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Jan Krielaart:

“Het NIL beweegt mee in
veranderende laswereld”
Het NIL-bestuur heeft een nieuwe voorzitter. Op 1 mei 2018 droeg
Maarten Jongejan zijn taken over aan Jan Krielaart. De nieuwe preses
is geen onbekende, want Krielaart – innovatiemanager bij Heerema
Fabrication Group – was al acht jaar lid van het bestuur. “We moeten
op basis van argumenten onze koers bepalen.”

Hoe heeft je loopbaan zich in

wat we beloven en doen dat op tijd.

vogelvlucht ontwikkeld?

Daar staan we voor en dat maken we

Ik werk nu vier jaar bij Heerema. Sinds

waar. Building on reputation, zeggen

1 november 2017 ben ik manager van het

we niet voor niets. Grote kracht is ons

Heerema Innovation Center, onderdeel

projectmanagement. Wat het geheim

van Heerema Fabrication Group.

daarachter is? Risicobeheersing en

Daarvoor was ik productiemanager,

het kiezen van de juiste partners

manager operations, projectleider,

bijvoorbeeld. Dat is van enorm belang.

werkvoorbereider en timmerman.
Altijd bij bedrijven waar zware

Hoe geeft Heerema invulling aan

metaalconstructies het hart van de

innovatie?

business vormden. Ik word gedreven

Het belangrijkste is dat je mensen

door nieuwsgierigheid en de wil om

vrijmaakt voor innovatie, naast de

dingen slimmer te doen. Kernvraag

hectiek van de dag en de lopende

in al mijn functies was altijd: hoe kan

projecten. Daarom hebben we een

handwerk worden geautomatiseerd?

eigen Innovation Center in Zwijndrecht,

Dus toen ik werd gevraagd om

waar we werken aan productie-

innovatiemanager te worden, hoefde ik

innovatie, voor een groot deel gericht

niet lang na te denken.

op het robotiseren van complex laswerk.
Het fabriceren gebeurt vervolgens

Wat is het meest kenmerkende

in één van de vier vestigingen van

aan Heerema?

Heerema Fabrication Group.

We voeren toonaangevende projecten
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uit die het normale voorstellings-

Welke relatie zie je tussen innovatie

vermogen te boven gaan. En dan

en het NIL?

bedoel ik qua grootte, kosten en duur.

Het NIL richt zich van oudsher op de

Bij ons is het groot, groter, grootst.

traditionele verbindingstechnieken.

Daarbij zijn we gespecialiseerd in

Eerst lassen, daarna lijmen. Maar de

planning en doorlooptijden. We doen

laswereld is voortdurend in beweging

Jan Krielaart

en ik zie dat het NIL mee verandert. Dit bestuur heeft voeling met de markt.
Neem een aspect als robotisering. Het NIL beseft dat dit een belangrijk
aspect is binnen de lastechniek. Waarom het NIL mee moet veranderen?
Daarvoor moet je kijken naar de drie pijlers van onze organisatie: onderwijs,
certificeren en voorlichting. Ik denk dat de lasrobot veranderingen op
het gebied van certificering gaat veroorzaken. De vraag is straks: wie
is de lasser? Is dat de software? Of degene die de robot bedient? En als
de certificering verandert, moet ook de inhoud van de andere pijlers –
onderwijs en voorlichting – daarin mee. Die boot mag het NIL niet missen.

“Het belangrijkste
is dat je mensen
vrijmaakt
voor innovatie”

Hoe zie je, in een notendop, de taak van het bestuur?
Formeel zijn we toezichthouder. Maar in de praktijk zijn we er ook om,
samen met directeur Imre Németh, het beleid te maken. Onze rol is om te
klankborden met de directie en om ideeën te toetsen. We moeten op basis
van argumenten samen onze koers bepalen. Dat is alleen maar goed, want
als directeur sta je per slot in je eentje.
Hoe zie je je rol als voorzitter in de raad van bestuur van het NIL?
Die zal moeten groeien. In mijn werk ben ik één van de koersbepalers,
terwijl ik als voorzitter van het bestuur meer als adviseur en toezichthouder
optreed. Toch past die rol mij wel.
Waaraan zou het NIL volgens jou meer aandacht moeten besteden?
Robotisering en in aansluiting daarop de vraag of onze doelgroep nog klopt.
Imre Németh noemt focus en grip zijn aandachtspunten. Ik denk dat die
focus en grip meer gericht moet worden op de doelgroep van de toekomst.
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Wie zijn wij?
Wij zijn een onafhankelijke stichting die al meer dan 80 jaar de collectieve belangen
behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen
en andere permanente verbindingstechnieken. Wij onderhouden een sterk (inter)nationaal
netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties
centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting.

1

ONDERWIJS
De afdeling onderwijs is actief betrokken bij het stimuleren en verbeteren van het
lastechnisch onderwijs in Nederland. Een van de belangrijkste activiteiten is het
mede ontwikkelen en up-to-date houden van nationale handvaardigheidsopleidingen
en internationale lasopleidingsprogramma’s. Voor deze opleidingen ontwikkelen
we leermiddelen, organiseren we examens, reiken we diploma’s uit en houden we
onafhankelijk toezicht.

6

2

CERTIFICATIE
Gecertificeerd werken wordt steeds belangrijker, daarom certificeert
onze afdeling certificatie op een groot aantal gebieden gericht op lassen.
Dat betekent dat wij als onafhankelijke derde partij controleren of er
geleverd wordt wat afgesproken is. Wij certificeren personen en bedrijven,
kwalificeren lasmethoden en verzorgen de officiële erkenning van
opleidingsinstellingen.

