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STUUR UW MEDEWERKERS 
OOK OP CURSUS 
Onze eerste ronde Cerga-roadshows zit 
erop en we mogen van een groot succes 
spreken. Dank aan alle installateurs en 
partners die we als present konden 
noteren op negen verschillende locaties 
in heel België. Wij zijn zeer trots dat we 
tot 20% van alle Cerga-installateurs 
hebben ontvangen. Welke indruk we met 
deze roadshows hebben nagelaten, leest 
u verder in dit nummer. 

In een vorig nummer, nu al enkele jaren 
geleden, spraken we over de micro- 
warmte-krachtkoppeling met stirling-
motor. In deze editie verduidelijken we in 
het hoofdartikel de werking van de 
micro-WKK met ontploffingsmotor, 
voornamelijk interessant in collectieve 
gebouwen. 

Daarna gaan we in op de rol die 
een installateur kan spelen bij 
de realisatie van zo’n installa-
tie. We overlopen de prakti-
sche aspecten waarmee 
rekening dient te worden 
gehouden om de integratie 
van een micro-WKK in 
een stookinstallatie 
tot een succes te 
maken. Laat u 
voor zulke 
installaties 
bijstaan door 
de fabrikanten 
en door de 
bevoegde 
gewestelijke 

organisaties die u in het artikel kunt 
terugvinden en maak het verschil bij uw 
klanten.

Vergeet u niet in te schrijven voor de 
opleiding Gasmonteur of voor de vrij-
stellingsproef. Tot nog toe hebben al 
160 mensen deelgenomen aan de vrij-
stellingsproef en 360 personen volgden 
de opleiding Gasmonteur. 48,7% slaagde 
voor de vrijstellingsproef terwijl 88,6% 

van de deelnemers aan de opleiding 
Gasmonteur voor het examen slaagde.

Waarom deze opleiding volgen? 
Lees het interview met de mede-
werkers van installatiebedrijf 
Airconsult in Bornem en laat deze 
collega’s u overtuigen om niet 

langer te wachten om uw medewer-
kers ook op cursus te sturen.

Veel leesgenot!

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga
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dossier

In dit artikel gaan we in op de toepassing van een micro-warmte-kracht-
koppeling (WKK) waarmee gelijktijdig zowel warmte als elektriciteit wordt 
geproduceerd. Ook wel cogeneratie genoemd. We bespreken de werking 
ervan en we geven enkele tips waarmee de installateur het verschil kan 
maken bij het integreren van een micro-WKK in een stookinstallatie.

Men spreekt over micro-, mini- en 
grote WKK’s. Tabel 1 geeft een 
indeling.
We gaan specifiek in op de micro-
WKK met interne ontploffingsmotor. 
De beste omstandigheid om in een 
micro-WKK te investeren doet zich 
voor wanneer er een voldoende grote 
en stabiele warmtevraag is, zoals in 
collectieve woningen, rust- en 
ziekenhuizen, zwembaden, hotels en 
restaurants, winkels en winkelcentra, 
in tertiaire en industriële toepassin-
gen. De micro-WKK is een rijpe en 

betrouwbare technologie die finan-
cieel erg aantrekkelijk kan zijn in de 
collectieve residentiële en tertiaire 
sector.

Principe
Een warmte-krachtkoppeling produ-
ceert gelijktijdig warmte en elektrici-
teit aan de hand van een aardgas-
verbrandingsmotor. Deze drijft een 
dynamo aan die driefasige wissel-
stroom produceert (400 VAC) en in 
parallel is aangesloten op het 
openbare elektriciteitsnet.  

