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Geachte lezer,

We bevinden ons midden in een wereldwijde crisis, met gevolgen die 
de meesten van ons nog niet eerder hebben meegemaakt. Wie had een 
paar maanden geleden kunnen voorspellen dat ons dagelijks leven zo 
ingrijpend kon veranderen als is gebeurd sinds wereldwijd maatregelen 
werden genomen tegen covid-19? We zullen ons 2020 ongetwijfeld blijven 
herinneren als het jaar waarin het coronavirus een grote impact had op ons 
leven.

Maar toch gaat het leven door. Mensen passen zich aan. Dealen ermee. 
Zoeken naar oplossingen. Bij Kiwa hebben we klanten om te bedienen en 
gelukkig kunnen we dat nog steeds, dankzij collega’s die zich aanpassen 
aan deze unieke situatie. Ze voeren audits op afstand uit. Zorgen ervoor 
dat inspecties en testen, met inachtneming van social distancing, gewoon 
doorgaan. Werken hard vanuit huis. Dat is iets om trots op te zijn, en dat ben 
ik ook.

2020 is en wordt een jaar van uitdagingen voor veel mensen en bedrijven. 
Kiwa zal daarop geen uitzondering zijn. Maar we zijn sterk en hebben een 
goede uitgangspositie om te overleven, om de golven te trotseren en mee 
te bewegen met economische ontwikkelingen, zelfs als die in ons nadeel 
zijn. Omdat we kunnen vertrouwen op onze solide basis.

Deze brochure belicht Kiwa als bedrijf: wie we willen zijn, hoe we willen 
werken en wat we willen bereiken, samen met onze klanten en andere 
stakeholders. Het toont een sterk, gezond, ambitieus, betrouwbaar, 
betrokken en groeiend bedrijf. Een internationale TIC-leider met 
wijdverspreide activiteiten die zijn eigen onafhankelijke koers bepaalt.  
Ook, of misschien zelfs juist ook, in ongunstige tijden.

Over de hele wereld staan vijfduizend Kiwa-professionals klaar om het waar 
te maken. We zijn zeer gemotiveerd om onze strategie te realiseren en onze 
doelen te bereiken, samen met al onze klanten, medewerkers en andere 
stakeholders. We are Kiwa.
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Dit zijn wij
Wij zijn Kiwa, wereldwijd toonaangevend op het gebied 
van testen, inspecteren en certificeren (TIC). Met 
onze dienstverlening op het gebied van certificering, 
inspectie, testen, training, consultancy en dataservices 
creëren we vertrouwen in de producten, diensten, 
processen, (management)systemen,  persoonlijke 
competenties en milieuprestaties van onze klanten. 
Ambitieus, betrouwbaar en betrokken helpen we onze 
klanten hun business verder te ontwikkelen.

Als Partner for Progress doen we dat in de meest 
uiteenlopende branches, sectoren en marktsegmenten: 
van (drink)water- en energievoorziening, bouw en 
infrastructuur, automotive en luchtvaart en (brand)
veiligheid tot  medisch/farmaceutisch, agrofood en 
onroerend goed. We ondersteunen klanten in productie- 
en procesindustrieën, (zakelijke) dienstverlening, 
openbare en particuliere nutsbedrijven, overheden en 
internationale instellingen.
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Kiwa  
in een oogopslag

Kerncijfers

Inclusief Shield Group (afgestoten in maart 2019) en BCC (sinds 2020 onderdeel van Kiwa Group).