3

VOORLICHTING
Wij helpen lassers en lastechnici hun vakkennis up-to-date te houden
door het organiseren van o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, workshops
en cursussen-op-maat. Via ons vakblad Lastechniek verspreiden wij de
belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast
promoten wij actief ons vakgebied in Nederland.
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De mensen achter
de organisatie
Samenvatting van artikel Lastechniek, februari 2017

Paul Steijn 25 jaar bij het NIL
In een tijd dat er steeds sneller wordt gewisseld van werkgever is het bijzonder als je
25 jaar in dienst bent van hetzelfde bedrijf. Op Paul Steijn is dit predicaat ‘bijzonder’
van toepassing. Op 1 december 1991 trad hij dienst van het Nederlands Instituut voor
Lastechniek (NIL) als medewerker voor financiële zaken en projectadministratie en hij is
daar nog steeds werkzaam als hoofd financiële administratie.
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Ter ere van dit 25-jarig jubileum zocht de redactie hem op voor een interview.
Paul: “Toen ik vijfentwintig jaar geleden bij

examenkandidaten per computer aanmelden

het NIL in dienst kwam was het NIL gevestigd

en ook de examinatoren gaven vanaf dat

in een prachtig herenhuis op de Laan van

moment via hun laptop de resultaten van de

Meerdervoort in Den Haag. Ik had 13 collega’s

lasexamens direct door aan het NIL. In 2007

in Den Haag en 5 collega’s die werkte op het

verhuisde het NIL naar het FME gebouw in

projectbureau van TNO Apeldoorn. Op het

Zoetermeer. Het NIL werkte als zelfstandig

projectbureau werd voornamelijk onder-

instituut vanuit deze locatie en een aantal

zoek uitgevoerd. Vandaar dat een deel van

ICT- en PZ-zaken werden via het FME gedaan.

mijn financiële werkzaamheden bestond

Dit betekende ook het einde van een tijd dat

uit projectadministratie. Dit onderzoek

het instituut bestond uit een zeer stabiele

leverde veel lastechnische informatie op en

groep mensen. De toenmalige directeur kwam

het NIL was ook de organisatie die al deze

vroegtijdig te overlijden en veel collega’s

wetenschap via vele voorlichtingsdagen

bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Het

naar de industrie bracht. Aan het eind van de

gevolg was dat het NIL-team in een korte tijd

vorige eeuw werden de werkzaamheden van

sterk veranderde van samenstelling.”

het projectbureau gestopt en het NIL-kantoor
verhuisde van Den Haag naar Voorschoten.

Terugkijkend op de afgelopen vijfentwintig

Mijn financiële werkzaamheden kwamen

jaar concludeert Paul dat het werk bij het

voort uit de activiteiten die op dit moment

NIL hectisch kan zijn en dat je soms het

nog steeds kenmerkend zijn voor het NIL;

gevoel hebt dat je geregeerd wordt door de

Onderwijs, Certificering en Voorlichting.

waan van de dag. “Toch kijk ik met veel trots

Het werken in een kleine organisatie brengt

terug op situaties waarin we als één team

met zich mee dat je al snel meerdere taken

de schouders eronder hebben gezet”. Paul

tot je verantwoording hebt. Zo ben ik

doelt hier op de landelijke lasevenementen

betrokken geweest bij de activiteiten voor

die het NIL regelmatig organiseert maar ook

personeelszaken en de automatisering van

de situatie na het plotseling overlijden van

het Instituut. Ook de buitenwacht merkte veel

een oud directeur. Wij feliciteren Paul met

van deze automatisering. Scholen gingen

dit jubileum en wij wensen hem nog prettige
jaren toe bij het NIL.

Bestuurleden 2017

Medewerkers 2017

M. Jongejan (voorzitter)
K. de Kuiper (secretaris en penningmeester)
A.J. Huis in ’t Veld
W.J.M. Konings
J. Krielaart
P. Mosterd

Filiz Atalay
Brian Bakker
Annelou Boin
Marcelle Bruggeman
Oki Dolfing
Gerda de Feiter
Karin Havinga
Jacqueline van der Heijden
Ard Hofmeijer
Marchel Kaspers
Imre Németh
Yvonne Olgers
Linda Osenga
Paulette van Pelt
Elisabeth Poillot
Paul Steijn
Marcel van Teylingen
Bram van der Valk
Leo Vermeulen
Michel Voorhout

(HR manager a.i.)
(marketing en communicatie), tot 1 maart
(medewerker financiële administratie)
(coördinator examenbureau & kadercertificatie)
(medewerker onderwijs)
(medewerker onderwijs)
(medewerker onderwijs)
(kwaliteitsmanager), tot 1 oktober
(innovatie manager)
(senior lastechnisch adviseur)
(directeur)
(manager onderwijs)
(medewerker voorlichting)
(projectmanager communicatie a.i.), tot 1 november
(medewerker onderwijs)
(hoofd financiële administratie)
(senior beleidsmedewerker onderwijs & certificatie)
(senior marketing communicatie adviseur), vanaf 16 oktober
(senior lastechnisch adviseur)
(productmanager onderwijs & persoonscertificatie)

9

Een internationaal sterk netwerk
Samenwerking met andere landen
De samenwerking met het BVL, Belgische Vereniging voor Lastechniek, is zich steeds
meer aan het intensiveren. Meer en meer worden de handen inéén geslagen.
Er zijn principeafspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden
van kaderlesmateriaal. Ook zorgt de samenwerking er voor dat we op internationaal
vlak, IIW, een sterkere positie kunnen innemen. Zo worden guidelines samen
beoordeeld, participatie in werkgroepen en commissies op elkaar afgestemd en
wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van de database met geharmoniseerde
examenvragen.
Ook breidt de samenwerking zich internationaal verder uit. De contacten met
EWF en IIW zijn geïntensiveerd op het vlak van marketing & communicatie,
productontwikkeling en projecten.