De elektriciteit wordt bij voorkeur 
door gebruikers in het gebouw 
verbruikt. Een overschot aan elektri-
citeit wordt automatisch in het net 
geïnjecteerd (zie figuur 1).
De elektriciteitsproductie gebeurt 
samen met het herwinnen van de 
warmte uit het koelwater van de 
motor en uit de rookgassen. Deze 
warmte wordt gebruikt voor de 
verwarming en voor de aanmaak van 
sanitair warm water. Alle componen-
ten zijn ondergebracht in een 
akoestisch geïsoleerde behuizing. De 
elektrische sturing is geïntegreerd in 
de micro-WKK-module. De elektrici-
teitsproductie kan in bepaalde 
gevallen moduleren van 50% tot 
100% van het nominale motorvermo-
gen (zie figuur 2). Bij deellast is het 
rendement van de micro-WKK immers 
lager dan bij vollast.
In een stookinstallatie wordt een 
micro-WKK vaak met één of meerdere 
gascondensatieketels gecombineerd. 
De sleutel tot het succes van een 
installatie met micro-WKK is om 
ervoor te zorgen dat de generator zo 
lang mogelijk elektriciteit tegen het 
meest voordelige tarief produceert. 
Daarom is het essentieel om het 
verbruiksprofiel van warmte en 
elektriciteit in functie van de tijd te 
kennen. Wanneer de warmtevraag 
kleiner is dan de warmte geprodu-
ceerd door de micro-WKK zal de 
motor uitschakelen of tegen een 

DE MICRO-WARMTE- 
KRACHTKOPPELING
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*De huishoudelijke micro-WKK met stirlingmotor of met een brandstofcel wordt in dit artikel niet behandeld.

Figuur 1 Gelijktijdig opwekken van 
warmte en elektriciteit.

Huishoudelijke
micro-WKK*

Micro-WKK Mini-WKK
Middelgrote en 

grote WKK

Elektrisch vermogen ≤ 1 kVA > 1 kVA tot 50 kVA 50 tot 250 kVA > 250 kVA

Tabel 1 Indeling van de WKK’s i.f.v. het opgewekt schijnbaar vermogen.

Figuur 2 Voor de installatie van een micro-WKK zijn volgende aansluitingen nodig:  
een aardgasvoeding, een aansluiting (vertrek en retour) op het primaire verwarmings-
circuit, een rookgasafvoer en een elektrische aansluiting.
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lagere snelheid draaien tot er weer 
voldoende warmtevraag is. In de 
tussentijd wordt er geen of minder 
elektriciteit geproduceerd. 
De micro-WKK heeft voorrang en 
zorgt voor de basiswarmtebehoefte. 
De condensatieketel levert warmte op 
de piekmomenten. Hierdoor kan de 
micro-WKK een groot deel van het 
jaar op vollast werken, nuttige 
warmte produceren en gelijktijdig ook 
elektriciteit leveren. Bij te lage 
warmtebelastingen kan de door de 
WKK geproduceerde warmte opgesla-
gen worden in een buffervat (zie 
figuur 3). 

De troeven van de micro-WKK
De micro-WKK is economisch en 
ecologisch lonend. Door een gecom-
bineerde opwekking van warmte en 
elektriciteit wordt de in het aardgas 
aanwezige nuttige energie optimaal 
benut, wat de besparing van primai-
re energie tot 20% optrekt ten 
opzichte van de afzonderlijke 
productie van elektriciteit en 
warmte. De energiefactuur is lager 
en de CO

2
-uitstoot daalt.

De integratie van een micro-
WKK in een stookinstallatie
Het lijkt eenvoudig om een micro-
WKK aan te sluiten. Niets is echter 
minder waar. Voor een goede 

integratie van een micro-WKK in een 
installatie kan je als installateur het 
best met volgende aspecten rekening 
houden:

Voorafgaande studie en ontwerp
Voordat men overgaat tot het 
installeren van een micro-WKK wordt 
een haalbaarheidsonderzoek uitge-
voerd om zo de optimale grootte van 
de WKK te bepalen.
Hiervoor registreert men het best het 
elektrisch en thermisch verbruik 
gedurende een jaar met dataloggers. 
Aan de hand van deze gegevens kan 
een jaarbelastingsdiagram worden 
opgesteld.
Zowel de fabrikanten als de drie 
gewesten (COGEN Vlaanderen, ICEDD 
(Waals gewest) en BIM (Brussels 
gewest)) kunnen de installateur 
hierbij helpen. Zij hebben aangepaste 
software om de haalbaarheidsstudie 
en de dimensionering uit te voeren. 
Deze studie berekent het aantal 
draaiuren per jaar en bepaalt de 
terugverdientijd.

