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Klaas de Kuiper:

“Techniek moet
aantrekkelijk worden”
Klaas de Kuiper, directeur/eigenaar van Laskar las- en snijtechniek
in Gorinchem, is sinds mei 2011 secretaris/penningmeester van het

Hoe heeft je loopbaan zich in vogelvlucht ontwikkeld?
“Ik ben begonnen als scheepsdieselmonteur. Na diverse opleidingen werd
ik vertegenwoordiger bij een technische groothandel in startmotoren en
dynamo’s. De directeur van die groothandel zag eind jaren ’70 toekomst
in het toen nog nieuwe CO2-lassen
en onder mijn leiding is hiervoor een
afdeling opgezet. Ik raakte verweven
met de lastechniek en de laswereld
en in 1992 ben ik vertrokken om voor

niet direct kan repareren, krijgt de
klant een vervangende machine. We
doen ook niet moeilijk over garantiebepalingen. De klant goed bedienen,
dat is onze belangrijkste boodschap.
We zijn ook een van de eerste bedrijven in de lastechniek met een
actief en doordacht marketingbeleid.
Via een wederverkoper brengen wij
onze eigen Lasgids uit en twee keer
per jaar brengen we onze brochure
Lasspetters uit, met een oplage van
100.000 exemplaren. Op onze marketingafdeling werken drie fulltimers.”

mezelf te beginnen. Dat werd Laskar.
Ik dacht dat het een bedrijfje met zo’n
vijf tot zes medewerkers zou worden,
maar inmiddels tellen we er meer dan
vijftig. En we groeien nog steeds!”

Waarin onderscheidt Laskar zich
van branchegenoten?
“Drie dingen: servicegerichtheid, doen
wat je belooft en een actief marketingbeleid. Wat bol.com nu belooft
doen wij al sinds 1992: vandaag voor
drie uur ’s middags besteld, betekent dat we het ook vandaag nog
verzenden. We beschikken over een
uitgebreide technische dienst die in
de hele Benelux binnen 24 uur bij de
klant is. Als de technische dienst iets
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Hoe besteedt Laskar aandacht
aan innovatie?
“We bezoeken wereldwijd vakbeurzen
en peilen de behoeften onder onze
klanten. Dat zijn vooral productiebedrijven in de maakindustrie. Door
welke innovaties worden deze bedrijven – en ook wij als groothandel
– getriggerd en wat zijn nou échte
vernieuwende producten? Om op die
laatste vraag een antwoord te krijgen
gaan we ook op bezoek bij fabrikanten.”
Welke relatie zie je tussen innovatie
en het NIL?
“Het ondersteunen van bedrijven op het
vlak van innovatie is één van de pijlers

Fotografie: Rob Glastra

NIL-bestuur. Een taak die hij vol toewijding vervult.

Klaas de Kuiper

van de NIL-strategie. Met onze voorlichtingsactiviteiten informeert het NIL het
lastechnische bedrijfsleven over de laatste ontwikkelingen. Ons vernieuwde
Conneqt aanbod is daarop gericht. Via de onderwijsafdeling en alle erkende
scholen ondersteunen we de bedrijven om de juiste gekwalificeerde mensen
op de juiste plekken te krijgen. Continuïteit en een leven lang leren zijn de
NIL-thema’s. Innovatie is hierin een zeer belangrijk thema voor het NIL.”
Hoe zie je, op hoofdpunten, de taak van het bestuur?
“Als bestuur proberen we richting te geven aan het pad waarop we de
toekomst ingaan. We geven sturing aan het NIL en zetten lijnen uit. Waar
liggen de behoeften in de markt en hoe vullen we die in? Ik ben blij dat het
bestuur een diverse samenstelling heeft zodat we op alle facetten voor
het toekomstig beleid wel een deskundige hebben. Zelf ben ik bijvoorbeeld
scherp op marketing. Ik vind dat het NIL meer moet focussen op marketing,
met name online marketing.”

“Zonder
onderwijs
is er geen
innovatie”

Hoe kijk je aan tegen je rol in het bestuur?
“Mijn belangrijkste taak is toezicht houden op de financiën. Daarnaast heb
ik een adviserende rol op financieel gebied. Als er meer behoefte is aan het
automatiseren van onze onderwijsafdeling bijvoorbeeld, is het aan mij om
aan te geven welke financiële gevolgen dat heeft. Dat is geen fictief voorbeeld trouwens: op dit moment wordt er flink geïnvesteerd in het optimaliseren van onze werkprocessen op de afdeling onderwijs.”
Waaraan zou het NIL meer aandacht moeten besteden?
“Automatisering en digitalisering, zichtbaarheid in de markt en meer samenwerking met metaal gerelateerde brancheorganisaties. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en organisaties is cruciaal. Het NIL moet dat nog
meer stimuleren.”
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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
6

ONDERWIJS

2
3

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.

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.

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.
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Fotografie: Rob Glastra

Heeft de Governing Board een relatie tot het bestuur?
“Dat heeft het zeker. De Governing Board functioneert onafhankelijk tussen het NIL-bestuur en de
directie. Het bestuur richt zich op algemene zaken
als strategie, personeel en financiële zaken. De
Governing Board houdt primair toezicht op de IIW/
EWF gerelateerde activiteiten. Alle leden van de
Governing Board zijn formeel ook benoemd door
het bestuur.”
Wat is dan precies de functie van de Governing
Board?
“We houden toezicht op de invulling en uitvoering
van EWF/IIW-activiteiten zoals deze zijn beschreven in de internationale guidelines maar ook op de
onafhankelijke positie van het NIL. Het NIL rapporteert aan de Governing Board haar operationele
voortgang als uitgegeven diploma’s en certificaten,
klachten en bezwaren, benoemingen van commissieleden en examinatoren en erkenningen van
scholen. Tevens ondersteunt de Governing Board
het NIL op strategische keuzes binnen de scope
van IIW/EWF gerelateerde ontwikkelingen. Het
NIL heeft haar focus uiteraard op de Nederlandse
markt maar richt zich ook in toenemende mate
op internationale partnerships. De leden van de
Governing Board kunnen vanuit hun expertise het
NIL daarin adviseren.”

