
 

PROJECTLEIDER STICHTING KIAD ca. 16 uur per week                                         

  Postbus 6800 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

 
Heb jij ervaring met de aanleg van ondergrondse infrastructuur en met certificering? Deins je niet terug structuur aan te 
brengen en resultaten te boeken in een omgeving met veel meningen?  Dan zijn wij op zoek naar jou!   
 

Wat is KIAD 

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen 
aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. De KIAD heeft tot doel:  

• Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet 
• Kennis en vaardigheden monteurs  op niveau houden 
• Landelijke uniformering van kwaliteitseisen 
• Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf 

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor eenvoudig aantoonbaar ‘vakbekwaam personeel in de sleuf’ en borgt veiligheid 
en hygiënische aanleg. 
 
KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland. Vanaf 2025 is de KIAD opgenomen in de 
hygiëne code drinkwater en daarmee verplicht voor alle monteurs van drinkwaterbedrijven en aannemers.  

Jouw grootste uitdaging als projectleider KIAD 
Als projectleider KIAD ben je verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de KIAD. Hierbij werk je intensief samen 
met materie deskundigen van de drinkwaterbedrijven en aannemers.  Je start met het in beeld brengen van de huidige situatie, 
de lopende verbeterinitiatieven en nog te straten verbeterwensen bij de stakeholders.  Je doet voorstellen voor het prioriteren 
en structuren van de stappen die nodig zijn om te komen tot professionaliseren van de KIAD.  Je brengt de deskundigen van 
drinkwaterbedrijven en aannemers bij elkaar om te verbeterinitiatieven verder uit te werken en boekt concrete resultaten door 
heldere besluiten voor te leggen aan het bestuur van de KIAD.  Ook de implementatie van de besluiten neem je voor je 
rekening.  Je signaleert knelpunten en doet voorstellen om deze weg te nemen.  

Wat je hiernaast ook gaat doen: 
• Jij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor drinkwaterbedrijven en aannemers om iedereen mee te nemen in de 

ontwikkelingen van de KIAD;  
• Je legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting KIAD, waarin de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland 

zijn vertegenwoordigd. 

Wat vragen we van jou? 
Met jouw energie blink je uit als projectleider. Je bent sterk in het creëren en behouden van overzicht in een omgeving met veel 
stakeholders, maar deinst er niet terug een gesprek over details in goede banen te leiden. Ook heb je uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden. Je bent een verbinder die het behalen van resultaten zowel in woord al geschrift weet over te 
brengen. Ook ben je de persoon met:   
   
- Een relevante afgeronde hbo opleiding, bijvoorbeeld Technische bedrijfskunde, Civiele Techniek, Energietechniek, 

Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig;  
- Affiniteit met de aanleg van ondergrondse infrastructuur, bij voorkeur drinkwater, gas of elektriciteit;  
- Ervaring met projectmanagement en projectcoördinatie en specifiek ervaring met het leiden van projecten met een groot 

aantal stakeholders;  
- Affiniteit met het opzetten van kwaliteitssystemen, bedrijfs -en of persooncertificering;  
- Ervaring in een functie bij een netbeheerder of aannemer is een pré; 
 
 Verdere informatie te verkrijgen bij de leden van het bestuur;  

• John de Schepper, voorzitter, Brabant Water 06 5354 1057  
• Eric van Can vicevoorzitter,  Dunea 06 5372 3123  
• Patrick Franken , PWN 06 8254 3253  
• Hester Latenstein van Voorst, Vitens 06 5364 5056  
• Edwin Baeten, Bouwend Nederland, Hurkmans Groep 06 5366 7714  

 

Een initiatief van  