Hydraulisch schema
Bij de integratie van een micro-WKK 
in een bestaande installatie is het 
aanbevolen om de hydraulische 
kringen van de micro-WKK te schei-
den van de rest van de installatie. Een 
aantal fabrikanten voorzien de 
micro-WKK van een intern gesloten 
circuit en een platenwarmtewisselaar. 
De micro-WKK voedt in een gesloten 
circuit een spiraal die de warmte 
afgeeft in een buffervat. De cv-ketel 
en de collector voor vertrek en retour 

worden rechtstreeks op het buffervat 
aangesloten (zie figuur 5).
Stroomafwaarts van de micro-WKK 
wordt er een groot buffervat geplaatst 
om het aantal start-stopcycli van de 
motor te beperken. Het buffervat 
wordt zo gedimensioneerd dat de 
WKK minstens één uur ononderbroken 
kan functioneren zonder dat er 
warmteafname is.
Op de rookgasuitlaat van de micro-
WKK wordt er vaak een warmte-
wisselaar geplaatst om zo het 
rendement van de installatie te 
verbeteren. Dit is zeker nuttig bij een 
installatie met lagetemperatuurver-
warming waar het retourwater in de 
condensor tot 3 °C wordt opge-
warmd door het condenseren van de 
rookgassen.

Waterkwaliteit
Een micro-WKK is bijzonder gevoelig 
voor vuil, slib en mineralen in de 

Figuur 5 De hydraulische kringen van de micro-WKK en de cv zijn gescheiden.

Figuur 4 Een micro-WKK heeft een 
energie-efficiëntie label A+. En zelfs 
A++ indien uitgerust met regel-
module.
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Figuur 3 Een stookplaats met van 
links naar rechts: een micro-WKK, 
een condensatieketel en een buf-
fervat. © Senertec - Dachs
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hydraulische kring. Bij de werking van 
de WKK stijgt de watertemperatuur 
tot 85 °C. Wanneer er hard water in 
het hydraulisch circuit zit, dan zal er 
kalkaanslag gevormd worden in de 
micro-WKK. Hierdoor kan het toestel 
op korte tijd zwaar beschadigd 
worden. Daarom is het nodig dat de 
cogeneratie met onthard water 
werkt conform de norm VDI 2035. 
Sommige fabrikanten schrijven voor 
om Fernox, Sentinel of een dergelijke 
ontkalker en reiniger aan het 
koelwater toe te voegen. Ten slotte 
wordt ook vaak een filter in de 
hydraulische kring geplaatst.

Temperatuurvoelers
Op welbepaalde plaatsen in de 
installatie moeten er temperatuur-
voelers worden geplaatst. Om juist 
te meten moet de kop van de 
temperatuursonde zich in het 
midden van de stroming bevinden 
(zie figuur 6). Wanneer de 
temperatuur sonde uit het centrum 
staat of de wand raakt, wordt de 
meting vervalst.

Regeling
De micro-WKK-installaties zijn over 
het algemeen uitgerust met een 
elektronische regeling die de 
voorrangsregeling van de WKK voor 
de ketel stuurt. Vaak stuurt de 
regeling samen met een buitenvoeler 
twee of meer secundaire kringen 
met verschillende watertemperatuur.
De uitgangstemperatuur van het 
warm water van de micro-WKK is 
circa 85 °C. Bij een lagetemperatuur-
toepassing verlagen we de tempera-
tuur door middel van een pomp-
groep en een motorgestuurde 
driewegkraan.