Ben Weenink:

“Het belang van de Governing
Board is groot”
Ben Weenink, zelfstandig organisatieadviseur, projectleider en coach, is
sinds december 2018 voorzitter van
de Governing Board van het NIL.
En dat bevalt hem uitstekend.
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Waarom moet het NIL een Governing Board hebben?
“Het NIL is erkend door het IIW/EWF als examenorganisatie voor internationaal erkende kaderopleidingen en
certificatie instelling voor bedrijfscertificatie NEN-EN-ISO
3834. Taken hierbij zijn onder meer het implementeren van
internationale guidelines, het afnemen van examens,
het verzorgen van audits en het uitgeven van IIW/EWFdiploma’s en certificaten. Het NIL heeft hiervoor een
kwaliteitssysteem dat periodiek door het IIW/EWF wordt
geauditeerd. Eén van de vereisten voor de erkenning is dat
er een onafhankelijke commissie is geïnstalleerd, dat is de
Governing Board.”

Hoe bevalt de rol van voorzitter?
“Prima. Ik ben gevraagd omdat ik als freelancer
al actief was voor het NIL. Het belang van de
Governing Board is best groot. Er gebeurt wereldwijd zo veel dat het interessant is om met behulp
van de Governing Board het NIL te bekijken door
een internationale bril. We zien ook hoe nuttig het
is om internationale ontwikkelingen te vertalen

naar Nederland en van daaruit samenwerkingen
aan te gaan. Dat zien we aan de samenwerkingen
met Canada, België en Italië.”
Moet de Governing Board aan een voorgeschreven
samenstelling voldoen?
“Jazeker. Om de internationale belangen goed
te vertalen naar de nationale situatie is de board
samengesteld uit vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, het academisch onderwijs, opleiders,
NIL-bestuur en directie en vertegenwoordigers
uit de internationale werkgroepen. Het IIW/EWF
schrijft voor dat de Governing Board uit minimaal
zeven personen bestaat.”
Wie zitten er in de Governing Board?
“Peter van Winssen, Henk Bodt, Arnold Knottnerus,
Sebastiaan de Groot, Werner Smakman, Imre
Németh, Willem Konings, Bert huis in ’t Veld, en ik
zelf. Bij de vergaderingen zijn ook aanwezig Tim
Liefaart, Chief Executive IIW/EWF, en Marcel van
Teylingen, scheme manager ISO 3834. Zij vertegenwoordigen het NIL binnen de Governing Board
en rapporteren hier ook aan.”
Voor hoelang ben je voorzitter en hoe lang mag je
als lid blijven zitten?
“IIW/EWF schrijft voor dat men negen jaar lid van
de board mag zijn. Als voorzitter wordt je gekozen
voor drie jaar met de mogelijkheid dit nog eens
met drie jaar te verlengen.”
Heeft de Governing Board ook bemoeienissen met
niet-EWF/IIW gerelateerde onderwerpen?
“In principe niet, maar als er ontwikkelingen zijn
die de internationale belangen van het NIL en EWF
/IIW ondersteunen komen ze zeker aan de orde.”

Bestuursleden 2018

Medewerkers 2018

M. Jongejan
(voorzitter tot 1 mei 2018)

Suzanne Anders
Filiz Atalay
Annelou Boin
Marcelle Bruggeman
Oki Dolfing
Gerda de Feiter
Karin Havinga
Ard Hofmeijer
Marchel Kaspers
Tim Liefaart
Imre Németh
Yvonne Olgers
Linda Osenga
Elisabeth Poillot
Frank Smit
Paul Steijn
Marcel van Teylingen
Bram van der Valk
Leo Vermeulen
Michel Voorhout

J. Krielaart
(voorzitter vanaf 1 mei 2018)
K. de Kuiper
(secretaris en penningmeester)
A.J. Huis in ’t Veld
W.J.M. Konings
P. Mosterd

(communicatieadviseur, vanaf 1 september)
(HR Business Partner)
(medewerker financiële administratie)
(coördinator examenbureau & kadercertificatie)
(medewerker onderwijs)
(medewerker onderwijs)
(medewerker onderwijs)
(innovatiemanager, tot 1 september)
(senior lastechnisch adviseur, tot 1 maart)
(manager onderwijs, vanaf 1 april)
(directeur)
(productmanager onderwijs)
(medewerker voorlichting)
(medewerker certificatie en onderwijs)
(manager voorlichting, vanaf 1 maart)
(hoofd financiële administratie)
(senior beleidsmedewerker onderwijs en certificatie)
(senior marketing communicatie adviseur, tot 16 oktober)
(senior lastechnisch adviseur)
(productmanager certificatie)
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Participatie in werkgroepen en commissies
• IIW Commissie XIV (Education) | Yvonne Olgers en Imre Németh
• Werkgroep IIW voor Distance learning | Imre Németh

Een internationaal sterk netwerk

• Werkgroep IIW voor aanpassing Guideline IAB 252 | Yvonne Olgers
• Werkgroep IIW voor International Welder | Yvonne Olgers
• Werkgroep EWF Modular System IAB 252 | Yvonne Olgers
• Werkgroep IIW Harmonized questions IAB 252 | Yvonne Olgers