Meetings
In 2017 zijn er internationale bijeenkomsten geweest voor de algemene
ledenvergaderingen voor IIW en EWF, de zogenaamde General Assembly’s en voor
werkgroepen.
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• Januari 2017

IIW General Assembly

Parijs

• Mei 2017

EWF General Assembly

Athene

• Juli 2017

IIW General Assembly en Congres

Shanghai

• Oktober 2017

IIW werkgroep voor Lasinspecteurs

Genua

• November 2017

EWF General Assembly

Lissabon

Participatie in werkgroepen en commissies
• IIW Commissie XIV (Education) | Yvonne Olgers en Imre Németh
• Werkgroep IIW voor Distance learning | Imre Németh
• Werkgroep IIW voor aanpassing Guideline IAB 252 | Yvonne Olgers
• Werkgroep EWF Modular System IAB 252 | Yvonne Olgers
• Werkgroep IIW Harmonized Questions IAB 252 | Yvonne Olgers
• Werkgroep IIW Welding Inspection Personnel | Michel Voorhout
• Werkgroep EWF Additive Manufacturing| Imre Németh
• Werkgroep IAB Certification of Welding Personnel | Imre Németh
• Werkgroep IIW voor Robotlassen | Yvonne Olgers en Imre Németh

Kort overzicht van de lopende, internationale projecten
• Binnen de werkgroep voor Additive Manufacturing worden
9 verschillende beroepsprofielen gedefinieerd. Vanuit deze
beroepsprofielen worden nieuwe opleidingen en examens
ontwikkeld die medio 2019 gereed zullen zijn. Deze zullen door het
NIL worden geïmplementeerd in de Nederlandse markt.
• 	De guideline voor het opleiden van lasinspecteurs, de International
Welding Inspector IWI, is in revisie. De verwachting is dat deze in
het najaar van 2018 gereed zal zijn. Het NIL zal, in samenwerking
met de erkende scholen, deze guideline doorvoeren.
• 	De belangrijkste guideline binnen het IIW-EWF is de IAB 252.
Deze beschrijft de opleidingen IWE, IWT, IWS en IWP. In 2017 is een
Europese werkgroep gestart om vanuit deze guideline modules
samen te stellen. Op deze wijze wordt het straks niet alleen mogelijk
om met internationaal erkende opleidingsmodules maatwerk
te leveren aan de bedrijven maar ook om een specialistischer
uitstroomprofiel te kiezen. Het NIL ondersteunt dit initiatief en
participeert ook in de werkgroep.
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Fred Harbers: “Lastechniek is
de body van ons product”
Fred Harbers is directeur van de productielocatie
Holten van Aebi Schmidt Nederland BV. Aebi Schmidt
Nederland ontwikkelt en produceert materieel voor de
gladheidbestrijding onder de merknamen Nido en Schmidt.

“Het NIL is een belangrijke
kennisdrager die theorie en praktijk
met elkaar verbindt”

Fred Harbers
12

Welke rol speelt lastechniek in de productie van

Hoe blijft de lastechnische kennis van uw medewerkers

Aebi Schmidt?

up-to-date?

Lastechniek vormt de kern in ons productieproces. Het

Opleiden, opleiden, opleiden! Onder meer bij het LAC

is de body van ons product. Hier op de productielocatie

en bij REMO, wat staat voor Regionale Elektro en

in Holten maken we zoutstrooimachines. Lassen is

Metaal Opleidingen. Deze opleiding, waarvan wij mede

daarvoor de beste verbindingstechniek. Deze past bij

aandeelhouder zijn, opereert onder toezicht van het

het milieu waarin onze producten opereren: kou, vocht

ROC Twente.

en zout. Theoretisch zouden we ook kunnen werken met
lijmverbindingen, maar dat is economisch niet haalbaar.

Wat betekent de lasrobotisering voor het lastechnisch

Boutverbindingen zijn niet mogelijk in verband met

onderwijs?

corrosie. Wij investeren dan ook veel in lastechniek.

De communicatievaardigheden van de MBO’er worden

Zo hebben we in 2013 twee lasrobots aangeschaft.

steeds belangrijker. Het is essentieel dat ze goed
communiceren met collega’s van het HBO en WO. Denk

Wat betekent lasrobotisering voor Aebi Schmidt?

aan de kennisoverdracht van de lasrobotoperator naar

Heel veel. We zijn een premium A-merk en hebben voor

de programmeur en naar design. Het onderwijs moet

robots gekozen om onze kwaliteit hoog te houden. Onze

daarom meer aandacht besteden aan de zogeheten

nieuwe generatie zoutstrooimachines, de Stratos 3, is net

soft skills. Vanwege de wat negatieve bijklank onder

als zijn voorganger de Stratos 2 modulair opgebouwd,

techniekmensen noemen we die op het ROC van Twente

maar volledig ontwikkeld voor de lasrobot. Om dat

trouwens power skills. Maar er zal in het onderwijs

te bereiken hebben Research & Development en de

ook meer aandacht besteed moeten worden aan

werkvloer nauw met elkaar samengewerkt. Dat heeft

vaardigheden als ruimtelijk inzicht, IT en mechanische

ertoe geleid dat de Stratos 3 een heel ander product is

basiskennis, zodat de lasser van de toekomst ook

geworden dan zijn voorganger. Omdat we ontwikkelden

eenvoudige reparaties aan een robot kan uitvoeren.

voor de lasrobot was het bijvoorbeeld zaak dat we op
zoveel mogelijk hoeklassen uitkwamen. De impact van

Waarom is Aebi Schmidt bedrijfsdeelnemer bij het NIL?

lasrobots is dus enorm.

