
 

 

 

Klantcase: Kiwa audit Dalsem voor HortiQ-certificering 

conform BRL 8000 

 

‘Technische diepgang maakt HortiQ BRL 8000 waardevol en uniek’ 

Het Zuid-Hollandse Dalsem is internationaal een van de toonaangevende spelers op 

het gebied van hightech glastuinbouw. Het bedrijf uit Den Hoorn ontwikkelt en bouwt 

complete projecten over de hele wereld en draagt kwaliteit en betrouwbaarheid hoog 

in het vaandel. Niet vreemd dus dat Dalsem behoorde tot de eerste groep bedrijven uit 

de glastuinbouwsector die het HortiQ BRL 8000-certificaat in de wacht sleepten. 

‘Met meer dan 85 jaar ervaring beschikken we natuurlijk over een schat aan expertise op het 

gebied van glastuinbouw en innovaties daarin’, vertelt Dave Fennema, technical director bij 

Dalsem. ‘We willen die kennis graag delen met andere bedrijven in de sector en zo bijdragen 

aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse tuinbouwsector en de goede 

naam die we daarin wereldwijd hebben.’ Daarom maakte Dalsem deel uit van de ISSO-

contactgroep die met het formuleren van een reeks kwaliteitseisen aan de basis stond van 

de BRL 8000 voor tuinbouwkasconstructies. 

Duidelijkheid 

‘Een HortiQ BRL 8000-gecertificeerd bedrijf heeft niet alleen het productproces maar ook 

zijn organisatie op orde’, zegt Fennema. ‘Bij Dalsem waren we ervan overtuigd dat we dat al 

goed voor elkaar hadden, maar het is natuurlijk altijd goed als een onafhankelijke 

certificeerder als Kiwa dit controleert en beoordeelt.’ Het certificeringstraject leverde Dalsem 

dan ook weinig verrassingen op. ‘Al zijn er natuurlijk altijd zaken die nóg beter kunnen. Zo 

zijn we naar aanleiding van het traject bepaalde dingen beter vast gaan leggen, zodat 

informatie zo nodig eenvoudiger terug te halen is. Dit resulteerde in een betere organisatie, 

kostenbesparing en meer duidelijkheid binnen de organisatie. En daar zijn onze klanten 

natuurlijk ook bij gebaat.’  

Trots 

‘Bij Dalsem doen we wat we afspreken’, besluit Fennema. ‘We leveren een kwaliteitsproduct. 

Daar zijn we trots op en met het HortiQ BRL 8000-certificaat kunnen we dat laten zien, ook 

internationaal. HortiQ BRL 8000 richt zich onder meer op de techniek binnen de tuinbouw, 

onze specialiteit. Dat is een heel specifiek vakgebied waar bij een algemeen 

kwaliteitssysteem niet al te diep op kan worden ingegaan. Bij HortiQ gebeurt dat wél en juist 

die technische diepgang maakt het HortiQ BRL 8000-certificaat zo waardevol en uniek.’ 

 

 

 
 
Meer info: www.dalsem.com 

 

 

https://www.dalsem.com/nl