Samenwerking met andere landen

• Werkgroep IIW Welding Inspection Personnel | Michel Voorhout

De reeds bekende samenwerking met het BVL (Belgische Vereniging voor Lastechniek)

• Werkgroep EWF Additive Manufacturing| Imre Németh

breidt zich steeds verder uit. Naast ontwikkelingen op nieuw lesmateriaal en onder-

• Werkgroep IAB Certification of Welding Personnel | Imre Németh

houd op bestaand lesmateriaal is ook een eerste stap gezet in het samenvoegen van

• Werkgroep IIW voor Robotlassen | Yvonne Olgers en Imre Németh

examencommissies. Zo zal het BVL samen met het NIL participeren in een nieuw op te
zetten examencommissie voor robotlassen: een nieuwe opleiding en diplomering die in
2019 wordt geïntroduceerd.
In november hebben ook overleggen plaatsgevonden met lasinstituten uit Italië

Kort overzicht van de lopende, internationale projecten

(Instituta Superiore di Sanita ISS), Canada (Canadian Welding Bureau CWB) en

• Voor lasinspectie (IWIP) wordt gewerkt aan een internationale

GSI SLV uit Duisburg. De gesprekken zijn gericht op het samenwerken met digitaal

structuur om lasinspectie personeel te kunnen certificeren.

lesmateriaal en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Een van de voorwaarden is dat men in het bezit dient te zijn van het
IWI-diploma. In 2019 zijn een aantal werkgroepoverleggen gepland
om dit certificatieschema af te ronden.
• Het NIL heeft een tijdelijke erkenning voor de internationale kwalificatiestructuur IW (International Welder), bij ons beter bekend als
de hoek-, plaat- en pijplas opleidingen. De structuur en doorstroom
van de geldende guideline wordt in 2019 opnieuw bekeken. Het NIL
participeert in deze werkgroep en zal in 2019 met diverse scholen

Meetings

in gesprek gaan om de haalbaarheid van deze opleidingsstructuur

In 2018 zijn er internationale bijeenkomsten geweest voor de algemene ledenvergaderingen
voor IIW en EWF, de zogenaamde General Assembly’s, en voor werkgroepen.

in Nederland te bepalen.
• In de werkgroep Harmonized questions IAB 252 heeft het NIL actief
bijgedragen aan het verbeteren en uitbreiden van de internationale
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• Januari 2018

IIW General Assembly

Parijs

• Februari 2018

EWF Werkgroep Modular System

Lissabon

• Mei 2018

EWF General Assembly

Moskou

• Juli 2018

IIW General Assembly en Congres

Bali

• Oktober 2018

IIW werkgroep voor Lasinspecteurs

Genua

• November 2018

EWF General Assembly

Lissabon

database met examenvragen.
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Marco van der Jagt:
“Je moet investeren in kennis”
Marco van der Jagt is Hoofd Techniek en Kwaliteit van
Vofatec Procesinstallaties in het Brabantse Heusden.
Om procesinstallaties succesvol te realiseren stelt het bedrijf
engineering, prefabricage, montage, inbedrijfstelling en
onderhoud naadloos op elkaar af.

Marco van der Jagt

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Vofatec?
“Ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud van
procesinstallaties. Dit betreft industriële installaties.
Zo bouwen we op dit moment een sapfabriek.
Maar we werken niet alleen voor de voedingsmiddelenindustrie: we produceren ook onder andere
voor de veevoeder- en zuivelindustrie, voor de
middel en fijne chemie en voor industriële koelinstallaties.”
Welke rol speelt het lassen hierin?
“Lassen is een van de meest voorkomende activiteiten in ons bedrijf. 80 procent van het laswerk
betreft TIG-lassen – handmatig of orbitaal – en
20 procent MIG/MAG. Dat we zoveel TIG-lassen
komt doordat alle verbindingen qua inwendige
afwerking sanitair en hygiënisch moeten zijn. De
vraag naar orbitaallassen neemt overigens toe. De
markt vraagt om repeteerbaarheid en kwaliteit.”
Hoeveel mensen binnen uw bedrijf verrichten
laswerkzaamheden?
“In totaal werken hier gemiddeld vijftig mensen,
maar dat aantal is flexibel omdat we een echt
projectenbedrijf zijn. Maar iedereen hier – behalve
dan de collega’s bij administratie – heeft op een of
andere manier te maken met lassen. Van voorbereiding tot en met uitvoering en inspectie – we
houden regelmatig steekproeven op de werkvloer. Omdat lassen zo belangrijk is schenken we
ook veel aandacht aan verbetering. Ik heb zelf de
theoretische opleidingen tot International Welding
Technologist en International Welding Engineer
gevolgd om goed mee te kunnen ‘voelen’ met de
werkvloer en zo de kwaliteit te verhogen. Ook
organiseren we, samen met ons personeel, kennisuitwisseling. Je moet investeren in kennis om bij te
kunnen blijven.”
Welke lasopleidingen heeft het personeel gevolgd?
“De meesten zijn praktijk opgeleid en hebben NIL
1 en 2. Op de werkvloer worden ze dan verder opgeleid zodat ze hun certificaten kunnen halen. We
vinden het belangrijk dat onze lassers doorgroeien.
Sommigen stromen dan ook door naar niveau 3 of
4. Niet iedereen binnen ons bedrijf heeft een HVO
gevolgd. Dat komt ook deels door het feit dat we
met ingeleend personeel werken.”