2019

2018

2017

2016

2015

Bedrijfsresultaat

€ 523 miljoen 

€ 538 miljoen 

€ 529 miljoen 

€ 488 miljoen 

€ 372 miljoen 

2019

2018

2017

2016

€ 61.4 miljoen 

€ 58.8 miljoen 

€ 47.5 miljoen 

€ 38.4 miljoen 

€ 36.2 miljoen  2015

Bruto bedrijfsresultaat

7,1%2019

1,7 % 2018

8,4 % 2017

31,2 % 2016

44,2 % 2015

Groei

14,7 %2019

10,9 % 2018

9,0 % 2017

7,9 % 2016

9,7 % 2015

Winstmarge

2019

4.526

2018

4.809

2017

4.762

2016

4.694

2015

4.373

Medewerkers

Aantal medewerkers 
(aan het einde van het jaar)

Operationele structuur

Certificering, testen en inspectie 
van producten, processen, 

diensten, systemen en personen.

Service Line Kiwa 
Assurance

Inspectie, testen, technische 
ondersteuning en training voor 

installaties in de industrie, 
energiesector, mijnbouw en 

onroerend goed (assets).

Opleidingen, technologische 
ontwikkeling en advies en 

dataservices.

Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, 

Dominicaanse Republiek, Ecuador, 

Guatemala, Nederlandse Antillen, 

Mexico, Paraguay, Peru, Suriname

België, Denemarken, Estland, Finland, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, 

Litouwen, Nederland, Noorwegen, 

Polen, Portugal, Spanje, Zweden, 

Turkije, Verenigd Koninkrijk

Australië, China, India, 

Zuid-Korea, Taiwan

Latijns-Amerika Europa Azië-Pacific

Service Line Kiwa  
Asset Health

Service Line Kiwa 
Information

Internationale aanwezigheid
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Kiwa toen
Het huidige Kiwa bestaat uit drie onafhankelijke 
Service Lines: Kiwa Assurance, Kiwa Information 
(‘classic Kiwa’) en Kiwa Asset Health (voorheen 
Inspecta). Drie totaal verschillende Service Lines, maar 
met dezelfde oorsprong: ze werden alle drie opgericht 
als nationale, deels (semi-) overheidsinstanties om de 
kwaliteit en veiligheid van een specifiek marktsegment 
te bewaken. Zo richtten de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven in 1948 Kiwa op om als non-profit 
productcertificeringsbedrijf de kwaliteit te bewaken 
van drinkwaterapparatuur en -materialen. Om diezelfde 

Kiwa
toen, nu & morgen

reden startten de Nederlandse gasbedrijven in 1929 
Gastec (nu Kiwa Technology). Inspecta, nu de kern 
van Kiwa Asset Heath, ontstond toen de Finse 
overheid in 1975 het Technisch Inspectiecentrum 
voor Energiecentrales oprichtte en in Zweden in 1977 
de Nationale Test Faciliteit (1977) werd opgericht. In 
de jaren daarna breidden Kiwa’s activiteiten zich uit 
naar andere markten. In 2006 werd Kiwa onderdeel 
van ACTA* Holding, na een management buy-out en 
overdracht van aandelen naar ABN AMRO Participaties. 
Sinds 2011 ondersteunt NPM Capital de ontwikkeling 
van ACTA* als hoofdinvesteerder. Inspecta werd 
onderdeel van ACTA* in 2015.

Kiwa morgen
We zijn ervan overtuigd dat we er dankzij de 
klantgerichtheid, expertise, energie en creativiteit van 
iedereen in onze Kiwa-familie in zullen slagen om de 
komende jaren robuuste groei en solide resultaten te 
realiseren. Om dit te bereiken hebben in onze Kiwa 
Route 2022-strategie forse ambities geformuleerd met 
betrekking tot omvang, sterke punten, leiderschap, 
reputatie, financiële prestaties en klantgerichtheid. 
Toevoeging van bedrijven en nieuwe samenwerkingen 
in verschillende niches en landen zullen een versnelde 
groei stimuleren. Kiwa behoudt het zwaartepunt in 
Europa, maar tegelijkertijd zullen we uitbreiden op 
andere continenten en versterken we ook hier onze 
positie. We blijven de snel evoluerende ontwikkelingen 
volgen in productie- en exportlanden in Latijns-Amerika 
en de regio Azië-Pacific en die van bedrijven en 
handelspartners wereldwijd.