Het NIL is een belangrijke kennisdrager die theorie
en praktijk met elkaar verbindt. Het is ook belangrijk

Jullie maken kleine, eenmalige series. Maar lasrobots

vanwege de opleidingen die het ontwikkelt. De

zijn er vooral voor de productie van grote series.

ontwikkelingen in de lastechniek gaan snel en de

Hoe ga je daarmee om?

lesontwikkeling moet daarin mee. De slagkracht van het

Onze producten zijn modulair opgebouwd. Het

NIL is op het gebied van onderwijs groter dan die van

eindproduct is weliswaar eenmalig, maar het bestaat

de ROC’s. Het verspreiden van juiste en actuele kennis is

uit zoveel mogelijk standaardelementen. Die worden op

cruciaal. Het gaat tenslotte om de BV Nederland.

dezelfde manier gemaakt, met dezelfde interfaces en
dezelfde tooling. We werken hiervoor met verschillende

Hoe ziet Aebi Schmidt de rol van het NIL in de toekomst

subprogramma’s. Onze volgende uitdaging is om die

naast werkgeversorganisaties zoals Metaalunie en FME?

te kunnen samenvoegen, zodat die als één programma

Het NIL heeft een verdiepende en een aanvullende taak

kunnen werken. We werken hieraan met onder meer

ten opzichte van de rol van werkgeversorganisaties. Het

Smart Welding Factory, een initiatief uit de lasindustrie

instituut coördineert, biedt opleidingen en adviseert.

in Oost-Nederland dat nieuwe technologieën ontwikkelt

Het NIL is ook een verbinder – niet alleen van kennis,

om lasrobots binnen het MKB nog efficiënter te maken.

maar ook van bedrijven. Het kan bedrijven die met
vergelijkbare issues te maken hebben, met elkaar in
contact brengen. Die verdiepende en aanvullende rol
moet het NIL blijven vervullen.
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De stand van zaken
in het lasonderwijs
In Nederland is het lasonderwijs onderverdeeld in twee hoofdgroepen, het
handvaardigheidsonderwijs, waar het lassen zelf geleerd wordt en daarnaast
de kaderopleidingen. De handvaardigheidsopleidingen worden gegeven bij
praktijkscholen, in het VMBO, MBO en bij particuliere opleiders. Ook zijn er steeds
meer initiatieven waarbij scholen en bedrijfsleven samenwerken. De examens
worden ter plaatse op de scholen afgenomen door één van de examinatoren uit
het team van 30 ervaren HVO-examinatoren.

De kaderopleidingen worden voornamelijk

Kansen en nieuwe ontwikkelingen

gegeven bij de particuliere opleiders maar

Er is nog steeds een tekort aan lassers

ook op MBO en HBO onderwijsinstellingen.

en jongeren die voor dit vak kiezen zijn

De examens worden centraal in het land

eigenlijk zeker van een baan. We zien

afgenomen op een aantal data per jaar.

een groei aan leerlingen die voor het

Een team aan specialistische examinatoren

lassen kiezen op de praktijkscholen, deze

stellen de examens op en kijken deze na

leerlingen hebben soms wat meer moeite

waarna de resultaten in de examencommissie-

met de theorie maar ze maken de mooiste

vergadering besproken en de cijfers

lassen. Voor hen zijn er echt kansen in de

vastgesteld worden.

lastechniek, ze hebben vaak veel talent voor
dit mooie vak. Ook ontwikkelen we nieuwe
opleidingsconcepten. Zo is er een nieuwe
lijn TIG staal voor de installatietechniek
ontwikkeld en wordt er in samenwerking
met een drietal scholen en het LAC
vormgegeven aan een tweetal Europese
schema’s voor het Robotlassen.
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Yvonne Olgers

Doen waar je goed in bent en het beste uit

goed afgestemd zijn. Daarnaast is het ook

jezelf halen, de puntjes op de i

belangrijk goed te kijken naar gebruikte

Wat wij heel belangrijk vinden is het

processen, lasposities en samenstelling

ontwikkelen van talent van lasprofessionals.

van werkstukken. In eerste instantie zijn

Waar ben je goed in, wat vind je leuk, wat

de examinatoren er natuurlijk om de

past bij jou en wat is de beste plek voor jou in

examenwerkstukken te beoordelen maar

het bedrijf? Om dat goed in beeld te krijgen

vaak kunnen ze docenten ook adviseren.

en mensen echt verder te helpen zijn we een

Veel examinatoren hebben jarenlange

aantal zaken aan het ontwikkelen, daar komen

praktijkervaring, velen daarvan vanuit het

we komend jaar nog uitgebreid op terug.

lasonderwijs.

Afgelopen jaar hebben we ook een tweetal

Wat is je visie voor de komende jaren?

docententrainingen georganiseerd die zeer

Als NIL moeten we continu de dialoog blijven

goed ontvangen zijn en waar we komend

aangaan met onze doelgroep. Waar ligt de

jaar een vervolg aan gaan geven. Goed

behoefte? Hoe kunnen we ondersteuning

lasonderwijs valt of staat immers met goede

bieden? Hoe helpen we bedrijven met goed

docenten. Daar zijn er gelukkig veel van maar

opgeleid personeel waar ze het beste tot

ook de beste docent kan er altijd nog iets bij

hun recht komen? We willen samenwerken

leren, van de zeer ervaren trainers die we

met de bedrijven, scholen en overkoepelende

inzetten en van elkaar. De puntje op de i.

organisaties. Ook moeten we duidelijker aan
de diverse doelgroepen overbrengen hoe

We hebben onze HVO-examinatoren

veelzijdig het lastechnische vak is, wat de

getraind op het gebied van visuele inspectie

verschillende functiemogelijkheden zijn. En ook

en beoordelen van examenwerkstukken.

het lijmen, want dat wordt ook steeds meer en

Iedere twee maanden herbeoordelen we

meer gevraagd en ook daar is een Europees

werkstukken in de examencommissie.

opleidingsschema voor.