Hoe houden personeelsleden hun kennis op peil
bij Vofatec?
“Wij organiseren toolbox-bijeenkomsten waarin
we met leveranciers en fabrikanten over verschillende onderwerpen praten, bijvoorbeeld lasrook.
Verder bieden we onze medewerkers opleidingen,
actualisaties van certificeringen en terugkomdagen bij opleiders.”
Welke ontwikkelingen op het gebied van verbindingstechniek kunnen we verwachten bij Vofatec?
“Verbindingstechniek is een heel breed begrip.
Ik denk dat lassen altijd zal blijven – lijmen is niet
voor alles de juiste oplossing. Wij gaan in elk geval
wel steeds verder investeren in orbitaallassen. De
markt vraagt nu eenmaal om repeteerbaarheid en
wij willen graag aan die vraag voldoen. Overigens
willen we straks ook gecertificeerd zijn voor de
norm NEN-EN-ISO 3834. Daar zijn we ons nu ook
op aan het voorbereiden.”
Waaruit bestaat de relatie met het NIL?
“Om te beginnen: ik heb mijn opleiding bij het
NIL mogen afronden, nadat mijn opleider er mee
stopte. En tijdens de Verbindingsweek in 2018 zijn
wij bedrijfsdeelnemer geworden. Verder doen we
mee aan NIL Conneqt. Dat bevalt erg goed. Het NIL
maakt een positieve ontwikkeling door en werkt
aan vernieuwing. Het zet daarbij grote stappen en
toont veel betrokkenheid bij lastechniek.”
Wat zijn de sterke punten van het NIL?
“Het NIL is sterk op het gebied van vernieuwen.
Met NIL Conneqt bijvoorbeeld maakt de organisatie kennis bereikbaar en deelbaar. De ontwikkelingen verlopen snel en het up-to-date houden van
kennis is cruciaal. Ik vind dat het NIL daar goed
en snel op inspeelt. Als je vragen hebt reageren ze
trouwens altijd snel.”
Waarmee zou het NIL haar dienstenpakket beter
kunnen afstemmen op Vofatec?
“Dat klinkt misschien gek, maar op dat gebied
hebben wij eigenlijk geen wensen. We zijn bedrijfsdeelnemer sinds november 2018 en zijn tot nu toe
positief verrast door alles. Het NIL biedt een mooi
pakket aan diensten en de communicatie met de
organisatie verloopt langs korte lijnen. Dat maakt
de samenwerking zinvol en leuk!”

Fotografie: Rob Glastra
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Fotografie: Rob Glastra

Hoe keek je tegen het NIL aan voordat je
daar ging werken?
“Ik ken het NIL vanuit mijn vorige functie vooral als de organisatie die examens afneemt en
lesmateriaal verzorgt. Het NIL doet uiteraard
veel meer dan dat; wij certificeren personen
en bedrijven, kwalificeren lasmethoden en
verzorgen de officiële erkenning van opleidingsinstellingen. Tevens helpen wij lassers
en lastechnici hun vakkennis up-to-date te
houden. Ook zetten wij ons in voor de ontwikkeling van de loopbaan van mensen in de
lastechniek, de volledige NIL-opleidingsstructuur wordt gezien als middel om personen in
hun carrière te ondersteunen en te groeien.”

De stand van zaken
in het lasonderwijs
Samenvatting van artikel Lastechniek, mei 2018

Tim Liefaart: “We moeten de
komende jaren de stap zetten
naar een digitale organisatie”
De afdeling onderwijs is actief betrokken bij het stimuleren en verbeteren van
het lastechnisch onderwijs in Nederland. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het
ontwikkelen en up-to date houden van nationale handvaardigheidsopleidingen
en internationale lasopleidingsprogramma’s. Voor deze opleidingen worden
leermiddelen ontwikkeld, examens georganiseerd, diploma’s en certificaten
uitgereikt en onafhankelijk toezicht gehouden op de opleidingen. Vanaf april 2018
is Tim Liefaart Manager onderwijs en examinering bij het NIL.
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Wat houdt je functie als Manager onderwijs
en examinering in?
“Ik richt me vooral op de organisatie rondom
diplomeren en certificeren. Per jaar examineren wij circa 6.000 lassers voor hun handvaardigheidsdiploma en circa 600 lastechnici
voor hun kaderdiploma. Tel daarbij op dat
wij ook lassers certificeren en kadercertificaten verstrekken, dan kun je je voorstellen dat dit een enorme hoeveelheid werk
oplevert. Daarnaast moeten wij ook voldoen
aan de Europese en internationale eisen van
het EWF en het IIW en houden wij toezicht
op de kwaliteit van de geboden opleidingen
door middel van een systeem van erkende
opleidingsinstellingen. Een van mijn taken is
het examenbureau op een efficiënte manier
inrichten. Nu gebeurt dit nog door middel
van veel handwerk, we moeten de komende
jaren de stap zetten naar een digitale organisatie.”

behoefte van de opleiders en de cursisten
met betrekking tot het diplomeren en certificeren? Waarin kunnen wij ons verbeteren?
Door hierover in gesprek te gaan met onze
klanten en ze te laten meedenken kunnen wij
onszelf verbeteren.”
Wat zie je als je uitdaging voor de komende tijd?
“Het examineren houdt niet op bij het vervaardigen en afnemen van het examen. Wij
krijgen per jaar heel veel data binnen vanuit
al de examens die wij afnemen. Deze data
moeten wij nog beter gaan analyseren en
hierin trends ontdekken. Stel, uit de analyse
van de examencijfers van de handvaardigheidsopleiding MAG niveau 3 blijkt dat 70
procent van de cursisten zakt op laspositie
PG, dan kunnen wij bijvoorbeeld een docentenbijeenkomst organiseren specifiek voor
deze laspositie om dit slagingspercentage
te verbeteren. Uiteindelijk bevordert dit
de kwaliteit van lastechnische opleidingen
in Nederland. Het ontwikkelen van goede
examens, waarmee de vakbekwaamheid
van lasprofessionals objectief aangetoond
kan worden, blijft een constante uitdaging.
Alleen echt goede kandidaten slagen voor
hun NIL-diploma. Het bedrijfsleven weet zo
dat gediplomeerden met een NIL-diploma
goede professionals zijn en dat kandidaten
zich met hun diploma onderscheiden op de
arbeidsmarkt.”

