
Chartered Engineer: kwaliteitsmerk voor topingenieurs



Welkom

Frank Maatje, bestuurslid Chartered Engineering



Programma

• 16:00 uur Welkom
Frank Maatje, bestuurslid Chartered Engineering

• 16:05 uur De toekomst van de Ingenieur
Miguel Delcour, KIVI-directeur en Registrar

• 16:15 uur Kwaliteit, belangrijk en vanzelfsprekend?
Aad van der Horst, Chartershipcommissie

• 16:35 uur De stappen om Chartered Engineer te worden
Antoinette Vietsch, , bestuurslid Chartered 
Engineering

• 16:55 uur Meerwaarde van CE voor de Ingenieur en voor 
zijn organisatie
Dirk Jan Peters, RHDHV

• 17:15 uur Constructeursregister en CE
Frank Maatje, bestuurslid Chartered Engineering

17:35 uur Afsluiting



Kwaliteit, belangrijk en vanzelfsprekend?

Aad van der Horst- Chartership commissie



“U kunt mij inhalen, maar niet 

onze kwaliteit”



Consistent Goede Kwaliteit

Tevreden 
Klant

Opbouw Goede reputatie

Professional

Nieuwe Klanten

Win- Win



Tevreden Klant Waardeoordeel Klant

Geleverde Product

Uitvoeringsproces

Tijdsbestendigheid



Waardeoordeel Klant

Realiteit

Verwachting Klant

Perceptie Klant





Subjectief ObjectiefPerceptie Consensus



Kwaliteit

“The standard of excellence of 
something, often a high standard”

Cambridge international dictionary of English



Willen

Kunnen

Doen





Code of Ethics





Willen

Kunnen

Doen



Kennis en Kunde



Adequate Kennis en Kunde



Multidisciplinair

Integraal

Duurzaam/ Circulair

Maatschappelijke 

Inpassing

Hoofdonderwerp









Code of Ethics

“Therefore, we will strive to a higher grade 
of professional and responsible behaviour
while conducting our profession.”

“We shall maintain and enhance our 
technical competence. We are familiar with 
our own limitations and we shall make 
others aware of these limitations of our 
services”





Chartered en Incorporated Engineering: 

Wat, Hoe en Waarom? 

Dr.ir. Antoinette Vietsch
Bestuurslid KIVI Afdeling Chartered Engineering



Wat? –
Kwaliteitsmerk voor topingenieurs

Master / Ir. Bachelor / Ing.

INTERNATIONAAL ERKEND

Techniek Persoon

Kennis Kunde Communicatie InzetLeiderschap



Hoe? – Het proces

Diploma’s + CV (~5 jaar werkervaring)

Portfolio opstellen (NL of EN)

Assessment interview

Registratie als CEng of IEng bij KIVI

Controle

Review

Eindbeoordeling

Onze mentors helpen!

Hierna 2-jaarlijks herregistreren



Waarom? – De meerwaarde

Kandidaten / Professionals
CEng / IEng zijn een bewijs van je kwaliteiten als professioneel ingenieur:
- Het toont je passie en trots voor je vak
- Het biedt je onderscheidend vermogen tussen andere professionals
- Het helpt je te blijven ontwikkelen over de breedte van de 5 competenties
- Het blijft altijd bij je, ook als je verandert van werkgever, en ‘ververst’ elke 2 jaar

Werkgevers / Opdrachtgevers
CEng / IEng helpt uw marktpositie in de techniek te versterken:
- Het biedt een onafhankelijke kwaliteitsgarantie van uw werknemers
- Het helpt uw werknemers gericht door te ontwikkelen
- Het creëert verbinding tussen uw werknemers op verschillende niveaus
- Het helpt u snel de beste nieuwe kandidaten te selecteren
- Het toont de professionele betrokkenheid van uw organisatie in de techniek

Bij vragen, neem gerust contact op. Vind ons via:
- Website: charteredengineer.nl of kivi.nl/ce
- E-mail: chartered@kivi.nl
- LinkedIn groep: KIVI Chartered and Incorporated Engineering

https://charteredengineer.nl/
https://www.kivi.nl/ce
mailto:chartered@kivi.nl
https://www.linkedin.com/groups/8393358/


