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Kiwa België en Kiwa 
Duitsland opgericht; 
het Finse Technisch 
Inspectiecentrum voor 
Energiecentrales wordt 
Inspecta 

Testen Inspectie Certificering Training Consultany Dataservices

Kiwa in een oogopslag
Wij zijn Kiwa, wereldwijd toonaangevend op het gebied van testen, inspecteren en certificeren 
(TIC). Met onze certificeringen, inspecties, testen, trainingen, consultancy en dataservices 
helpen we klanten zichzelf continu te verbeteren en vertrouwen te creëren in hun producten, 
diensten, processen, (management)systemen en medewerkers. Als Partner voor Progress 
zijn we actief in tal van sectoren en markten: (drink)water en energie(opwekking), bouw en 
infrastructuur, automotive en luchtvaart, brandveiligheid en beveiliging, gezondheidszorg 
en de food-, agro- en vastgoedsector. We ondersteunen klanten in de industrie, (zakelijke) 
dienstverlening, publieke en private nutsbedrijven, overheden en internationale instellingen. Bij 
Kiwa werken zo’n 4.500 mensen in meer dan 150 vestigingen in ruim 30 landen, voornamelijk in 
Europa, Azië en Latijns-Amerika.

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 reden startten de Nederlandse gasbedrijven in 
1929 Gastec (nu Kiwa Technology). Inspecta ontstond in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw toen de Finse overheid het 
Technisch Inspectiecentrum voor Energiecentrales oprichtte 
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De Zweedse staat 
richt de Nationale 
Test Faciliteit op, de 
voorloper van het 
Zweedse Inspecta

De Finse staat 
richt het Technisch 
Inspectiecentrum voor 
Energiecentrales op, 
voorloper van het Finse 
Inspecta

Gastec toegevoegd; eerste 
acquisities in Duitsland; 
Inspecta Finland en 
Zweden fuseren

20051977197519481929

Nederlandse 
drinkwaterbedrijven 
richten Kiwa NV op

Nederlandse 
nutsbedrijven richten 
Gastec, het huidige 
Kiwa Technology op



Telefication wordt 
toegevoegd; Kiwa 
breidt uit naar Turkije

2012

Kiwa ISA Sport 
wordt toegevoegd; 
de nieuwe hoofd-
inversteerder is NPM 
Capital

2011

ABN AMRO Participaties 
wordt hoofdinvesteerder; 
Inspecta werft een deel van 
DNV (voormalig Zweedse 
planteninspectie)

2006

Kiwa breidt uit naar 
Spanje en Zweden

2008

Kiwa Register and 
Kiwa BDA worden 
toegevoegd; Inspecta 
breidt uit naar 
Denemarken en 
Litouwen

2010

(1975) en in Zweden de Nationale Test Faciliteit (1977) het 
levenslicht zag. 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. Sinds 2017 dragen 
alle bedrijfsonderdelen de naam Kiwa en zijn ze verenigd onder 
Kiwa’s beverlogo.

Kiwa vandaag
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 
complete TIC-portefeuille - 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. 

Kiwa morgen
Dankzij de klantgerichtheid, expertise, energie en creativiteit van 
onze medewerkers zijn we ervan overtuigd dat onze succesvolle 
aanpak ook de komende jaren zorgt voor duurzame groei en 

solide resultaten. Om dit te bereiken hebben we - waar het gaat om 
omvang, speerpunten, leiderschap, reputatie, financiële prestaties 
en klantoriëntatie - een krachtige ambitie geformuleerd in onze Kiwa 
Route 2022-strategie. Overnames en allianties in verschillende niches 
en verschillende landen zorgen voor versnelde groei. Kiwa’s focus 
blijft gericht op Europa, maar breidt zich uit op andere continenten. We 
volgen de ontwikkelingen in opkomende productie- en exportlanden 
in Azië, de Pacifische regio en Latijns-Amerika en bij internationale 
bedrijven en handelspartners. Onze groei is erop gericht klanten 
optimaal te kunnen bedienen en onze ambitie te realiseren om 
marktleider te zijn in de beoogde nichemarkten. Deze ambitie is de 
drijvende kracht achter onze dienstverlening, operationele efficiëntie 
en winstgevendheid. Die doelstellingen willen we realiseren met een 
mix van expertise, kwaliteit, reputatie en een sterke marktpositie.