Wat gaan we merken van het feit dat jij nu
bij het NIL werkt?
”Door processen te automatiseren en slimmer
in te richten, ben ik ervan overtuigd dat wij
onze dienstverlening kunnen verbeteren.
De afgelopen zeven jaar was ik vanuit mijn
vorige werkgever zeven jaar klant van het
NIL, die ervaringen kan ik daarbij goed gebruiken. De afgelopen jaren is binnen het NIL
al meer de focus richting de klant gegaan,
die ontwikkeling moeten we ook doortrekken
voor de afdeling onderwijs. Waar ligt de
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Het Nederlands Instituut voor
Lastechniek helpt mensen
en bedrijven zich verder

Financieel verslag 2018

te ontwikkelen binnen de
verbindingstechniek. Dit doen

Examenkandidaten & geslaagden Handvaardigheidsopleidingen

wij o.a. door het erkennen van
scholen die voldoen aan door
ons opgestelde criteria, door de
ontwikkeling van lesmateriaal

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

2018

2018

2018

2018

34

7

1

0

een start gemaakt met het automatiseren van onze werkprocessen

276

146

53

7

in de back office op onderwijs. Dit geeft in de toekomst voordelen

19

41

15

1

voor onze scholen door meer efficiency en flexibiliteit op onze exa-

en door zorg te dragen voor

Autogeen

hoog aangeschreven nationale

BMBE

en internationale examens.

MIG

Meer over deze onderwerpen

MAG

1248

743

207

41

TIG

336

676

221

41

Kandidaten

1913

1613

497

90

en een overzicht van alle
(erkende) opleiders is terug te
vinden op nil.nl

Het jaar 2018 stond in het teken van investeren in onze organisatie

Niveau 1

en het verbeteren van ons producten- en dienstenaanbod. De organisatie is versterkt met een aantal nieuwe medewerkers en er is

mineringen. Ook zal deze automatisering het NIL in de komende
jaren een significante kostenreductie opleveren.
We zijn in 2018 gestart met het door ontwikkelen van ons aanbod
naar onze bedrijfsdeelnemers. Intussen staat dit beter bekend
als Conneqt. Er is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een
digitaal platform en de ontwikkeling van een verbeterd productenpakket. In 2019 zal dit geïntroduceerd worden. Op certificatie is
gestart met de uitbreiding van onze certificatieschema’s. Het betreft hier in eerste instantie de Visueel Lasinspecteur VT-w level 2.
Dit heeft ook voor het financiële jaar 2018 een investering met zich
meegebracht.
Het financiële resultaat over 2018 geeft een significante verbetering
ten opzichte van 2017. Echter zien we een daling op het aantal afgenomen examens en certificaten. De ingezette acties zoals eerder
vermeld zullen het NIL de komende jaren een stabielere financiële
positie geven.

Fotografie: Rob Glastra

Examenkandidaten & geslaagden Kaderopleidingen

Uitgegeven diploma’s

2017

Opbrengsten

2.612

2.636

Kostprijs van de omzet

-645

-788

Bruto omzetresultaat

1.967

1.848

-1.964

-1.827

3
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Afschrijvingen

-117

-143

Financiële baten en lasten

-39

-105

EBIT

-153

-227

-153

-227

IWE

12

IWT

76

SMLT

48

IWP

32

IWS

42

EAW

10

EWCP-B

35

Belasting op resultaat

EWCP-S

2

Resultaat na belasting

IWI-C

30

EAS

11

EAB

25

Totaal

16

2018

2018

Bedrijfskosten
EBITDA

		

Bedragen x € 1.000

323
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Ook voor bedrijven is het NIL actief.
Lasmethodekwalificaties worden getoetst en de
bevindingen worden gerapporteerd via een WPQR
onder de ISO 17020 onder erkenning van de Raad
voor Accreditatie. Voor kwaliteitsborging volgens
de ISO 3834 is het NIL geaccrediteerd door het
IIW (International Institute of Welding).
In 2018 heeft het NIL haar positie als certificatie
instelling onder de loep genomen. Hier is mede uit
voortgekomen dat het NIL zich meer wil onderscheiden op het vlak van persoonscertificatie.
Dit wordt ook wel certificatie van Vakbekwaamheid
genoemd. Naast de lassers en kadercertificatie
(onder andere LPI, MLT) breidt het NIL haar scope de
komende jaren verder uit.

1 - Bedrijfscertificatie

Certificatie

In 2018 heeft het IIW een audit uitgevoerd bij het NIL
voor haar certificatie activiteiten voor de EN-ISO
3834. De audit is goed verlopen en de erkenning
wordt gecontinueerd. In 2018 zijn er 39 bedrijven
met een geldig EN-ISO 3834 certificaat van het NIL.
Het doel voor de komende jaren is om de bedrijven
en medewerkers beter te ondersteunen gedurende
de geldigheidsperiode. Het leveren van meer toegevoegde waarde staat dus hoog op de strategische
agenda van het NIL.

