Toelatingscriteria:

InstallQ is één van
de aanbieders.
De overigen vindt u op
tnl.nu/stappenplan

Bevestiging
inschrijving

Start

Lid van Techniek Nederland wordt u niet
zonder reden: samen maken we de sector
sterker. Dankzij uw lidmaatschap behalen
we jaar op jaar mooie resultaten, voor u als
ondernemer en voor de techniek als sector.

Ga snel van start om
van uw lidmaatschap
een feit te maken.

Aanvragen
erkenning

Wij behartigen niet alleen uw belangen,
maar geven ook antwoord op al uw
ondernemersvragen, bieden de meest
recente kennis in uw vakgebied en zorgen
voor een uitstekend sociaal klimaat met
moderne arbeidsvoorwaarden.

Wat heeft u nodig om
lid te kunnen worden van
Techniek Nederland?
Toelatingscriteria:

We doen u zeven beloftes:
1. U hebt invloed
2. U bespaart kosten
3. U krijgt advies
4. Uw vakkennis blijft op peil
5. U vergroot uw netwerk
6. U bent altijd geïnformeerd
7. U hebt een sterk merk

Periodieke
controles

Controle &
kennismaking

Kwaliteit
Vakmanschap

Wat deze beloftes precies inhouden, leest u
op tnl.nu/leden.

Meer informatie vindt u
op de achterzijde
en op www.technieknederland.nl/kwaliteit.
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Wie zijn Techniek Nederland
en InstallQ?
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Kwaliteit
Bedrijfsvoering

Aanvraagformulier
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Start

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging
van technisch dienstverleners, installatiebedrijven
en technische detailhandel.
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Erkennen

6

Techniek Nederland en InstallQ zijn bekende
organisaties in de installatiesector. Ze opereren
onafhankelijk van elkaar. Deze routekaart maakt
duidelijk welke organisatie wat voor u doet of kan doen.

De onafhankelijke stichting InstallQ ontwikkelt
erkennings- en certificeringsregelingen. De stichting
verleent zelf erkenningen en verwijst u met een
stappenplan door naar certificerende instellingen.
Daarbij accrediteert InstallQ examens en
opleidingen in installatietechniek.
Techniek Nederland stelt de regelingen van
InstallQ en andere aanbieders als eis
voor het lidmaatschap.

Bewijs van
vakbekwaamheid

Toetsing
aanvraag

Erkennen of
certificeren?

Bevestiging
inschrijving
Kennismakingsgesprek

Certificeren
Zie achterzijde

Met een InstallQerkenning of certificering
staat u sterk.
• U maakt onderscheid in de markt met een
kwaliteitslabel.
• Uw bedrijf voert vakbekwaam, veilig,
deskundig en met actuele kennis van zaken
opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever
op vertrouwen. Uw aantoonbare bewijs is
een InstallQ-erkenning of certificaat via
InstallQ.
• U bent te vinden in de openbare kwaliteitsregisters echteinstallateur.nl en
CentraalRegisterTechniek.nl.
• Met uitsluitend een elektrotechnische
erkenning kunt u zegelrecht aanvragen bij
de netbeheerder.
• U mag het kwaliteitslabel van InstallQ
gebruiken (bijvoorbeeld voor uw site, oﬀerte
en bedrijfsauto).
• U ontvangt inspectierapporten en vaktechnische checklijsten.
• U kunt exclusieve voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen (tegen kostprijs).
• U wordt op de hoogte gehouden van onder
meer wet- en regelgeving.
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Certificeren
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2 Samen op weg naar een sterk kwaliteitsmerk!

1 Erkennen of

certificeren?

Sinds 2019 gelden er nieuwe toelatingscriteria voor alle leden van Techniek Nederland.
Daarmee zetten we als vereniging een grote stap op weg naar het kwaliteitsmerk dat we
willen zijn. Bovendien voeren we campagne om Techniek Nederland als kwaliteitsmerk in de
markt te zetten. Zo kunt u zich nog beter onderscheiden en als lid van Techniek Nederland
de betere klanten en het betere werk binnenhalen. Meer informatie hierover vindt u op
www.technieknederland.nl/kwaliteit.

•	Een erkenning is minder kostbaar dan
een certificaat en komt het vaakst voor.
•	Werkt uw installatiebedrijf voor de
consument of de klein zakelijke
markt, dan speelt een erkenning een
belangrijke rol.
•	Werkt uw bedrijf voor de overheid en
de groot zakelijke markt, dan is met
name een certificaat geschikt.
•	Certificeren gaat een stap verder dan
erkennen.

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met de
relatiebeheerder of regiomanager bij u in de regio (www.technieknederland.nl/overtechniek-nederland/regio-en-doelgroepen). Zij staan klaar voor advies en ondersteuning.