KIVI Chartership at RHDHV

April 2022
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Our Organisation

Delhi, India

Sydney, Australia

Rio de Janeiro, Brazil

Dubai & Abu Dhabi, UAE
Mumbai, India

Jakarta, IndonesiaLima, Peru

Singapore

Ho Chi Minh City, Vietnam

Muscat, Oman

Multiple offices, United Kingdom

Multiple offices, the Netherlands

Multiple  offices, South Africa

Maputo, Mozambique

Lagos, Nigeria

Newcastle, Australia

Yangon, 
Myanmar

Manila, Philippines

Jeddah, Saudi Arabia

Sao Paulo, Brazil

Bogotá, Colombia

Washington, USA

Burlingame, USA

Boston, USA

Ottawa, Canada
Vancouver, Canada

Hanoi, 
Vietnam

Istanbul, Turkey

Bangkok, Thailand

Warsaw, Poland

▪ We are consultants, engineers, project managers, 

designers, environmental and technical professionals.

▪ We have the expertise and experience of 6,000 

colleagues in some 150 countries.

▪ Top 50 engineering companies worldwide.

▪ Leadership in sustainability and innovation.

▪ We combine global expertise with local knowledge. 



We do business with integrity
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◼ We are a global company committed to act ethically and with transparency.

◼ Our integrity policy is designed and embedded throughout the company to ensure we 

work according to international anti-corruption conventions.

◼ Zero-tolerance to corruption is a fundamental part of our promise to enhance society 

together and to sustainable growth.

◼ We have obtained ISO ISO37001 (Anti-Bribery Management system) and 

ISO37301 (Compliance Management system) certifications.

◼ In 2008, we signed the United Nations Global Compact on human rights, labour, 

environment and anti-corruption.

◼ In 2020, we were again awarded a Gold Certification from EcoVadis for monitoring CSR 

in our supply chain.



Chartership values

• Innovative

• Reliable / Accountable

• State-of-art

• Challenging and rewarding work

• Permanent education

• Continuous improvement in 
automation / digital way of 
working

32



Practical advantages
• Recognition of staff

• Deploy staff elsewhere

• Winning projects 

• Getting designs approved

• Works internationally, not 
everywhere

33



Potential

• Education programme based on 
collaboration in sector

• Presently only 12 or 15 staff is 
chartered (out of a potential of 200 or 
300 in NL)

• Value and advantages will improve 
when this number grows

34



Constructeursregister

Presentatie: Frank Maatje, bestuurslid CR en CE 

26 april 2022



Doel van het CR

• Borgen van de constructieve veiligheid door kennis

• Waardering voor techniek creëren

• Aandacht voor de rol van de constructeur

• Levenslang leren stimuleren 



Facts:

• Opgericht 1-1-2010

• Door Bouwen met Staal en Beton vereniging

• Leden aantal max 600 geweest

• Beroepsregister

• Het CR is geen verplichting, vrijwillig

-



RC/RO/RT

De Registerconstructeur (RC) is een deskundige en 

ervaren constructeur met een grondige opleiding, kennis en 

ervaring op het gebied van construeren, affiniteit met 

verwante vakgebieden en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

De Registerontwerper (RO) voldoet aan nog hogere eisen. 

De RO brengt ruimere werkervaring in en draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor het constructief ontwerp en 

de constructieve veiligheid.

De Registertoetser (RT) is een deskundig en ervaren 

constructeur die constructies toetst op zowel RC als RO 

niveau



Vergelijk CE CR



• CR focus op vakinhoudelijke kennis (techniek kennis wordt hoger 

gewaardeerd)

• In principe wordt iedere constructeur eerst RC, daarna mogelijk 

doorgroei naar RO ( alleen de toppers ) 

• CE focus op  bredere competenties zoals leiderschap en 

communicatie 

• Direct toetreden tot CEng of IEng

Vergelijk CE-CR



Iedere RO kan CEng worden, indien aan de lidmaatschap 

voorwaarden wordt voldaan

RC kan opgaan voor CEng met een beperkt assessment, + 

lidmaatschap voorwaarden   

PE van CR geld als CPR voor CE

Van CR → CE



• Waardering bredere competenties, herijken eisen

• CR verankeren in regelgeving en normering, via Kerncoalitie 

Bouwveiligheid

De toekomst van CR



Verankering CR



• Creëren een aantrekkelijke werkomgeving voor ingenieurs

• Internationale erkenning voor engineers creëren

• Zorgen dat techniek ten minste gelijk wordt gewaardeerd als 

management 

• Stimuleren van ontwikkeling van de kennis en kunde van de 

engineers 

Toekomst van registers