Zo dragen we zorg dat de cijfers landelijk
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Examenkandidaten & geslaagden Handvaardigheidsopleidingen

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

2017

2017

2017

2017

43

4

2

0

384

245

87

8

18

30

32

1

MAG

2057

1127

491

88

TIG

459

914

449

75

Kandidaten

2961

2320

1061

172

Geslaagd

2017

1753

533

81

Autogeen
BMBE
MIG

Het Nederlands Instituut voor
Lastechniek helpt mensen
en bedrijven zich verder

Examenkandidaten & geslaagden Kaderopleidingen

te ontwikkelen binnen de
verbindingstechniek. Dit doen
wij o.a. door het erkennen van

Kandidaten

Uitgegeven diploma’s

scholen die voldoen aan door

2017

2017

SMLT

73

44

IWE

51

19

IWS

89

36

IWI-C

61

26

Meer over deze onderwerpen

IWI-S

1

1

en een overzicht van alle

IWT

155

86

(erkende) opleiders is terug te

IWP

78

52

vinden op nil.nl

EWCP-B

53

39

-

-

EAB

27

18

EAS

15

15

ETS

4

3

607

339

ons opgestelde criteria, door de
ontwikkeling van lesmateriaal
en door zorg te dragen voor
hoog aangeschreven nationale
en internationale examens.

EAW

totaal
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Resultaat
Het jaar 2017 stond in het teken van vernieuwingen.
De huisstijl is vernieuwd en er zijn personele wisselingen
geweest. Het bruto omzetresultaat is 3,5% gedaald.
Bij de bedrijfskosten is opnieuw kostenreductie
gerealiseerd, -/- 2,3%. De afschrijvingen zijn 10%
gedaald. De financiële baten en lasten zijn gestegen
vanwege onvoorziene uitgaven als gevolg van
eenmalige afwikkelingen in de capaciteit.

2017

2016

2.636

2.663

Kostprijs van de omzet

-788

-748

Bruto omzetresultaat

1.848

1.915

Bedrijfskosten *

-1.827

-1.870

21

45

Afschrijvingen

-143

-160

Financiële baten en lasten

-105

-24

EBIT

-227

-139

Opbrengsten

EBITDA

Belasting op resultaat
Resultaat na belasting
		

22
-227

-117

Bedragen x € 1.000

* 	De reductie in kosten bedraagt K€ 43.
De reductie bestaat onder andere uit minder personele kosten t.o.v. 2016
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Certificatie
Certificatie is een vorm van conformiteitsbeoordeling.
Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of
voldaan is aan de vastgestelde eisen (bijvoorbeeld vastgelegd in EN-ISO
normen) voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie.
Als onafhankelijke derde partij toetst het NIL of er, op het gebied van lassen,
geleverd wordt wat afgesproken is en certificeren we dit. Het NIL certificeert
personen en bedrijven, kwalificeert lasmethoden en verzorgt de officiële
erkenning van opleidingsinstellingen. Bij certificatie wordt beoordeeld of
een persoon, proces of dienst voldoet aan de daarvoor vooraf vastgestelde
certificatie-eisen, bijvoorbeeld conform EN-ISO normen. Als dat het geval is,
wordt door het NIL een certificaat afgegeven.
Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur.
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voor Accreditatie (RvA) en voert deze uit conform de
EN-ISO 15614-1, EN-ISO 15614-2 en de EN-ISO 15613. Deze
aanwijzing en accreditatie hebben wij behaald door te
voldoen aan de norm EN-ISO/IEC 17020:2012. In 2017 heeft
de RvA een herbeoordelingsaudit uitgevoerd conform deze
norm. Deze hebben we positief doorlopen.

3 - Lasserkwalificatie - handvaardigheid
Het NIL beschikt ook over een aanwijzing van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om
afnames (praktijkexamens) te mogen doen voor het

1 - Bedrijfscertificatie

certificeren van lassers die lassen aan ‘Toestellen onder

Het NIL is door ‘the European Welding Federation’

druk (PED)’. Voorwaarden voor deze aanwijzing van

(EWF) en ‘the International Institute of Welding’ (IIW)

SZW is accreditatie door de RvA. De Lasserskwalificatie

aangewezen als ‘Authorised National Body for Company

certificaten die het NIL onder deze aanwijzing en

Certification’ (ANBCC). Dit betekent dat wij, namens

accreditatie mag afgeven zijn de EN-ISO 9606-1, EN-ISO

EWF en IIW, Nederlandse en Belgische bedrijven

9606-2 en de EN-ISO 14732. In 2017 heeft de RvA een

mogen certificeren op basis van de norm EN-ISO 3834.

herbeoordelingsaudit uitgevoerd op basis van EN-ISO/IEC

Als onderdeel van de toetsing beoordelen wij ook de

17024:2012. Deze hebben we eveneens positief doorlopen.

competentie van de bevoegde lascoördinator aan de hand
van EN-ISO 14731. Wij verstrekken na een positief verlopen

4 - Gemachtigde organisaties

certificatietraject een EWF- en IIW-certificaat. Daarnaast

Voor de afname (examinering) van LK’s werkt het NIL

voeren wij bij de gecertificeerde bedrijven jaarlijkse

met een structuur van Gemachtigde Organisaties (GO).