3 Aanvraagformulier
Gefeliciteerd! U kunt voldoen aan de
toelatingscriteria. Om uw aanvraag
in gang te zetten, dient u een
aanvraagformulier in te vullen. Ga
hiervoor naar www.technieknederland.nl/
onze-leden/lid-worden.
Mocht u tijdens het invullen vragen
hebben, dan kunt u te allen tijde contact
opnemen met de Afdeling Ledenservice
via 088 543 27 90 of door een
e-mail te sturen naar
ledenservice@technieknederland.nl.

4 Toetsing aanvraag
Zodra het aanvraagformulier bij
ons binnen is, wordt de aanvraag
gecontroleerd en getoetst op
volledigheid. Dit neemt slechts
enkele werkdagen in beslag. Mochten
er vanuit onze kant nog vragen of
onduidelijkheden zijn, nemen we
uiteraard contact met u op. Wij geven
u zo snel mogelijk uitsluitsel, zodat u
direct van het lidmaatschap en de vele
voordelen kunt profiteren.

3 Kwaliteit
bedrijfsvoering
Tem dit molum et doloreh endani tem
in parum num sanditin rem harcid que
eum que eumqui undae. Sandaesequam
es ex el mi, eos exernatisci denditiunt
eum is cor sinullu ptasimus maximporest
voluptatem aris moloribus ea que num
inienia ipsanto consectur, sum fugitaturis
et ipiscil liquam restrum eum autempore
quam esere con pore sersperovit
Laccus volorer chicia corias aut officae
scitatur sit audi acea simporepta des
volorerchit remos as ea pedia velecus
ciatios sinimodit velecusania volore non
con explignam simolora dent aturia cus
es dolupta tendam quae. Bis eaturis ulpa
pellacepro bearum fugit et.
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5 Bevestiging
inschrijving

Na akkoord op de aanvraag, ontvangt
u een inschrijvingsbevestiging. Hierin
staat onder andere uw persoonlijk
lidmaatschapsnummer, de inloggegevens
voor het besloten gedeelte van onze
website en een (digitale) cheque ter
waarde van 75,- euro waarmee u
bestellingen kunt doen in onze webshop.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan autostickers met het logo ‘Lid van’ erop voor
uw wagenpark, een gevelbord en de
algemene voorwaarden. U wordt
opgenomen in onze openbare
ledenzoeker.

6 Kennismakings
gesprek

Techniek Nederland gaat voor een
persoonlijke relatie met haar leden.
Daarom neemt na bevestiging van het
lidmaatschap de relatiebeheerder of
regiomanager bij u uit de regio contact
op voor een kennismakingsgesprek.
Hij/zij helpt u van meet af aan op
weg om zoveel mogelijk profijt uit uw
lidmaatschap te halen.

2 Vakbekwaamheid
aantonen

InstallQ ontwikkelt erkenningen
en verleent deze aan vakbekwame
installatiebedrijven. Om voor een
erkenning in aanmerking te komen,
behoort u of uw medewerker te
beschikken over een landelijk erkend
vakdiploma of EVC-bewijs.

Met een certificaat is het uw bedrijf
(wettelijk) toegestaan werkzaamheden
uit te voeren op een bepaald vakgebied.
InstallQ geeft geen certificaten uit,
maar informeert u over de door InstallQ
ontwikkelde certificeringsregelingen.
Via een stappenplan op Installq.nl
verwijzen wij u naar certificerende
instanties op uw vakgebied.

3 Aanvragen erkenning
Download via InstallQ.nl/erkennen het formulier Aanvragen/Wijzigen.
Voeg hierbij kopieën van uw vakdiploma of EVC-bewijs, uw inschrijving
bij de Kamer van Koophandel en eventueel een arbeidsovereenkomst.
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Controle & kennismaking

InstallQ bezoekt uw bedrijf.
•	Wij stellen vast of u voldoet aan organisatorische erkenningsvoorwaarden, waaronder
bepaalde meetapparatuur.
•	Samen bespreken we wederzijdse verwachtingen in de samenwerking tussen u
en onze organisatie.
•	Uiteraard kunt u ons vragen stellen over onder meer wet- en regelgeving en onze
erkenningsregelingen.
• U krijgt informatie over hulpmiddelen, kortingen en voordelen via InstallQ.

5 Bevestiging
inschrijving

InstallQ onderzoekt of u voldoet aan alle
erkenningsvoorwaarden. Voldoet u aan
alle (financiële) verplichtingen, dan wordt
u onder meer opgenomen in de openbare
kwaliteitsregisters echteinstallateur.nl en
CentraalRegisterTechniek.nl.

6 Periodieke controles
Is uw bedrijf eenmaal erkend door
InstallQ, dan krijgt u te maken met
periodieke kwaliteitscontroles. InstallQ
gaat dan na of uw bedrijf voldoet aan de
vereisten voor een erkenning en dit in
de praktijk juist toepast. Ga voor nadere
informatie naar InstallQ.nl en zoek op
kwaliteitscontroles.

Mocht u al eerder in het traject contact
hebben gehad dan is dit gesprek wellicht
overbodig.
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