
 

 

PROJECTMEDEWERKER  STICHTING KIAD ca. 20-32  uur per week                 

  Postbus 6800 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

 
Heb jij ervaring met de administratieve en/of  bedrijfskundige ondersteuning van projecten?  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 projectmedewerker 

Samen met onze projectleider geef je  invulling aan de doorontwikkeling van KIAD door het verder uitwerken van profielen om 
tot een uitbreiding van het certificatiesysteem te komen. Met  VOP’ers, (voldoende onderricht persoon) beogen een 
gekwalificeerde functies te benoemen die in het aanlegproces over een nader vast te leggen kwalificatie moeten beschikken. 
Dit moet volledig uitgewerkt worden. Jij werkt deze verdere invulling  nader  uit. 
Het is mooi meegenomen als je reeds actuele kennis van certificering in het kader van KIAD, VIAG en/of BEI hebt maar dat is 
niet noodzakelijk. 
 
 
 
Wat vragen we van jou? 
Met jouw ondersteuning  blink je uit in daadkracht .  
 
 Ook ben je de persoon met:   
   
- Een relevante administratieve of bedrijfskundige achtergrond;  
-      Je hebt ervaring met  procedures en werkinstructies. 
-      Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist. 
 
 
 
 Verdere informatie te verkrijgen bij de leden van het bestuur;  

• John de Schepper, voorzitter, Brabant Water 06 5354 1057  
• Eric van Can vice-voorzitter, 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  