Aardgasaansluiting
Wanneer de sectie van de gasleiding 
te krap bemeten is, komt soms 
volgend probleem voor. De micro-
WKK werkt en op een gegeven 
ogenblik start de cv-ketel op vol 
vermogen (vb. 60 kW). Het gasdebiet 
verviervoudigt en er ontstaat een 
drukdaling die zodanig kan zijn dat 

de minimumdrukbeveiliging van de 
micro-WKK zichzelf uitschakelt. De 
oplossing is hier de sectie van de 
gasvoeding voldoende groot te 
dimensioneren en de cv-ketel 
progressief te laten opstarten. We 
raden ook aan om een filter in de 
aardgasleiding te plaatsen om 
mogelijke beschadiging van de motor 
te vermijden.

Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting wordt 
uitgevoerd zoals voorgeschreven 
door de distributienetbeheerder 
(DNB) en moet voldoen aan de eisen 
beschreven in de specificatie 
Synergrid C10/11. Tot een vermogen 
van 10 kVA wordt een elektronische 
bidirectionele meter geplaatst. Er 
moet een automatisch netontkoppe-
lingssysteem voorzien zijn. 
Voor vermogens > 10 kVA is een 
vierkwadrantenteller vereist. Er 
wordt op twee registers gemeten 
(voeding vanuit het net, injectie in 
het net en dit bij dag- en nacht-
tarief).
Mocht je hiermee als gasinstallateur 
niet zo vertrouwd zijn, dan is het een 
optie om voor de elektrische aanslui-
ting samen te werken met een 
collega-elektricien die ervaring heeft 
met het plaatsen van fotovoltaïsche 
zonnepanelen. 
Een micro-WKK is niet bedoeld als 
noodgenerator om onafhankelijk van 
het elektriciteitsnet stroom op te 
wekken. Door het verplichte automa-
tische netontkoppelingssysteem kan 
een micro-WKK niet werken bij het 
uitvallen van het elektriciteitsnet.

Rookgasafvoer
De rookgasafvoer gebeurt onder 
hoge druk. Hiervoor moeten rook-
gaskanalen van drukklasse H worden 
toegepast. Bij een micro-WKK en 
gascondensatieketels in één stook-
installatie wordt de rookgasafvoer 
niet in cascade geplaatst. De druk 
van de rookgassen van de micro-
WKK is immers veel hoger (druk-
klasse H) dan deze van de condensa-
tieketel (drukklasse P). Mocht men 

de rookgasafvoer van deze toestel-
len toch in cascade plaatsen, dan zal 
de condensatieketel niet kunnen 
opstarten omdat de druk in de 
collector hoger is dan de druk 
opgewekt door de ventilator in de 
condensatieketel.

Oplevering en onderhoud
Nadat de installatie is beëindigd, 
wordt de elektrische installatie 
gekeurd. Na goedkeuring wordt de 
regelmodule van de micro-WKK 
geprogrammeerd door de fabrikant 
of zijn gevolmachtigde, waarna de 
micro-WKK in bedrijf wordt geno-
men.
De fabrikant bepaalt het aantal 
draaiuren waarna de micro-WKK 
onderhouden moet worden. Dit 
onderhoud wordt door de fabrikant 
of door zijn gevolmachtigde uitge-
voerd.
De meeste micro-WKK’s zijn voorzien 
van een internetaansluiting. Het 
stuursysteem waarschuwt dan de 
fabrikant enige tijd op voorhand via 
internet, zodat het onderhoud kan 
worden ingepland. Het is dan ook 
handig om een internetverbinding te 
voorzien voor de micro-WKK.
Daarnaast kan de fabrikant via deze 
onlinemodule ook werkingsgegevens 
bijhouden, foutsignalen registreren 
en deze aan de klant melden en/of 
vanaf een afstand ingrijpen.