2 - Lasmethodekwalificaties
In 2018 is het NIL geauditeerd door de Raad voor
Accreditatie voor het goedkeuren van lasprocedures
volgens diverse lasnormeringen. De accreditatie van
het NIL is volgens de EN-ISO/IEC 17020. Er zijn een
paar afwijkingen en non conformities geconstateerd.
Deze zijn binnen de gestelde termijn opgelost en de
accreditatie is wederom verlengd. In combinatie met
de EN-ISO/IEC 17020 accreditatie heeft het NIL ook
een aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken
waardoor de lasmethodekwalificaties ook geldig zijn
voor het lassen aan toestellen onder druk (PED).
In 2018 heeft het NIL 73 nieuwe lasmethodekwalificaties uitgegeven.

3 - Certificatie van Vakbekwaamheid
Met een Certificaat van Vakbekwaamheid, ook wel
persoonscertificaat genoemd, verklaart het NIL dat
de houder van het certificaat heeft bewezen aan de
vakbekwaamheidseisen te voldoen voor een specifiek
beroepsprofiel.

Het NIL is een onafhankelijke certificatie instelling op het vlak van persoons- en
bedrijfscertificatie. Persoonscertificatie wordt voor lassers uitgevoerd volgens
de daarvoor geldende norm, ISO 17024, onder erkenning van de Raad voor
Accreditatie. Hierdoor voldoet het NIL-certificaat aan de eisen die gesteld worden
binnen de PED.
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4 - Lasserkwalificaties
Het uitgeven van lasserkwalificaties vindt plaats volgens de
EN-ISO/IEC 17024. Dit wordt getoetst en erkend door de Raad
voor Accreditatie. In maart 2018 heeft het NIL hiervoor een
vrijwillige schorsing aangevraagd. De reden hiervoor is om
het kwaliteitssysteem van het NIL te vereenvoudigen en meer
flexibel te maken voor het uitbreiden van meerdere certificatieschema’s. In december 2018 is dit getoetst door de Raad
voor Accreditatie en goedgekeurd. Hiermee is de vrijwillige
schorsing opgeheven.

Voorlichting

Er heeft ook een herziening plaatsgevonden op het beleid
richting de Gemachtigde Organisaties.
Dit heeft geleid tot het beëindigen van de overeenkomst met
het Summa College. Ook zijn de overeenkomsten met LK
Service en ROC Friese Poort opgezegd. Deze worden
medio 2019 beëindigd.
In 2018 heeft het NIL 843 nieuwe lasserkwalificaties uitgegeven en 241 lasserkwalificaties verlengd.

“Onze certificaten
zijn nationaal en
internationaal
geaccepteerd”

Certificatie van Vakbekwaamheid voor kaderprofielen
Aansluitend op de internationale kaderopleidingen heeft
het NIL 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. In 2018 zijn
153 nieuwe certificaten verstrekt en 297 certificaten verlengd.
Op dit moment zijn 1.250 geldige certificaten in omloop.
Voor deze certificatieschema’s worden de komende jaren
verbeteringen doorgevoerd. Dit betreft het automatiseren
van de verlengingsdossiers en het puntensysteem voor verlengen.
In 2018 is gestart met het ontwikkelen van het certificatieschema Visueel Lasinspecteur VT-w level 2. Dit zal in 2019
geïmplementeerd worden.
Certificatie van Vakbekwaamheid is een belangrijke strategische pijler voor het NIL. Het bewust bijhouden van kennis
en kunde ziet het NIL als een must voor elke lasprofessional.
Certificatie van Vakbekwaamheid toont dit niet alleen aan
maar geeft ook de noodzaak aan om een leven lang te blijven
leren.

20

Fotografie: Rob Glastra

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.
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NIL Verbindingsweek
Met de NIL Verbindingsweek geeft het NIL professionals de gelegenheid kennis te nemen van
de laatste ontwikkelingen in de las- en lijmwereld.
Exposanten tijdens de NIL Verbindingsweek zijn
bedrijven, instellingen en organisaties die producten en diensten leveren voor de verbindingstechniek. De exposanten konden tijdens deze
editie van de Verbindingsweek worden gerangschikt aan de hand van vier beursthema’s:
1.
2.
3.
4.

Procesoptimalisatie
Continuïteit van de bedrijfsvoering
Carrièreperspectieven
Veilig werken

Bij een groeiend aantal bedrijven worden steeds vaker lijmverbindingen toegepast.
Er heerst nog veel onbekendheid op dit gebied. Vandaar dat de NIL Verbindingsweek dit jaar met
een demoplein extra aandacht schonk aan lijmtechnieken. Op 30 en 31 oktober en 1 november van
het verslagjaar heeft de Verbindingsweek plaatsgevonden in de Evenementenhal Gorinchem.
Het driedaagse evenement wist samen met METAVAK veel belangstellenden uit de metaalbranche
te trekken. In totaal trok het gecombineerde evenement 9.168 bezoekers, waarbij 30 procent van
de bezoekers aangaf dat ze beide beurzen hebben bezocht.

Fotografie: Rob Glastra

Fotografie: Rob Glastra

NIL/BIL Lassymposium
Het Lassymposium heeft als belangrijkste doel om de industrie op de hoogte
te brengen van de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de verbindingstechniek. Lasprocessen, materiaalkundige aspecten, onderzoek, opleidingen, maar ook kwaliteitsborging en arbeidsomstandigheden komen aan
de orde. Het symposium is georganiseerd in samenwerking met het Belgisch
Instituut voor Lastechniek (BIL) en vond plaats op 30 en 31 oktober in de
Evenementenhal Gorinchem. Voor de twee symposiumdagen waren 25 lezingen
geselecteerd die in twee parallelle programma’s werden gepresenteerd. Tijdens
beide dagen bezochten 316 deelnemers het symposium.