We hebben besloten de groei van Kiwa te versnellen 
om onze klanten beter te kunnen bereiken met 
de best mogelijke service en om onze ambitie te 
verwezenlijken om een leider te zijn in onze beoogde 
nichemarkten. Dit is de drijvende kracht achter onze 
klantgerichte dienstverlening, operationele efficiëntie 
en winstgevendheid. Om deze doelstellingen te 
realiseren combineren we onze deskundigheid, 
kwaliteit van dienstverlening, uitstekend reputatie en 
onze sterke marktpositie.

ABN AMRO Participaties wordt 

hoofdinvesteerder Kiwa; Inspecta 

neemt gedeeltelijk DNV over 

(het voormalige Zweedse Plant 

Inspectorate). 

Kiwa breidt uit naar Spanje en 

Zweden.

Gastec wordt toegevoegd; eerste 

overnames in Duitsland; Inspecta 

Finland en Zweden fuseren.

De Finse overheid richt het 

Technisch Inspectiecentrum 

voor Energiecentrales op, een 

voorloper van Inspecta.

Nederlandse drinkwaterbedrijven 

richten Kiwa NV op.

De Nederlandse nutssector richt 

Gastec op, nu Kiwa Technology. 

Eerste vermelding van activiteiten 

op het gebied van drinkwater- 

kwaliteit door wat zal uitgroeien 

tot Kiwa.

Kiwa België en Kiwa 

Duitsland worden 

opgericht; het Finse 

Technische Inspectie 

Centrum wordt Inspecta.

De Zweedse overheid richt 

de Nationale Test Faciliteit 

op, een voorloper van 

Inspecta.

Kiwa Register en Kiwa BDA 

(Nederland) toegevoegd; Inspecta 

breidt uit naar Denemarken en 

Litouwen.

1895 1929 1948 1975 1977 1998 2005 2006 2008 2010

Kiwa nu
Kiwa is een internationale marktleider op het gebied van testen, inspecteren en certificeren (TIC). Wij 
bieden hooggekwalificeerde dienstverlening op het gebied van onder meer bouwmaterialen, olie, gas 
en chemicaliën, managementsystemen, transport en mobiliteit, retail, agri-food en nutsbedrijven. We 
zijn een robuuste, herkenbare internationale kwaliteitsorganisatie die met een compleet TIC-portfolio - 
inclusief opleidingen, dataservices en consultancydiensten – vertrouwen creëert voor vele duizenden 
klanten in internationale markten. Door onze omvang en footprint behoren we tot de wereldwijde 
TIC-top 20 en zijn we Global Board-lid van de internationale TIC Council. 
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Onze resultaten in 2019
en het eerste deel van 2020

Organisatieontwikkeling
Afgelopen jaren hebben we ons fors ingespannen 
om organische groei te realiseren en het jaar 2019 
was daarop geen uitzondering. De groeiende 
geografische spreiding van onze activiteiten in de 
verschillende marktsegmenten heeft daaraan goed 
bijgedragen. Opkomende ‘Kiwa-landen’ behielden 
hun groeipercentage terwijl ook nieuwe operationele 
eenheden een aanzienlijke bijdrage leverden aan onze 
groeiambities. Op basis van ons gevestigde Kiwa-merk 
werkten we aan versterking van de banden binnen de 
Kiwa Group. Dit corporate framework bevat nieuwe 
manieren voor digitale samenwerking, zowel tussen 
collega’s als met klanten, een sterke websitestructuur, 
klantondersteuning, bedrijfsprocessen en tools om de 
dagelijkse bedrijfsvoering verbeteren. 

