalen 

voor 2025. Dat vraagt van alle betrokken partijen nog een inspanning. Vanuit het KIAD bestuur zijn 

wij dan ook per direct op zoek naar een projectleider en projectmedewerker KIAD om dit te 

faciliteren.  Bijgaand  vind je meer informatie over deze functies. Mocht je zelf interesse hebben in 

deze functies of weet je iemand, laat het één van de bestuursleden weten. Aan de huidige 

praktijklocaties en examen capaciteit bij Stichting Wateropleidingen zal het niet liggen om alle 

monteurs gecertificeerd te krijgen voor 2025. Dus bij deze de oproep aan alle drinkwaterbedrijven 

en aannemers om hun medewerkers ook nu al te laten certificeren. Wie weet behaal jij het 1000ste 

KIAD certificaat en staat je een leuke verrassing te wachten    

 

KIAD 1.1  

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat een update in een 1.1 versie aanstaande was. In de 

virtuele bijeenkomst op 11 maart is door projectleider Jaak Agterhuis een toelichting gegeven op 

deze ontwikkeling. De uitwerking heeft meer voeten in de aarde dan we hadden verwacht.  Het 

college van deskundigen werkt hard aan de KIAD 1.1., maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 

beschikbare tijd behoorlijk knelt. De beoogde nieuwe projectleider en projectmedewerker KIAD 

kunnen juist ook op dit punt voor de noodzakelijke verlichting zorgen.  

 

VP Aansluitingen nieuwbouw 

 

De ontwikkelingen omtrent de energietransitie hebben geleid tot een nieuwe mogelijkheid om als 

E- monteur ook inzetbaar te zijn  voor aanleg van een wateraansluiting. De opleidingseis is 

vastgelegd in een MBO-certificaat Realiseren van aansluitingen op drinkwaterdistributienetten 

(code C0075). 

Het CKB heeft inmiddels GOA Fitter huisaansluitingen water in de nieuwbouw erkend waarmee 
een versneld traject tot de mogelijkheden behoort. Een mooie stap om de schaarse beschikbare 
technische arbeidscapaciteit optimaal te kunnen benutten.  

 

 



 nieuwsbrief Q4-22 

 

 

 

 

Audits op  praktijklocaties in Nederland 

Inmiddels heeft het bestuur besloten om 2-jaarlijks alle praktijklocaties te auditen op inrichting en 

uitvoering van praktijkexamens. Dit om de uniformiteit te kunnen blijven garanderen. De invulling 

hiervan vraagt nog wel een nadere uitwerking omdat dit wel capaciteit vraagt van alle 

auditoren/assessoren. Ieder kwartaal kan  1 praktijklocatie geaudit worden uitgaande van de 

huidige  praktijklocaties. Een mooie stap in de verdere professionalisering van de KIAD. 

 

 

Analyse No-go’s praktijkexamens, meer aandacht voor spuien gevraagd 

 

Inmiddels levert Stichting Wateropleidingen 

ons per kwartaal inzicht in de 

examenresultaten. Een nadere analyse van 

de no-go’s bij praktijkexamens leert ons dat 

40% hiervan het spuien van leidingen 

betreft. Dit maakt duidelijk dat hier in de 

voorbereiding meer aandacht naar uit moet 

gaan. 15% betreft het drukloos maken van 

het leidingnet. Goed om te weten als je je 

wilt voorbereiden op het examen. En 

natuurlijk een duidelijke aanwijzing welke 

risico’s we in de dagelijkse praktijk moeten 

blijven beheersen.   

 

 

  

 