Figuur 6 Goede plaatsing van de 
temperatuurvoelers:
a) in een bocht tegen de stroom in
b) op een buis met kleine diameter, 
schuin gemonteerd tegen de stroom in
c) dwars op de leiding
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interview

Heel wat medewerkers van Airconsult (Bornem) hebben al een Cerga-opleiding achter de rug, andere collega’s 
zullen binnenkort deelnemen. Intussen werken de bedrijfsleiders al met veel minder stress en de monteurs met 
veel meer zelfvertrouwen.

“We streven er in eerste instantie   
naar dat er per team van twee 
monteurs van gasleidingen altijd 
minstens één de opleiding ‘Gas-
monteur’ heeft gevolgd”, vertelt 
co-bedrijfsleider Johan Seghers. 
“Op die manier is er altijd iemand 
bij die erop toeziet dat de installa-
tiewerken correct zijn uitgevoerd. 
Dit vermijdt de even tuele herkeu-
ring door een extern bedrijf ach-
teraf. Zo’n herkeuring zou de 
eindklant voor extra kosten plaat-
sen en het ons erg lastig maken om 
op te leveren binnen de beloofde 
timing.” Hij merkt ook op dat het 
Cerga-attest de monteurs niet 
alleen meer zelfvertrouwen geeft, 
maar hen tevens een solide basis 
bezorgt om verder door te groeien.
“Nu er meer medewerkers het 
attest ‘Gasmonteur’ behaalden, 
slaap ik heel wat geruster”, geeft 
co-bedrijfsleider Steven De Boeck 
toe. “De nieuw verworven kennis 
brengt hen ook meer verantwoorde-
lijkheidszin bij. Dat versterkt dan 
weer ons vertrouwen in hen.” Zelf 
volgde De Boeck de algemene 
opleiding. “Voor mij was dit een 
nuttige upgrade. De basis kende ik 
uiteraard al, maar nu ben ik ook op 
de hoogte van de laatste aanvullin-
gen op de wet- en regelgeving. En 
hoewel er voor mensen zoals ik veel 
herhaling bij zat, moesten we toch 

constant onze aandacht scherp 
houden, want het tempo van de 
lessen lag erg hoog.”
De Boeck volgde een intensieve 
dagcursus, terwijl de meeste 
monteurs deelnamen aan een 
avondcursus, die gespreid was 
over een langere periode. Die 
lange avonden op een voor 
sommigen verre verplaatsing 
ervaarden ze als het lastigste 
aspect van de opleiding.
“De opleiding was erg nuttig”, blikt 
monteur Andy Hermans terug. 
“Voordien wist ik wel hoe ik moest 
werken, maar niet waarom het zo 
moest. De praktijk had ik al onder 
de knie, nu ken ik ook de theorie.” 
“We krijgen heel veel te maken met 
oude installaties, geplaatst in 
verschillende periodes, toen de 
reglementering nog veel minder 
strikt was”, stelt zijn collega Bart 
Moens. “Daarom moeten we heel 
goed weten wanneer we moeten 
ingrijpen en moeten we dit ook aan 
onze opdrachtgevers kunnen 
uitleggen.” “Vroeger waren dit 
aandachtspunten voor alleen de 
bedrijfsleiding”, vult Jonas 
Selleslagh aan. “Nu moeten ook wij 
hiervoor verantwoording afleggen.” 
“Een belangrijk gevolg van de 
opleiding is dat we de werken niet 
alleen correct kunnen uitvoeren, 
maar ook grondig kunnen uitleggen 
waarom we wat hebben gedaan. Dat 
konden we vroeger niet, terwijl 
zowel eindgebruikers als architec-
ten tegenwoordig veel meer vragen 
stellen”, zeggen Sam Van 
Hemelrijk en Singh Varinder.
Uiteraard blijft het doorgeven van 
vakkennis aan minder ervaren 
collega’s op de werkvloer een 
belangrijke rol spelen, onder-
streept De Boeck.