Docentenmiddag, lasinstructie is pure topsport
Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseerde het NIL een themamiddag die
speciaal gericht was op lasdocenten en lasinstructeurs. Na een aantal lezingen
over het behoud van vakmanschap, Augmented Reality Welding en het coachen
van lasinstructeurs was er gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met het
Soldamatic lassysteem. Deze docentenmiddag trok in totaal 50 bezoekers.
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Diploma-uitreiking
Op donderdag 1 november vond tijdens de NIL Verbindingsweek de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats voor de kadergeslaagden 2018. Nieuw dit jaar was dat naast de
IWT’ers en IWE’ers ook de geslaagde cursisten voor de opleidingen IWI-C en IWS hun
diploma ontvingen.

Citaat: van geslaagde cursist

Finale Nationale Laswedstrijden

“Als je hebt gekozen voor een lastechnisch vak, ligt er elke dag weer een
uitdaging voor je klaar. Want lassen is geen statisch vak. Nieuwe materialen,
technieken en processen volgen elkaar in snel tempo op. Veel mensen kiezen
er dan ook voor om een lastechnische kaderopleiding te volgen. Een pittige
tijd volgt, want naast je drukke baan ben je een jaar of meerdere jaren bezig
met studeren, wat uiteindelijk moet leiden tot een internationaal erkend
diploma. Het behalen van een diploma is een belangrijke stap in je carrière.”

Het NIL organiseerde de finale tussen de allerbeste lassers van Nederland op vbmo-niveau. Na
vijf voorrondes, verdeeld over het land, was het donderdag 29 maart zover. Locatie was de Tech
Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Een groep van zestien jonge lassers uit het
vmbo streden om de titel ’beste lasser’. Tijdens het lassen was er voor ouders en docenten een
parallel programma georganiseerd. Femke Rijpma van 3M gaf een presentatie over het onderwerp ‘Waarom mensen onveilig werken’. Hierna gaf Yvonne Olgers van het NIL een presentatie
over ‘Een leven lang leren in de lastechniek’. ‘s Middags was er voor iedereen een excursie naar
Verstegen Grijpers. Terug op de Tech Campus werd het middagprogramma afgesloten met een
feestelijke prijsuitreiking.

In totaal waren ruim 90 cursisten

Workshops

aanwezig bij de feestelijke diploma-

Onze workshops zijn laagdrempelig en bedoeld om de theoretische laskennis op te frissen.

uitreiking in de Evenementenhal

We hebben in 2018 een aantal keer de volgende workshops verzorgd:

in Gorinchem. Inclusief introducés
en opleiders namen ruim 150 gasten
deel aan deze feestelijke bijeenkomst.

Cursussen-op-maat

•

1-daagse workshop NEN-EN-ISO 15614-1:2017

•

2-daagse workshop Visueel beoordelen van lasverbindingen

In 2018 hebben we twee cursussen-

•

3-daagse workshop ASME sectie IX

op-maat georganiseerd. Een cursus-

•

3-daagse workshop AWS D1.1 en D1.6

op-maat is volledig toegespitst en

•

1-daagse workshop Lasnaadaanduidingen volgens NEN-EN-ISO 2553:2014

samengesteld op basis van een

•

Terugkomdagen voor EWCP-ers

kennisvraag vanuit een bedrijf.
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Bedrijfs
deelnemers
Onze activiteiten worden ondersteund door bedrijfsdeelnemers.
Dit zijn bedrijven en andere organisaties die een vaste jaarlijkse financiële
bijdrage leveren. Het bedrijfs- en particulier deelnemerschap heeft een
vernieuwde invulling gekregen en is Conneqt gaan heten.

Nieuwe bedrijfsdeelnemers
Arcnick Welding - Pijnacker
Allweld Lastechniek - Spijkenisse
Hakkers B.V. - Werkendam
Kropman Installatietechniek B.V. - Nijmegen
Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg B.V. - Sint Annaland
OBM Oost B.V. - Zwolle
Platform HDN - Nieuwegein
Scholte’s Metaalbewerking B.V. - Buinen
SJR Group B.V. - Rotterdam
Stork Technical Services Nederland B.V. - Utrecht

In 2018 hebben zich 10 nieuwe
bedrijven/scholen aangemeld
tegenover 18 bedrijven/scholen
die hun bedrijfsdeelnemerschap hebben beëindigd.
Eind 2018 waren er
338 bedrijfsdeelnemers.

Vakblad Lastechniek
Een onafhankelijk vakblad
voor lassen, lijmen, snijden en
aanverwante technieken.
Lastechniek wordt uitgegeven

Lezingen
We hebben diverse lezingen verzorgd voor leden van lasgroepen, lascoördinatoren, lasbeursbezoekers en bedrijfsdeelnemers. Ook waren we aanwezig tijdens de Nationale
Staalbouwdagen, de landelijke onderwijsdag, de landelijke
piedag en het World Skills Evenement. Daarnaast heeft het
NIL ook een informatiedag voor scholen van kaderopleidinHet NIL heeft op de Verbindingsweek 2018 ‘NIL Conneqt’
geïntroduceerd. Dit is een nieuwe invulling van het deelnemerschap voor bedrijven en particulieren en is aangepast
aan deze tijd. Het is een platform waar gevalideerde
kennis, informatie, inspraak en contact met andere
partijen kan worden verkregen. Conneqt biedt bedrijven
toegang tot en participatie met nationale en internationale commissies op het gebied van techniek en regelgeving, onbeperkt toegang tot internationale lastechnische
databases, het gebruik van NIL-software, lastechnische
bedrijfsopleidingsplannen, vakliteratuur en een helpdesk.
Ook zullen er in de toekomst deelnemersdagen en NILnetwerkevenementen worden georganiseerd op het
gebied van de actualiteiten in de verbindingswereld.
Hiermee kan de bedrijfsvoering op het gebied van de
verbindingstechniek succesvol worden gecontinueerd.
De lasprofessionals hebben via Conneqt toegang tot
lastechnische informatie via webinars, video’s, een
professionele helpdesk, vakliteratuur en nog veel meer.
Particuliere las- en lijmtechnici wordt met Conneqt de
mogelijkheid geboden om op de hoogte te blijven van wat
er speelt op het gebied van de techniek en normen met
als doel dit te kunnen toepassen in de alledaagse praktijk.
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door OPUS communicatieontwerp in opdracht van het
Nederlands Instituut voor
Lastechniek en in samenwerking met het Belgisch Instituut
voor Lastechniek.