controleaudits of vijfjaarlijkse herbeoordelingen uit. Het

Dit zijn organisaties die door het NIL zijn gemachtigd voor

gaat dan in totaal om 42 gecertificeerde bedrijven.

het organiseren, afnemen van praktijkexamens en visueel
beoordelen van lasserkwalificatieproeven ten behoeve van

‘Het behalen van EN-ISO 3834 is één, het behouden is

Lasserkwalificatiecertificaten (LK’s).

twee’. Ons doel is om extra ondersteuning te bieden
aan door ons gecertificeerde bedrijven gedurende de

De volgende organisaties waren in 2017 door ons

geldigheid van hun EN-ISO 3834-certificaat. Na de

gemachtigd:

start hiermee in 2017 willen we dit de komende tijd

• Elektrolas, Waalwijk

verder uitbouwen.

• Haprotech, Velsen-Noord
• ROC Friese Poort, Drachten

2 - Lasmethodekwalificatie

• LK Service, Gouda

Het NIL beschikt over een aanwijzing van het Ministerie

• Summa College, Eindhoven

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om bijwoningen

• Vakopleiding Techniek, Cuijk

(inspectieactiviteiten) te mogen uitvoeren voor het

• Weld Cert, ‘s-Gravenzande

goedkeuren van lasmethodes die toegepast worden voor
‘Toestellen onder druk’ (PED). Voorwaarden voor deze

De in 2016 gestarte intensivering van de samenwerking

aanwijzing van SZW is accreditatie door de RvA. Het NIL

met de GO’s hebben we in 2017 verder uitgebouwd.

geeft als Recognized Third Party Organization (RTPO)

Ook in 2017 is een aantal workshops opgezet voor

een Welding Procedure Qualification Record (WPQR)

de Beoordelaars (examinatoren), tegelijkertijd zijn er

af. De WPQR is een verslaglegging van het lassen en de

GO-bijeenkomsten geweest met onder andere als doel de

beproevingen van de uitgevoerde las. Het NIL is voor

NIL procedure te verbeteren en de marktontwikkelingen te

deze inspectieactiviteiten geaccrediteerd door de Raad

volgen en ons daar waar mogelijk op aan te passen.
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Sinds 2016 kunnen de GO’s naast de LK’s, ook LMK’s afnemen.
Uiteraard onder strikte voorwaarden van de RvA en het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot op heden zijn er twee (2)
GO’s; Weld Cert en Elektrolas, die aan alle voorwaarden voldoen en
dientengevolge zijn gemachtigd voor beide certificaten.
Certificaat van Vakbekwaamheid
Met een Certificaat van Vakbekwaamheid, ook persoonscertificaat
genoemd, verklaart het NIL dat de houder van het certificaat heeft
bewezen aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen voor een specifiek
beroepsprofiel. Wij hebben hiervoor een eigen, nationaal certificatieschema
ontwikkeld waarmee verschillende profielen worden gecertificeerd.
Deze profielen zijn gebaseerd op de kaderopleidingen IWE, IWT, IWS, IWI
en EWCP. Na het behalen van het diploma, en in combinatie met relevante
werkervaring, kunnen kandidaten een persoonscertificaat aanvragen bij
het NIL. Op dit moment zijn er zo’n 1.250 certificaten in omloop.
Naast de huidige profielen willen wij het profielaanbod verder uitbreiden:
persoonscertificatie in combinatie met ‘een leven lang leren’ is immers
één van de strategische pijlers van het NIL.

Aantallen uitgegeven in 2017

“Onze certificaten
zijn nationaal en
internationaal
geaccepteerd”

Lasmethodekwalificatie (LMK)

61

Lasserkwalificatiecertificaat (LK)

717

Certificaat van Vakbekwaamheid

373

5 - Erkenning van opleidingsinstellingen
Om een IIW-EWF-kaderopleiding te mogen geven, moet een
opleidingsinstelling erkend worden door het NIL. Met deze erkenning
krijgt de opleidingsinstelling de status van ‘Approved Training Body’
(ATB). Hiermee toont de opleidingsinstelling aan dat ze onder andere
beschikt over goede opleidingsfaciliteiten en competente docenten.
In combinatie met een goedgekeurd lesrooster en het gebruiken
van goedgekeurd lesmateriaal wordt de uitvoering van de opleiding
kwalitatief geborgd. De procedure voor erkenning bestaat onder andere
uit een documentbeoordeling, een audit op locatie en een bijwoning/
inspectie. In 2017 hadden 28 opleidingsinstellingen de status van ATB.
Zie nil.nl
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Voorlichting
Een van onze belangrijkste doelstellingen is het actief delen van kennis en actuele
informatie over de lastechniek met iedereen die zich bezighoudt met het vak.
We doen dit bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten,
workshops en cursussen-op-maat. Via ons vakblad Lastechniek verspreiden wij de
belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast promoten wij
actief ons vakgebied in Nederland.

Nationale Laswedstrijden
Ook in 2017 organiseerden we de NIL-Laswedstrijden voor vmbo-leerlingen om jongeren enthousiast
te maken voor de lastechniek. De beste lassers uit verschillende regionale voorrondes strijden
tegen elkaar in een landelijke finale, die meestal plaatsvindt bij een van de deelnemende scholen.
Op vrijdag 31 maart kwamen 21 vmbo’ers naar het Tech College van ROC Midden Nederland in
Nieuwegein voor de finale van de Nationale Laswedstrijden in het BMBE- en het MAG-lasproces.