Nieuwe Kiwa-bedrijven
In 2019 versterkten we wereldwijd onze positie in 
diverse niches. In het Verenigd Koninkrijk voegden we 
Acheta (ongediertebestrijding) toe aan de Kiwa Group. 
Hetzelfde geldt voor AQS (landbouwcertificering) 
in Polen en Frankrij en Kalibra (kalibratiediensten) in 
Turkije, Moroni & Partners (technische keuringen 
en advies over zonnetoepassingen) in Italië, QMSI 
in Duitsland en Nederland en Hobéon in Nederland 
(beide managementsysteemcertificering). Ook het 
Zweedse FORCE Technology, een van de grootste 

spelers in Scandinavië als het gaat om technische 
controle en inspectie, is nu onderdeel van Kiwa. Zo 
hebben we onze ‘one-stop-shop’ verbreed met tal 
van kennisdiensten van hoge kwaliteit. Aan de andere 
kant koos Shield Group (dienstverlening op het gebied 
van gevaarlijke stoffen) voor een pad van verdere 
ontwikkeling buiten onze organisatie.

Toekomstperspectieven
Internationale aanwezigheid, onafhankelijkheid, 
verdere groei en merkherkenning zijn de voorwaarden 
voor de continuïteit van Kiwa’s wereldwijde 
dienstverlening aan klanten. We willen dit doel 
bereiken door topklasse te zijn in expertise, kwaliteit, 
innovatie en klantgerichtheid. We blijven onszelf 
ontwikkelen als solide Partner for Progress.

De markten waarin Kiwa actief is evolueren snel. 
Klanten zoeken vertrouwen en vragen tegelijkertijd 
om innovatieve diensten, betrouwbaarheid en value 
for money. Voor Kiwa betekenen deze ontwikkelingen 
volop kansen voor verdere groei. Op hetzelfde 
moment worden we geconfronteerd met de realiteit 
van consolidatie en concurrentie en, in de eerste 
helft van 2020, de gevolgen van de wereldwijde 
coronacrisis. We passen ons aan en stellen ons er 
op in om in veranderende omstandigheden verder 
te gaan. Na verviervoudiging in omvang tussen 2006 
en 2013 wist Kiwa tussen 2013 en 2018 in omvang 
te verdubbelen en intussen hoge kwaliteits- en 
serviceniveaus te behouden. Hierdoor hebben we 
een uitstekende uitgangspositie om, ondanks de 
onvoorspelbare huidige situatie, vol vertrouwen  
uit te kijken naar de toekomst van Kiwa.

‘In 2019 hebben we onze positie in 
verschillende niches over de wereld 
opnieuw versterkt’

Uitbreiding in Portugal, verdere 

uitbreidingen in het VK, Duitsland 

en Finland.

Acheta (VK), AQS (Frankrijk, 

Polen), FORCE (Zweden), Hobéon 

(Nederland), Kalibra (Turkije), 

Moroni & Partners (Italië), 

QMSI (Duitsland, Nederland) 

toegevoegd; Shield Group kiest 

voor nieuwe koers buiten Kiwa.

Organisatiebrede rebranding 

naar het Kiwa-merk; nauwe 

samenwerking met NIBE 

(Nederland), uitbreidingen in 

Frankrijk, Finland en Australië.

Kiwa BCS Öko-Garantie 

(Duitsland, Latijns-Amerika, China) 

toegevoegd.

Kiwa Cermet (Italië, Zuid-Korea), 

Kiwa PAI (VK), Kiwa Jigam 

(België, Frankrijk) en Kiwa KOAC 

(Nederland) toegevoegd.

Telefication (Nederland) 

toegevoegd; Kiwa breidt uit in 

Turkije.

Kiwa ISA Sport (Nederland) 

toegevoegd; NPM Capital is 

Kiwa’s nieuwe hoofdinvesteerder.

Kiwa CMR (CoMore, 

Nederland) onderdeel 

van Kiwa.

Kiwa R2B (Nederland) 

toegevoegd; TI Norway 

en Inspecta worden 

onderdeel van Kiwa 

Group.

