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Deelnemers aan de pilot om  
als eerste systeeminte gra-
tor en van ons land CSIA      -
gecertificeerd te gaan 
worden,   zijn de EKB Groep 
in Beverwijk (incl. AVO 
Techniek, sinds kort onder-
deel van de groep), CoNet 
in Zaandam,  Van Doren 
Engineers  in Boekel,     en 
 Hollander Techniek in Apel-
doorn.

Hoog niveau
Roberts heeft wel een 
verklaring voor het hoge 

 niveau van de Nederlandse 
systeemintegratoren. “In 
tegenstelling tot in de VS, 
zijn veel bedrijven in Neder-
land, maar ook in de rest van 
Europa, ISO-gecertificeerd. 
Die werken dus al jaren 
volgens bepaalde standaar-
den en procedures en voor 
hen zal CSIA-certificering 
dus ook geen al te grote 
problemen opleveren. In de 
VS zien we een heel ander 
beeld. Daar beschikt slechts 5 
tot 10 procent  van de bedrij-
ven over een ISO-certificaat. 

En voor de bedrijven die er 
CSIA-gecertificeerd zijn, is dit 
veelal hun enige certificatie. 
Hun traject daarheen verliep 
dus ook veel moeizamer. De 
vijf pilot-bedrijven hier heb-
ben door hun ISO-certificatie 
een grote voorsprong op 
bedrijven die nog niets heb-
ben en ‘from scratch’ moeten 
beginnen.”

Ervaring met audits
Tijdens zijn pre-audits heeft 
Roberts geconstateerd dat 
het algehele niveau hoog 
was, maar ook dat de onder-
zochte bedrijven zich er 
professioneel op hadden 
voorbereid. “Je ziet ook hier-
aan dat ze ervaring hebben 
met audits. Mede daarom 
verwacht ik dat de eerste 
CSIA-certificaten ongekend 
snel uitgereikt kunnen gaan 
worden. Aan twee bedrijven 
al over een paar maand, aan 
de rest in de loop van 2009.”

ISO of CSIA?
Roberts ziet de CSIA- en de 
ISO-certificatie vooral als 
complementair: “Ik zie het 
niet als of/of, maar meer als 
en/en. De bedrijven moeten 
zelf maar bepalen wat ze 
straks gaan doen. Het zijn 
beide complete certificerings-
systemen, met dit verschil dat 
CSIA specifiek voor systeem-
integratoren is ontwikkeld 

en ISO veel breder is en door 
vrijwel iedere organisatie 
ingevoerd kan worden. Wat 
ik wel merk, is dat bedrijven 
heel kritisch tegen hun ISO-
certificatie aan gaan kijken 
als ze eenmaal CSIA-gecertifi-
ceerd zijn.”

Voordelen
Marc van Leuven, algemeen 
directeur van de EKB Groep 
(onderdeel van TKH Group), 
is deelnemer aan de CSIA-
pilot en was ook lid van de 

Nederlandse FEDA-delegatie 
begin dit jaar naar de CSIA 
Executive Conference in 
Savannah (VS). Hij denkt 
er serieus over om op ter-
mijn afscheid te nemen van 
de ISO-certificatie. “CSIA-
certificering biedt voor de 
systeemintegratiemarkt veel 
meer voordelen”, stelt Van 
Leuven. “Ik vind het in ieder 
geval voor ons beter dan ISO. 
Dat is veel te algemeen, legt 
een behoorlijke administra-
tieve druk op de organisatie 
en is daardoor vrij duur. CSIA 
is ten eerste veel beter toege-
spitst op onze activiteiten en 
markten en stelt daarnaast 
soepeler eisen aan de ‘re-
freshment rate’.”

Verbeterpunten
Het feit dat Don Roberts niet 
onmiddellijk CSIA-certificaten 
heeft uitgereikt, impliceert 
dat bij de vijf Nederlandse 
systeemintegratoren nog ‘te-
kortkomingen’ zijn geconsta-
teerd. “‘Verbeterpunten’ zijn 
er natuurlijk wel. Zoals op 
het vlak van Human Resour-
ces, Disaster Recovery, Intel-
lectual Property Protection 
en Risk Management, en – in 
sommige gevallen – Quality 
Control.”

Projectmanagement
Wat in de CSIA-certificatie 
eveneens heel belangrijk is, 
en dat kwam Roberts ook 
nog niet overal tegen, is dat 
revisies en veranderingen 
goed worden vastgelegd. 
“Het is cruciaal dat alle ver-
anderingen – en vooral ook 
de achterliggende redenen 
– op het gebied van hard- en 
software te traceren zijn. Met 

CSIA wordt dit soort zaken 
afgegrendeld. Voorts garan-
deert een CSIA-gecertificeerd 
bedrijf dat de geplande werk-
zaamheden correct en binnen 
de vooraf gestelde termijn 
worden uitgevoerd. Zaken 
die niet kunnen, worden 
simpelweg niet beloofd. Pro-
jectmanagement is een zeer 
belangrijke factor binnen de 
systeemintegratiemarkt en 
CSIA-certificering legt hier 
dus ook sterk de nadruk op.”

Grote belangstelling
De komende twee jaar 
verwacht CSIA wereldwijd 
150 tot 200 bedrijven te 
gaan certificeren. Dat zou-

den er best eens meer kun-
nen worden als het aantal 
auditors toeneemt, aldus 
Roberts. “De belangstelling is 
namelijk groot en groeit snel. 
Vanuit  Europa maar ook India 
komt een toenemend aantal 
aanvragen voor pre-audits. 
Dat is natuurlijk geen toeval. 
Automatiseringsprojecten 
worden almaar complexer en 
daarmee ook de risico’s.”