Workshops
Onze workshops zijn laagdrempelig en bedoeld om de theoretische laskennis op te frissen.
We hebben in 2017 twee nieuwe programma’s ontwikkeld:
• 1-daagse workshop NEN-EN-ISO 15614-1:2017 | Na een succesvolle pilot in oktober 2017 nu een
vast onderdeel van de workshops
• Terugkomdag voor EWCP’ers
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Cursussen-op-maat
In 2017 hebben we twee cursussen-op-maat georganiseerd. Een cursus-op-maat is volledig
toegespitst en samengesteld op basis van een kennisvraag vanuit een bedrijf.

BIL/NIL Lassymposium
28 en 29 november 2017
Het BIL/NIL Lassymposium had in het verslagjaar, vanwege het 75-jarig bestaan van het
Belgisch Instituut voor Lastechniek, een feestelijk tintje. Het symposium werd gehouden op
28 en 29 november in BluePoint Berchem – Antwerpen. Het tweedaags lassymposium trok
175 deelnemers, verdeeld over vier thematische sessies: Nieuwe processen, Normen,
Schade & Reparatie en Conventionele lasprocessen.

Lezingen
We hebben diverse lezingen
verzorgd voor leden van lasgroepen,
lascoördinatoren, lasbeursbezoekers
en bedrijfsdeelnemers. Ook waren
we aanwezig tijdens de Nationale
Staalbouwdag.
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Vakblad Lastechniek
Een onafhankelijk vakblad voor lassen,
lijmen, snijden en aanverwante technieken.
Lastechniek wordt uitgegeven door OPUS
communicatie-ontwerp in opdracht van
het Nederlands Instituut voor Lastechniek
en in samenwerking met het Belgisch
Instituut voor Lastechniek.

Lasgroepen
We hebben nauw contact met
zeven regionale lasgroepen die
bestaan uit enthousiaste lassers
en lasdeskundigen

Docentenmiddag: Hoeklassen een
koud kunstje?
In het kader van een Leven Lang
Helpdesk
Wij zijn vraagbaak op het gebied
van verbindingstechnieken

Leren, heeft het Nederlands Instituut
voor Lastechniek samen met de
examencommissie Handvaardigheid
en het Tech College van ROC Midden
Nederland de workshop “Lassen voor
docenten” ontwikkeld, met als doel
docenten de fijne kneepjes van het
vak te leren. Op donderdag
29 november heeft de eerste
workshop plaatsgevonden bij het
Tech College in Nieuwegein onder
begeleiding van 4 zeer ervaren
lasdocenten. Vijftien docenten uit het
hele land waren hierbij aanwezig.

nil.nl
Een belangrijke informatiebron
over evenementen, workshops,
certificaten, opleidingen etc.

Na een theoretische training waarin
de praktijk centraal stond gingen ze
zelf aan de slag in de lasboxen waarbij
veel werd gedemonstreerd, zelf werd
uitgeprobeerd en ervaringen werden
uitgewisseld.
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Commissies
Wij werken met een groot aantal commissies om op een zo
breed mogelijke wijze kennis te delen, expertise in te zetten en
het vak lastechniek onder de aandacht te brengen.
Certificatie

Daarnaast is er binnen de onderwijstak een College van

Certificatiecommissies

Examinatoren en zijn er examinatoren voor de mondelinge

Binnen de afdeling certificatie werken we met een aantal

examens.

commissies:
• 	Schemacomité Lasserkwalificaties

Voorlichting

• 	Certificatiecommissie Vakbekwaamheid |

Technische Commissies

kadercertificaten

De Technische Commissies volgen ontwikkelingen binnen

• Beoordelingscommissie auditors

een specifiek deelgebied van de verbindingstechniek om

• Auditcommissies erkenning opleidingen

deze kennis te kunnen verspreiden en implementeren in
de industrie.

Onderwijs
Examencommissies

• TC 1-A | Hoogtemperatuursolderen

Alle examens die het NIL organiseert staan onder

• TC 1-C | Thermisch Spuiten

toezicht van een Examencommissie. De leden van de

• TC IV en XII | Bijzondere lasprocessen; mechanisering

Examencommissies komen uit het onderwijs en/of het

van het lassen

bedrijfsleven en nemen deel aan een commissie op

• TC V | Niet-destructief onderzoek en Inspectie

persoonlijke titel.

• TC VIII | Veiligheid, Gezondheid en Milieu
• TC XIe | Transport Pijpleidingen

Opleidingsadviescommissie (OAC)

• TC Robotlassen

De voorzitters van de Examencommissies hebben gezamenlijk
zitting in de opleidingsadviescommissie (OAC), onder
voorzitterschap van de directeur van het NIL.

Meer informatie over
alle commissies, haar
taken en leden uit
2017 vind je op nil.nl

24

Onze activiteiten worden ondersteund door bedrijfsdeelnemers. Dit zijn bedrijven en andere
organisaties die een vaste jaarlijkse financiële bijdrage leveren. Daar staat een pakket van
o.a. aantrekkelijke kortingen op evenementen en diensten van het NIL tegenover. Wij houden
de bedrijfsdeelnemers op de hoogte van door ons georganiseerde activiteiten en zij ontvangen
10 keer per jaar het vakblad Lastechniek. Ook hebben bedrijfsdeelnemers toegang tot WPSelect.