“Maar de Cerga-opleidingen zijn ook 
essentieel. De wet- en regelgeving en 
de techniek evolueren nog altijd. Door 
zo’n opleiding te volgen, ben je weer 
bij. En het feit dat een groot aantal 
monteurs de opleiding met succes 
hebben afgerond maakt dat er veel 
minder vragen op ons worden 
afgevuurd en onze werkdruk wat 
afneemt."

OPLEIDINGEN VOOR INSTALLATEURS
Motivatie en terugblik

Sam Van Hemelrijk en Johan SeghersSam Van Hemelrijk en Andy Hermans

Steven De Boeck
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DE CERGA-ROADSHOWS, 
WAT ONTHOUDEN WE?
De eerste reeks Cerga-roadshows, waar wij aangesloten installateurs persoonlijk ontmoeten en ze informeren over 
een aantal ontwikkelingen en innovaties in de gassector, zit erop. In een eerdere editie van Cerga.news spraken we 
al over het succes in Antwerpen en Gent en wij zijn zeer verheugd dat die positieve trend zich heeft doorgezet naar 
de andere provincies. 

In totaal hebben we nu ongeveer 
450 installateurs ontmoet, waarmee 
we net geen vijfde van alle Cerga-
installateurs hebben gesproken. Een 
50-tal installateurs per locatie is een 
mooi gemiddelde, Antwerpen was 
koploper met maar liefst 95 bezoekers. 
En met een gemiddelde algemene 
score van 7,7/10 kreeg de inhoud ook 
meteen een verdiend applaus. 
Wat sprak de Cerga-installateur het 
meeste aan? Cerga presenteerde het 
vernieuwde Cerga, de komende 
conversie van laagcalorisch naar 
hoogcalorisch aardgas en introdu-
ceerde een aantal van de meest 
innovatieve en energie-efficiënte 
gastoepassingen. De grote meerder-
heid van de installateurs kreeg voor 
de eerste maal informatie over de 
LH-conversie die zal lopen van 2018 
tot 2029. Uiteraard was de interesse 
hiervoor heel groot in de gebieden 
waar de conversie zal plaatsvinden 
(Antwerpen-Brussel-Bergen). In de 
toekomst zullen we u nog meer 
informeren over de technische 
aspecten van deze conversie en de rol 
van de installateur in de komende 
maanden en jaren. 

De grootste indruk werd echter 
nagelaten door de presentatie van 
innovatieve gastoestellen. We wisten 
al langer dat aardgas milieubewust is, 
maar we verrasten iedereen met de 
stelling dat een elektrische warmte-
pomp voor evenveel CO

2
 zorgt als een 

condensatieketel op aardgas en dat 
een aardgas aangedreven warmte-
pomp zelfs tot een derde minder CO

2
 

produceert zorgt als zijn elektrische 
alternatief. En besparen doen uw 

klanten nog steeds met aardgas. Over 
de totale levensduur van uw toestel 
zal men met een aardgastoestel 
letterlijk duizenden euro’s besparen. 
Belangrijke informatie waar vandaag 
ook de consumenten, uw klanten, 
naar op zoek zijn. 
Wij zijn klaar voor een mooi vervolg 
en starten in november met nieuwe 
roadshows en workshops over heel 
het land waar we hopelijk nog meer 
installateurs mogen ontmoeten.
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business

GROEIEN ALS BEDRIJF:
hoe pakt u het goed aan?
Uw activiteit als installateur bloeit volop. U broedt op uitbreidingsplannen voor uw (eenmans)bedrijf, om zeker 
geen opdrachten te moeten weigeren. Een prima idee, waarvoor we u graag een kickstart geven.