Paul Hesselink, CEO Kiwa

“Als wereldwijde marktleider op TIC-
gebied in de meest uiteenlopende 
sectoren beweegt Kiwa mee met 
economische ontwikkelingen. 
Onze stevige ambities staan 
en we zijn zeer gemotiveerd 
om onze strategie te realiseren 
en onze doelen te bereiken. 
Klanttevredenheidsonderzoeken 
tonen aan dat we daarbij op het juiste 
spoor zitten.”



Kiwa BCS Öko-
Garantie (Duitsland, 
Latijns-Amerika, China) 
onderdeel van Kiwa 
Group

2014

Kiwa breidt uit in 
Portugal; verdere groei 
in Duitsland en Finland

2018

Onze resultaten in 2018
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Kerncijfers Kiwa Group 2018* 2017* 2016* 2015* 2014*

Bedrijfsresultaat (€ miljoen) 487 478 434 316 197
Groei (%) 1,9 10,1 37,4 60,5 14,2
Bruto bedrijfsresultaat (€ 54,7 46,0 37,4 32,1 18,2
Marge (%) 11,2 9,6 8,6 10,2 9,3
Aantal medewerkers (per 31/12) 4,294 4,173 4,094 3,773 1,794

Kiwa Cermet (Italië, 
Zuid-Korea), Kiwa PAI 
(UK), Kiwa Jigam (België, 
Frankrijk), Kiwa KOAC 
(Nederland) onderdeel 
van Kiwa Group

2013

Kiwa R2B (Nederland), 
TI Norway en Inspecta 
worden onderdeel van 
de Kiwa-familie.

2015

Toevoeging Kiwa CMR 
(CoMore)

2016

Organisatiebrede 
rebranding naar Kiwa; 
nauwe samenwerking 
met NIBE; uitbreiding 
in Frankrijk, Finland en 
Australië

2017

Investeerder NPM Capital is sinds 
2011 grootaandeelhouder van Kiwa. 
NPM Capital draagt bij aan de 
verwezenlijking van onze ambities 
als internationaal leider in Testen, 
Inspecteren en Certificeren.

Ontwikkeling
Net als in de jaren daarvoor hebben we ook in 2018 aanzienlijke 
inspanningen geleverd om organische groei te realiseren. De 
toegenomen geografische spreiding van onze activiteiten over 
verschillende marktsegmenten droeg hieraan bij. Opkomende 
Kiwa-landen handhaafden hun groeipercentage, terwijl ook 
units in nieuwe landen een grote bijdrage leverden aan onze 
groeiambities. Om de banden met de Kiwa Group te versterken, 
bouwden we verder aan een bedrijfsbreed raamwerk voor 
alle Kiwa-entiteiten over de hele wereld. Dit raamwerk bevat 
nieuwe manieren voor digitale samenwerking, een nieuwe 
websitestructuur, klantondersteuning en bedrijfsprocessen en 
hulpmiddelen om de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren.

In 2018 hebben we wereldwijd onze positie versterkt in 
verschillende niches. In Portugal startten we onze activiteiten 
door twee marktleiders op TIC-gebied in de agro-food sector toe 
te voegen aan de Kiwa Group. Ook groeide Kiwa in Duitsland 
(testen van laboratoriumdiensten en certificering) en Finland 
(diensten op het gebied van opleidingen en milieu, gezondheid, 
veiligheid en kwaliteit). Zo hebben we onze ‘one-stop-shop’ 

opnieuw uitgebreid met hoogwaardige kennisdiensten.
Toekomstperspectieven
Internationale aanwezigheid, onafhankelijkheid, verdere groei 
en merkherkenning zijn voorwaarden voor de continuïteit 
van Kiwa’s wereldwijde dienstverlening. Dit willen we 
bereiken door uit te blinken in expertise, kwaliteit, innovatie 
en klantgerichtheid en ons te blijven ontwikkelen als een 
waardevolle Partner for Progress.

Kiwa’s markten evolueren snel. Klanten streven naar 
vertrouwen en willen daarnaast innovatieve diensten, 
betrouwbaarheid en waar voor hun geld. Voor Kiwa bieden 
deze ontwikkelingen voldoende kansen voor verdere groei. 
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de realiteit 
van consolidatie en concurrentie waarop we als bedrijf 
moeten anticiperen. Maar nadat we onze omvang - mét 
behoud van ons hoge kwaliteitsniveau en klantenservice 
- verviervoudigden tussen 2006 en 2013 en verdubbelden 
tussen 2013 en 2018, zien we de toekomst van Kiwa met veel 
vertrouwen tegemoet.

* Exclusief Shield Group die werd verkocht in 2019

miljoen)



Hoe wij de wereld van dienst zijn

Kiwa Assurance
Certificering, testen en inspecteren van producten, 
processen, diensten, systemen en personen.