gen georganiseerd (ATB-dag).

nil.nl
De website van het NIL heeft in 2018 een geheel vernieuwde
vormgeving gekregen. De website is een belangrijke informatiebron voor evenementen, workshops, certificaten,
opleidingen en andere wetenswaardigheden.

Sociale media
Het NIL is met ingang van 2018 zichtbaarder geworden
op LinkedIn en Facebook met op LinkedIn een toename
van zo’n 400 connecties. Door de inzet van social media
weten ook lasbedrijven en lasprofessionals ons steeds
beter te vinden.

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

Helpdesk
Wij zijn vraagbaak op het gebied
van verbindingstechnieken

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

Certificatie
Binnen de afdeling certificatie werken we met een aantal
commissies:
• Certificatiecommissie Vakbekwaamheid kadercertificaten
• Beoordelingscommissie auditors (ad-hoc commissie)
• Commissie van Onafhankelijkheid en Integriteit (CvO&I)

Fotografie: Rob Glastra

Onderwijs

Voorlichting

Examencommissies

Technische Commissies

Alle examens die het NIL organiseert staan onder

De Technische Commissies volgen

toezicht van een Examencommissie. De leden van de

ontwikkelingen binnen een specifiek

Examencommissies komen uit het onderwijs en/of het

deelgebied van de verbindings-

bedrijfsleven en nemen deel aan een commissie op

techniek om deze kennis te kunnen

persoonlijke titel.

verspreiden en implementeren in de
industrie.

Opleidingsadviescommissie (OAC)
De voorzitters van de Examencommissies hebben

• TC 1-A | Hoogtemperatuursolderen

gezamenlijk zitting in de opleidingsadviescommissie

• TC 1-C | Thermisch Spuiten

(OAC), onder voorzitterschap van de directeur van het NIL.

• TC IV en XII | Bijzondere

Daarnaast is er binnen de onderwijstak een College van

lasprocessen; mechanisering van

Examinatoren en zijn er examinatoren voor de mondelinge

het lassen

examens.

• TC V | Niet-destructief onderzoek
en Inspectie
• TC VIII | Veiligheid, Gezondheid
en Milieu
• TC XIe | Transport Pijpleidingen
• TC Robotlassen

Meer informatie
over alle commissies,
haar taken en leden
uit 2018 vind je op

Wij werken met een groot aantal commissies om op een zo

conneqt.nil.nl

breed mogelijke wijze kennis te delen, expertise in te zetten en
het vak lastechniek onder de aandacht te brengen.
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Onderscheidingen
Het NIL kent drie soorten onderscheidingen voor uitzonderlijke verdiensten binnen het

2018

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. Geerlingspenning
De Geerlingspenning kan worden toegekend
aan ‘personen die gedurende een aanmerkelijke periode in het algemeen belang in het
openbaar bijzonder hebben bijgedragen aan
de kennisverbreiding op het gebied van de verbindingstechnologie, zulks voornamelijk maar
niet uitsluitend binnen de organisatiestructuur
van het NIL.’

Van ’t Hoffpenning
Adviescommissie Onderscheidingen
T. Blok (voorzitter)
L. Vermeulen (secretaris)
F. Neessen

Deze penning is vernoemd naar Jan van ’t Hoff,
die nadrukkelijk vorm heeft gegeven aan de
uitstraling van het NIL op het gebied van voorlichting en onderwijs in de jaren 70 en 80 van
de vorige eeuw.
Tijdens het NIL/BIL Lassymposium op 30 oktober ontvingen twee ervaren lasspecialisten een
penning van het NIL-bestuur. Arjan Roza kreeg
de Professor Jaegerpenning en Fré Karsijns de
Van ‘t Hoff penning.
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Fotografie: Rob Glastra

Allround lasdeskundige
Arjan Roza is een allround lasdeskundige
met zowel een uitgebreide theoretische als
een praktische kennis en ervaring. “Hij is
voor veel bedrijven een steun en toeverlaat
op lastechnisch terrein”, motiveert het NILbestuur. Een belangrijke mijlpaal bereikte
Roza toen hij enkele jaren geleden als eerste
(en enige) Nederlander werd gekozen in de
Amerikaanse ASME Sectie IX-commissie. Hij
is momenteel onder meer voorzitter van de
NEN-commissie 341008 (lassen en verwante
processen) en vervult geheel belangeloos tal
van andere functies.

Gedrevenheid
Fré Karsijns ontving zijn onderscheiding
vanwege zijn gedrevenheid bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Begonnen als lasser in
1963 bekwaamde hij zich steeds verder in de
techniek en besloot hij zijn kennis en praktijkervaring te delen op een groot aantal lastechnische opleidingen, zoals Europees lascoördinator (EWCP) en lasinspecteur (IWI). “Fré
combineert praktijk en theorie, waardoor het
lesmateriaal echt gaat leven voor zijn studenten”, aldus het NIL-bestuur.
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