Uitbreiding met BCC (China), 

KVVM (Nederland), RMG 

(Denemarken) en Compass 

(Australië); afsplitsing van Extend 

(Noorwegen).
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We passen ons aan en stellen 
ons er op in om in veranderende 
omstandigheden verder te gaan. 
Na verviervoudiging in omvang 
tussen 2006 en 2013 wist Kiwa 
tussen 2013 en 2018 in omvang 
te verdubbelen en intussen hoge 
kwaliteits- en serviceniveaus te 
behouden. Hierdoor hebben we een 
uitstekende uitgangspositie om, 
ondanks de onvoorspelbare huidige 
situatie, vol vertrouwen uit te kijken 
naar de toekomst van Kiwa.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

beeld nog goed  
vrijstaand maken
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Kiwa wil een ‘Partner for Progress’ zijn voor klanten, 
hun klanten en andere stakeholders. We zijn een 
onpartijdige, innovatieve en betrokken partner die 
streeft naar langdurige, gelijkwaardige relaties. We 
creëren vertrouwen in de kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid van de producten, processen en  
diensten van onze klanten.

Hoe wij de wereld
van dienst zijn

Onafhankelijk
Kiwa opereert als een strikt onafhankelijke deskundige. 
We begrijpen dat objectiviteit en onpartijdigheid cruciaal 
zijn en we zijn niet betrokken bij productie, handel, 
distributie of andere activiteiten die dit in gevaar 
zouden kunnen brengen. Er is een strikte scheiding 
tussen onze certificeringsdiensten en activiteiten als 
trainingen en consultancy. Beslissingen en rapporten 
die verband houden met onze operationele activiteiten, 
zoals certificering, testen, inspectie, technologie en 
onderzoek, zijn gemaakt zonder enige externe invloed. 
Door regelmatig onze activiteiten te analyseren 
kunnen we onze objectiviteit en onpartijdigheid 
bewaren en mogelijke belangenconflicten tijdig 
signaleren. Onze activiteiten worden beoordeeld door 
controleorganen van de overheid en door diverse 
accreditatieinstellingen, die op hun beurt worden 
geauditeerd door externe organisaties en gekeurd door 
nationale en internationale overheidsinstanties.

Lees hier ons statement over onze onafhankelijkheid: 
      www.kiwa.com/nl/nl/over-kiwa/missie-en-visie/ 

Integriteit

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Kiwa opereert in het hart van 
samenleving: ons doel is vertrouwen 
te creëren in kwaliteit, gezondheid, 
veiligheid en duurzaamheid in ons 
dagelijks leven, thuis en op het werk. 
We verifiëren dat producten, processen, 
organisaties, woon- en werkomgevingen 
zo schoon, gezond, veilig en duurzaam 
mogelijk zijn. Op deze manier creëren 
we vertrouwen, transparantie en een 
gelijk speelveld voor alle betrokken 
partijen, zowel in het bedrijfsleven als 
bij overheden. Op deze manier streven 
we ernaar om de samenleving te 
verbeteren en duurzaam te ontwikkelen, 
lokaal en internationaal, tot voordeel van 
iedereen. Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) is de basis van deze 
activiteiten, maar wij streven naar meer. 
In onze MVO Route 2022 hebben we 
doelen en aandachtspunten geformuleerd 
voor de komende jaren, zoals het naleven 
van de MVO Prestatieladder, het verder 
verkleinen van onze CO₂-voetafdruk, het 
verbeteren van de gezondheid, veiligheid 
en tevredenheid van onze medewerkers, 
het versterken van de betrokkenheid 
van onze stakeholders en het vergroten 
van de impact van onze diensten op 
duurzaamheid, inclusief het in onze 
activiteiten verankeren van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lees hier meer over Kiwa en MVO:
   www.kiwa.com/nl/nl/mvo/

Gezondheid en 
veiligheid

Belangenconflicten 
voorkomen

Eerlijke arbeid en 
ethisch gedrag

Vakbekwaamheid

Anti-omkoping

Gedrags- en nalevingscode van Kiwa
Kiwa’s Gedrags- en nalevingscode is een denkkader voor medewerkers 
en een achtvoudige verklaring aan alle Kiwa-stakeholders. Het gaat 
hierin om professioneel handelen en integer zaken doen. Over 
het hoog houden van zowel Kiwa’s reputatie als die van onze 
klanten. Over het eerlijk en met respect behandelen van 
mens en milieu. Over samenwerken rekening houden 
met de ethische dimensies van ons handelen. 
Onze Gedrags- en nalevingscode beschrijft de 
principes op basis waarvan we zelf werken en 
samenwerken met andere partijen.