Bedrijfs
deelnemers
Pakket

Nieuwe bedrijfsdeelnemers

• 	Vakblad Lastechniek: 2 exemplaren per editie

Adviesbureau Leo de Bruijn B.V. – Brielle

(zzp’ers: 1 exemplaar)

Nooteboom Trailers B.V. – Wijchen

• 20% korting op een particulier abonnement Lastechniek

Stinis Holland B.V. – Krimpen a/d Lek

• NIL Jaarverslag (gratis te downloaden)

IWLL – Zoelen

• 20% reductie op het NIL-tarief voor bedrijfsbezoek/

BOZ Group B.V. – Bergen op Zoom

helpdesk/consultancy

Smink Group B.V. – Veghel

• Inspraak in internationale (IIW) commissies

J and L inspection and expediting – Uithoorn

• Vertegenwoordiging in NEN normcommissie ‘Lassen

Lasschool.nl B.V. – Nieuwegein

en aanverwante processen’

Metaalplus B.V. – Oosterzee

• Deelname aan NIL Technische Commissies

Mourik Limburg B.V. – Echt

• 20% korting op deelname aan NIL Voorlichtingsdagen

Prins Staal – Haarlem

• 20% korting op deelname aan workshops

SPIE Industry Services – Sappemeer

• 20% korting op IIW publicaties

ASK Romein Staalbouw B.V. – Roosendaal

• Toegang tot online softwareproduct NIL WPSelect*

Metaalindustrie Qumey B.V. – Maarssen

• 20% korting op NIL cursusmateriaal

Rusch Crane Repair B.V. – Medemblik
Weld Point – Beek

* Toegang online softwareproduct alleen beschikbaar
voor bedrijfsdeelnemers en tegen extra betaling.

In 2017 hebben zich 16 nieuwe bedrijven/scholen aangemeld tegenover 13 bedrijven/
scholen die hun bedrijfsdeelnemerschap hebben beëindigd. Eind 2017 waren er 346
bedrijfsdeelnemers. Je vindt alle bedrijfsdeelnemers in één handig overzicht op nil.nl
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Onderscheidingen
Het NIL kent drie soorten onderscheidingen voor uitzonderlijke verdiensten op het vakgebied van de verbindingstechnologie. De Adviescommissie Onderscheidingen draagt
voor en het NIL-bestuur bepaalt wie in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Prof. Jaegerpenning
De Prof. Jaegerpenning kan worden
toegekend aan “personen die hebben
bijgedragen aan het bevorderen van
de toepassing, de ontwikkeling en/
of de kennisverbreiding van de
verbindingstechnologie in nationaal en
internationaal verband.”
Prof. ir. H.E. Jaeger (1903 – 1984) bekleedde
verschillende belangrijke functies in de
Nederlandse en Belgische industrie, tot hij in
1946 hoogleraar in de Scheepsbouwkunde
aan de T.H. te Delft werd. Deze functie
vervulde hij tot september 1969. Vele
studenten die bij hem afstudeerden zien met
waardering terug op hetgeen hij voor hen
betekend heeft. Buiten het onderwijs aan de
T.H. Delft verleende prof. Jaeger op grote
schaal zijn medewerking op lastechnisch
gebied. In 1948 was hij medeoprichter van
het International Institute of Welding (IIW).
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Adviescommissie Onderscheidingen

Het IIW heeft hem daarvoor geëerd met

T. Blok (voorzitter)

de titel ‘Founder Vice-President’, de enige

L. Vermeulen (secretaris)

eretitel die het IIW kent, en die hij mocht

F. Neessen

dragen tot zijn levenseinde.

2017
Prof. Geerlingspenning

Van ’t Hoffpenning

De Geerlingspenning kan worden

Deze penning is vernoemd naar Jan van ’t Hoff, die

toegekend aan “personen die gedurende

nadrukkelijk vorm heeft gegeven aan de uitstraling van

een aanmerkelijke periode in het algemeen

het NIL op het gebied van voorlichting en onderwijs in de

belang in het openbaar bijzonder hebben

jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

bijgedragen aan de kennisverbreiding op
het gebied van de verbindingstechnologie,

Als voorwaarde voor het ontvangen van deze penning

zulks voornamelijk maar niet uitsluitend

is de volgende tekst vastgesteld: “personen die

binnen de organisatiestructuur van het NIL.”

gedurende een aanmerkelijke periode in het algemeen
belang in het openbaar bijzonder hebben bijgedragen

Prof.dr.ir. H.G. Geerlings (1909 - 1987)

aan de kennisverbreiding op het gebied van de

startte zijn loopbaan als werktuigbouwkundig

verbindingstechnologie binnen de organisatiestructuur

ingenieur in het lab van Werkspoor en

van het NIL.”

de Koninklijke Shell. Hij promoveerde in
1946 op de invloed van de atmosfeer en

De heer J. Van ’t Hoff (1915 – 2000) maakte na een

warmtebehandeling bij het elektrisch

militaire carrière bij de Genie in Nederlands Indië, in

lassen. Hij was oprichter van het

1950 zijn debuut in de lastechniek bij het toenmalige

Lastechnisch Bureau van de Nederlandse

instituut Aval. Hij was daar verantwoordelijk voor

Vereniging van Lastechniek (NVL), de

voorlichting en opleidingen. In 1974 kwam hij in dienst bij

voorloper van het NIL. Geerlings was

het NIL waar hij zijn grote passie: het doorgeven van zijn

bovendien één van de oprichters van het

kennis aan de jongere generatie, naast voorlichting aan

International Instituut of Welding (IIW),

de industrie, verder kon ontwikkelen. Van ’t Hoff was mede

waar hij lange tijd president van was.

verantwoordelijk voor de oprichting van de Lastechnische

In 1976 ontving hij de Adams Memorial

Discussiegroep Rotterdam en heeft er veel aan gedaan om

Membership onderscheiding van het AWS.

deze te ontwikkelen tot wat ze vandaag is: een bloeiende

Hij werd in 1980 onderscheiden als Ridder

vereniging van, voor en door lasdeskundigen en een

in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

voorbeeld voor de overige zes lasgroepen in Nederland.
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