Kiwa Asset Health
Inspectie, testen, technische ondersteuning en 
trainingsservices voor (installaties in) de industrie, 
energiesector, mijnbouw en onroerend goed.

Kiwa Information
Opleidingen, technologische ontwikkeling, consultancy en 
dataservices.

Service Lines

Kiwa wil een Partner for Progress zijn voor klanten, hun 
klanten en alle andere stakeholders. We zijn een onpartijdige, 
innovatieve en betrokken partner die streeft naar langdurige 
relaties op basis van professionele gelijkheid. We creëren 
vertrouwen in de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van 
producten, diensten, processen en medewerkers van onze 
klanten.

Onafhankelijkheid
Kiwa opereert als een strikt onafhankelijke expert. Objectiviteit 
en onpartijdigheid zijn hierin cruciaal en Kiwa is dan ook niet 
betrokken bij enige vorm van productie, handel, distributie of 
andere activiteiten die onze onafhankelijkheid kunnen schaden. 
Besluiten en rapporten die voortvloeien uit onze operationele 
activiteiten - zoals certificering, testen, inspectie, technologie 
en onderzoek – komen tot stand zonder externe invloed. We 
analyseren regelmatig onze activiteiten om onze objectiviteit 
en onpartijdigheid te kunnen blijven garanderen en om 
eventuele belangenconflicten vroegtijdig te signaleren. Onze 
activiteiten worden beoordeeld door overheidsorganen en 
accreditatieinstellingen die worden gecontroleerd door externe 
organisaties en die op hun beurt keurmerken ontvangen van 
nationale en internationale overheidsinstellingen.

Goed gedrag
Kiwa’s Gedragscode is een richtlijn voor onze medewerkers en 
een statement voor onze stakeholders. In onze Gedragscode 
gaat het over professioneel handelen en integer zakendoen. 
Over het behoud van de goede reputatie van onze klanten én 
die van onszelf. Over het eerlijk en met respect behandelen 
van mensen en milieu. Over samenwerken en nadenken over 
de ethische kant van onze acties. Onze Gedragscode bevat de 
basisprincipes voor onze eigen activiteiten en de activiteiten 
van de partijen waarmee we samenwerken. 
   Lees hier onze Gedragscode
 www.kiwa.nl/gedragscode

Organisatiestructuur
Om onze brede dienstverlening zo goed mogelijk te 
kunnen aanbieden aan onze klanten, is onze organisatie 
ingericht rondom optimale product-marktcombinaties. Zo 
vergemakkelijken we de interne samenwerking en zorgen we 
ervoor dat klanten krijgen wat ze nodig hebben – en méér. 
Er is een strikte scheiding tussen onze certificeringsdiensten 
en activiteiten als opleidingen en technische consultancy. Zo 
onderstrepen we het belang dat we hechten aan transparante 
en onpartijdige dienstverlening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Kiwa staat midden in de samenleving. Het is ons doel 
vertrouwen te creëren in kwaliteit, gezondheid, veiligheid en 
duurzaamheid in ons dagelijks leven, op ons werk en thuis. 
We verifiëren dat producten, processen, organisaties, woon- 
en werkomgevingen zo schoon, gezond, veilig en duurzaam 
mogelijk zijn. Zo zorgen we voor vertrouwen, transparantie 
en een ‘level playing field’ voor alle betrokken partijen, zowel 
publiek als privaat. Zo willen we voor iedereen de samenleving 
verbeteren en duurzaam ontwikkelen, zowel wereldwijd als 
lokaal.

   Lees hier meer over Kiwa en MVO: 
 www.kiwa.nl/mvo
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Kiwa’s missie

Kiwa creëert vertrouwen door bij te dragen aan de 
transparantie van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid 
van producten, processen, installaties, services en 
organisaties en persoonlijke en milieuprestaties. 
Ambitieus, betrouwbaar en betrokken.



Kiwa N.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

2288 EA Rijswijk

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

Nederland

Telefoon  +31 (0) 88 998 4400

E-mail  info@kiwa.nl

www.kiwa.com

Latijns Amerika

Brazilië
Chili
Colombia
Costa Rica
Dominicaanse 
   Republiek
Ecuador
Guatemala

Europa

België
Denmarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Italië
Letland
Litouwen

Nederland
Noorwegen
Polen
Portugal
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Azië-Pacific

Australië
China
India
Taiwan
Zuid-Korea

Nederlandse 
   Antillen
Mexico 
Paraguay
Peru
Suriname

Wereldwijd dichtbij