Lees hier onze Gedrags- en nalevingscode: 
  www.kiwa.com/nl/nl/ 
over-kiwa/gedragscode/ 

Vertrouwelijkheid en 
informatiebeveiliging

Eerlijk zaken doen

CSR

Level 3 of 
CSR Performance 

Ladder

United Nations 
Sustainable 

Development Goals

Reducing 
our CO2 footprint

Improving 
employee health 
and satisfaction

Intensifying 
stakeholder voice in 

relation to our CSR efforts

Enlarging
the impact of our services 

on sustainability

Intensifying
stakeholder 
in relation to

Enlarging 
the impact of 

2 General Principles

4 Focal Points

of turnover realized 
in certifi ed offi ces80%
2022: 2022:

each certifi ed offi ce 
incorporated 2SDGs

for Level 3 
certifi ed offi ces

sustainabledevelopment.un.org

5

4

2

1

level

level

level

level

3Ambition level

currently certifi ed
certifi ed in 2020 CERTIFIED KIWA COUNTRIES

15

1

Gecertificeerd vóór 2020
Gecertificeerd in 2020
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Reducing 

2

Reduceren van onze 
CO -voetafdruk

Improving 
Verbeteren gezondheid 

en tevredenheid 
medewerkers

Intensifying 
Versterken van de inbreng
van stakeholders in onze 

MVO-inspanningen

Enlarging
Vergroten van de impact 

van onze services op 
duurzaamheid

Intensifying
stakeholder 
in relation to

4 Focuspunten voor niveau 3 
gecertificeerde kantoren

MVO

Niveau 3 van 
de MVO 

Prestatieladder 

Verenigde Naties 
Sustainable 

Development Goals

2 Basisprincipes
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Kiwa N.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
2288 EA  Rijswijk

Postbus 70
2280 AB  Rijswijk
Nederland

Telefoon   +31 (0)88 998 44 00
E-mail   NL.Kiwa.info@kiwa.com
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De Kiwa 
bever

Kiwa-bedrijven zijn net zo gevarieerd als 
de markten en klanten die zij bedienen. 
Toch zijn ze allemaal lid van één Kiwa-
familie en daarom delen ze dezelfde 
look & feel en visuele identiteit. Onze 
mascotte, de bever, speelt daarin 
een belangrijke rol. Ons bever-logo 
onderscheidt ons van andere bedrijven in 
de TIC-sector. Maar er is meer. De bever 
is onlosmakelijk verbonden met Kiwa’s 
oorsprong in de water- en bouwsector. 
En met veel van onze waarden. Zo zorg 
de bever ervoor dat andere wezens een 
veilige schuilplaats hebben: een door 
bevers omgeknaagde boom beschermt 
en voedt tal van andere dieren. Bij Kiwa 
streven we er bij alles wat we doen naar 
om de gezondheid en veiligheid van 
mensen te bewaken. Het arbeidsethos 
van de bever is ongeëvenaard; hij 
werkt hard, efficiënt, in teams, grondig 
en nauwgezet - net als wij. Een bever 
floreert alleen in een gezonde natuurlijke 
omgeving, precies waar het bij veel van 
onze diensten om draait. En de bever is 
de architect van de natuur: de bomen 
die hij omknaagt maken plaats voor 
nieuwe flora en zijn dammen stimuleren 
het waterleven. De bever zorgt voor 
vooruitgang. Net als wij bij Kiwa.


