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Iedereen kent wel de voorbeelden van 
VvE’s die gedupeerd zijn door een 
onbetrouwbare beheerder. We hopen 
er allemaal nooit mee te maken te 
krijgen. Voor VvE’s is het vaak een 
geruststellende gedachte als zij een 
gecertificeerde beheerder hebben. 
Om als beheerder gecertificeerd te 
worden, gaat natuurlijk een heel 
proces vooraf. Wat komt er allemaal 
bij kijken? In dit artikel krijgt u een 
kijkje in de keuken bij Ektiv VvE Be-
heer, die onlangs het SKW-certificaat 
in ontvangst mocht nemen.

Veelgehoorde bezwaren
Hoewel een SKW certificatie veel 
praktische voordelen heeft, heeft 
het merendeel van de professionele 
beheerders in Nederland geen certi-
ficering. Een veelgehoord argument 
om het niet te doen, is dat de beheer-
der van mening is dat zijn processen 
op orde zijn, waardoor het certificaat 
niet nodig is. Ook het kostenaspect 
speelt voor veel beheerders een rol. 
Ze vinden het de investering niet 
waard. Kijk je echter naar de rationele 
aspecten, dan blijken deze argumen-
ten ongegrond en is zelfs het tegen-
deel waar. 

Wel of niet het SKW-certi� caat?
Eigenlijk was dit geen discussiepunt 
voor ons. Vanaf de eerste gesprekken 
stond vast dat wij voor het SKW-cer-
tificaat zouden gaan. We willen 
namelijk een zo goed en betrouwbaar 
mogelijke dienstverlening aan onze 
klanten bieden. Het begint dus met 
een keuze! Een keuze voor kwaliteit, 
onafhankelijkheid en transparantie. 
Dit zijn natuurlijk mooie woorden en 
iedereen kan ze gebruiken, echter 
alleen SKW gecertificeerde beheer-
ders kunnen het bewijzen aan hun 
klanten. En daar draait het om; de 
klant!
Vanuit onze vorige werkgevers waren 
wij al wel bekend met het SKW, dat 
heeft natuurlijk wel bijgedragen. De 
mannen van het SKW waren ons niet 
onbekend, dus was het telefoontje 
naar Willem Engelbert snel gemaakt. 
Hij was ook direct enthousiast en de 
afspraak voor een gesprek was snel 
gemaakt. 

De afspraak is gemaakt en dan?
Bij de start van het bedrijf hadden we 
al heel veel processen ingericht, con-
form de richtlijnen van het SKW. We 
wisten dus dat het in de basis goed 
zit. Toch is zo’n gesprek natuurlijk 
spannend, het gaat immers over de 
toekomst van het bedrijf. Het gesprek 
verliep uitstekend. Allereerst hebben 
we een presentatie gegeven over 
het bedrijf, onszelf, onze werkwijze, 
etc. Wat is onze visie? Wat willen we 
bereiken? Hoe gaan we dit bereiken? 
Wat verwachten we van elkaar? Dit 
waren vragen die uitvoerig besproken 
werden. Vervolgens was het de beurt 
aan de mannen van het SKW. Ze heb-
ben precies uitgelegd hoe ‘de route 
naar het certificaat’ eruit zou zien. 
Dat het SKW de tariefstelling voor 
kleine tot middelgrote beheerders 
heeft aangepast, was een welkome 
bijkomstigheid. Beide partijen waren 
enthousiast, waarna we de afspraken 
direct SMART hebben gemaakt. 

De visitatie
De insteek van de ‘nulmeting’ was 
om een objectief beeld te krijgen van 
onze bedrijfsvoering. We hebben er 
juist voor gekozen om vooraf niet 
de richtlijnen van het SKW door te 
nemen of al aanpassingen te doen. 
Dit om een objectieve beoordeling 
te krijgen en te kijken waar we nu 
werkelijk staan als organisatie. Drie 
man sterk heeft het SKW ons de hele 
dag doorgelicht op administratief, 
financieel en technisch gebied. Er 
is ook veel aandacht geweest voor 
de interne bedrijfsvoering, zoals 
opleiding van personeel, contracten, 
verzekeringen, etc. Drie vragen die 
continu terugkwamen waren: hoe? 
waarom? en waaruit blijkt dat?. Wij 
vonden het een toegevoegde waar-
de dat drie externen deze kritische 
vragen stelden. Natuurlijk doe je dat 
als organisatie ook, maar het is toch 
anders als een certificerende instan-
tie het doet. Het was kortgezegd een 
positieve en constructieve dag. Aan 
het einde van de dag werden de eerste 
bevindingen besproken. Het was nu 
wachten op het volledige rapport.

Een goede voorbereiding 
is het halve werk
Dat bleek maar weer toen we het 
definitieve rapport van de visitatie 
ontvingen. Uiteraard waren er op- en 
aanmerkingen (afwijkingen), maar de 
conclusie was erg positief. Er moesten 
een aantal zaken aangepast worden, 
maar er waren geen fundamentele 
dingen die het behalen van het certi-
ficaat in de weg stonden. Je krijgt als 
organisatie een aantal maanden de 
tijd om de afwijkingen aan te passen 
door de processen bij te stellen. We 
hebben hier wekelijks kort overleg 
over gehad om de voortgang hiervan 
te bewaken. Nadat wij van mening 
waren dat wij aan alle richtlijnen van 
het SKW voldeden, hebben we de defi-
nitieve stukken doorgestuurd. 

De bekroning op het werk
En dan ontvang je als organisatie, 
na maanden van voorbereiding, een 
telefoontje. We worden gefeliciteerd 
met het behalen van SKW certificaat. 
Dit zijn wel de dagen die je als onder-
nemer bijblijven. Het is een bekro-
ning van al het harde werk dat je erin 
gestopt hebt. De uitreiking tijdens een 
VvE-beurs in Ahoy Rotterdam was een 
bijzonder leuke ervaring, waarna Ektiv 
VvE Beheer zich nu SKW gecertificeerd 
beheerder mag noemen. Het helpt ons 
als organisatie om onze groeidoelstel-
lingen te realiseren, maar het belang-
rijkste is dat de VvE er gerust op kan 
zijn dat ze bij ons in goede handen zijn.

Bent u geïnteresseerd in een informa-
tief en (uiteraard) vrijblijvend gesprek? 
Neem dan contact op met Ektiv VvE 
Beheer: 088-355 88 11 of kijk op onze 
website www.ektiv.nl.
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Hoe verloopt nou zo’n proces?