Grensoverschrijdend
Wat zijn, los van de duidelijke 
voordelen (zekerheden) voor 
de klant, de ‘extra pluspun-
ten’ van CSIA-certificatie voor 
de systeemintegratoren zelf, 
naast de lagere kosten in 
vergelijking tot ISO. Roberts: 
“Klanten zullen absoluut hun 
voorkeur gaan uitspreken 
voor CSIA-gecertificeerde 
systeemintegratoren. Die 
hebben dus een voorsprong 
op bedrijven die niet gecer-
tificeerd zijn. In de VS, waar 
sommige systeemintegra-
toren al een aantal jaren 
CSIA-gecertificeerd zijn, is 
het omzetverhogende effect  
ervan goed zichtbaar. Daar-
naast komen er meer en 
meer grensoverschrijdende 
projecten. De coördinerende 
systeemintegratoren zoeken 
dan vaak samenwerking 
met lokale bedrijven in de 
betreffende landen, met 
een voorkeur voor CSIA-ge-
certificeerde partners. Deze 
certificatie bevordert dus de 
internationale samenwerking 
tussen systeemintegratoren.”
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“Het niveau in Nederland is erg hoog”
Auditor Don Roberts over CSIA pre-audits in Nederland

Montage van componenten en systeemkasten.
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Vijf Nederlandse systeemintegratoren, alle lid van de FEDA, 
hebben begin oktober bezoek gehad van auditor Don Roberts  
van het Canadese Exotec. Hij heeft bij deze bedrijven pre-
audits uitgevoerd om te beoordelen of ze in aanmerking 
(kunnen) komen voor CSIA-certificering. Hij was verrast over 
het hoge niveau dat hij aantrof en verwachtte dat de eerste 
twee certificaten al in het eerste kwartaal van 2009 uitgereikt 
kunnen worden.

Van Doren Engineers is 
gespecialiseerd in elek-
trotechniek en industriële 
automatisering. Als sys-
teemintegrator neemt het 
deel aan de pre-audits op 
weg naar CSIA-certificatie. 
Directeur Jos van Doren 
heeft dit “onbevangen op 
zich af laten komen”. Hij 
constateerde dat er al veel 
zaken in zijn bedrijf goed 
op de rit staan. Neemt niet 
weg dat auditor Don Ro-
berts een aantal kantteke-
ningen plaatste en aangaf 
dat Van Doren op sommige 
punten nog wel wat huis-
werk moet doen om begin 
volgend jaar op te kunnen 
gaan voor de ‘final audit’. 
“We zijn natuurlijk al jaren 

ISO-gecertificeerd”, zegt 
Van Doren, “maar dat be-
tekent niet dat wij, net als 
de andere deelnemers aan 
deze pilot, nu zonder slag 
of stoot het certificaat uit-
gereikt krijgen. Daarvoor 
zal er toch nog wel wat 
gedaan moeten worden.”

Toegespitst
Waaruit bleken in de 
pre-audit de verschillen 
tussen CSIA en ISO? “Nou, 
in de eerste plaats merk 
je dat de auditor precies 
weet waarover hij praat 
en waarnaar hij in een 
organisatie moet kijken”, 
antwoordt Van Doren. “Hij 
ziet niets over het hoofd. 
Waarbij natuurlijk ook 
speelt dat CSIA zeer speci-
fiek op ons soort bedrijven 
is toegespitst en beperkter 
in omvang is in vergelijking 
tot ISO. ‘Sjoemelen’ zit er 
bij Roberts dus niet in. Als 
hij je certificeert, dan heb 
je écht alles voor elkaar.”

Kennis borgen
Waar schoot Van Doren’s 
bedrijf in tekort, oftewel 
waarin gaat CSIA verder 
dan ISO? “Vooral op de 
binnen ons marktsegment 
belangrijke zaken als het 
valideren van software en 

het borgen van bijvoor-
beeld bouwtekeningen 
van besturings- en scha-
kelkasten. Maar ook legt 
CSIA veel meer nadruk op 
projectmanagement. Bij 
systeemintegratieprojecten 
is dat uiteraard cruciaal. 
Binnen ISO zie je dit niet of 
nauwelijks terug. Boven-
dien schenkt CSIA veel 
meer aandacht aan het 
borgen van kennis binnen 
het bedrijf door middel 
van opleiding en training. 
Aan kennis opbouwen en 
vervolgens in huis houden 
worden stringente eisen 
gesteld.”

‘Rampenmanagement’
Van Doren is dus vol lof 
over de CSIA-certificering 
en de waarde ervan voor 
de systeemintegratiebran-
che, maar het mag wel ‘iets 
minder Amerikaans’. “Wat 
me met name opviel, was 
dat er ongelooflijk veel 
aandacht wordt geschon-
ken aan wat ik zou om-
schrijven als ‘rampenma-
nagement’. Bijvoorbeeld 
waar je het noodgebouw 
moet bestellen in geval 
je kantoorpand niet meer 
bruikbaar is. Dat mag van 
mij wel wat minder.”

“Prima, maar ‘Amerikaans sausje’ mag minder”

Jos van Doren, directeur van 
Van Doren Engineers: “Als de 
auditor je certificeert, dan heb 
je écht alles voor elkaar.” 

Auditor Don Roberts: "De belangstelling voor CSIA-certificering groeit 

snel, vanuit Europa maar ook India."
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