Wilt u groeien, stel dan eerst een 
degelijk businessplan op, als goede 
leidraad en om straks indien nodig de 
bank te overtuigen. U beschrijft onder 
meer uw doelstellingen én hoe en met 
welke concrete middelen u die wilt 
bereiken. Schuif wat met doelstellin-
gen en middelen en kom tot een plan 
dat u past. Vervolgens checkt u de 
financiële haalbaarheid door de 
kosten, de opbrengsten en de omzet 
op vijf jaar in te schatten.
Zo’n plan opstellen vergt wel wat ener-
gie, maar u hoeft dit niet alleen te 
doen. Stel een ruwe versie op en trek 
daarmee naar een raadgever, uw 
boekhouder of fiscalist. Of maak 
gebruik van een handige tool zoals 
liveplan.com. Zo komt u snel tot een 
topplan.
Eerste aanwerving?
Wilt u iemand aannemen, om meer 
opdrachten te verwerken? Schat dan 
goed in welke loonkosten u kunt 
dragen. Weegt een voltijdse werk-
nemer in eerste instantie wat te zwaar, 
dan werkt u misschien beter eerst met 
een freelancer of een stagiair samen. 
Nog een gouden tip: mogelijk hebt u 

recht op een lagere sociale bijdrage, 
zie ons kaderstuk.
Natuurlijk zoekt u een werknemer 
met sterke competenties. Technisch 
toppersoneel vinden is niet eenvoudig, 
maar gelukkig bestaan er gespeciali-
seerde uitzendbureaus. Zo’n contract 
is ook flexibel, mocht de interimaris 
niet volstaan.
Nieuwe investeringen
Waarschijnlijk moet u voor uw 
plannen ook investeren. Als groeiend 
bedrijf maakt u meer kans bij een 
bank. Maar bereid u dan wel goed 
voor, met een sterk kredietdossier 
over uw financieringsbehoeften, de 
terugbetalingscapaciteit, ... 
Het best stemt de looptijd van de 
financiering overeen met die van uw 
behoefte. Leningen op langere 
termijn kosten wel meer en worden 
eerder toegekend aan kredietnemers 
met een goede rating. U kunt de 
rentevoet drukken met bijvoorbeeld 
extra waarborgen (ga na of u geen 
recht hebt op overheidssteun, zie 
kader).
Naar een middelgrote onderneming
Groeit uw bedrijf stevig door, dan 

nemen uw personeel en middelen 
nog verder toe. Op dat 
moment moet u werk 
maken van een organisatie-

structuur, met u als 
leidinggevende aan de 

top. U bent dus niet 
meer alleen 

ondernemer 
en uitvoerder, 
maar ook 
manager. U 
moet nu 
uw mede- 
werkers 

aan  sturen en 
motiveren.

Vermijd hierbij de valkuil niet te 
delegeren, of net te veel tijd aan 
managementtaken te besteden. Zoek 
naar een goed evenwicht en geef uw 
personeel ook de tijd om mee te 
groeien.
Aarzel zeker niet om collega’s in of 
buiten de sector om raad en hun 
ervaring te vragen. De lessen die zij 
hebben geleerd bij hun uitbreiding 
helpen u zonder twijfel.

Reken op 
overheidssteun
Overheden ondersteunen tegen-
woordig vooral om uw waarborgpo-
sitie of eigen inbreng te verbeteren, 
zodat uw kansen bij de bank groter 
worden. Een greep uit de steun-
maatregelen.

In Vlaanderen:
Wilt u investeren in diensten die de 
kwaliteit van uw onderneming 
verbeteren? Zoals in Cerga-oplei-
dingen of een gespecialiseerde 
werknemer? Doe dan een beroep 
op de Kmo-portefeuille. 
www.vlaio.be/kmo-portefeuille

In Wallonië:
In het Waals gewest is Sowalfin het 
loket bij uitstek voor de ondersteu-
ning van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De organisatie 
focust vooral op cofinanciering.
www.sowalfin.be 

Voor uw eerste aanwerving:
Dankzij de federale doelgroepver-
mindering betaalt u mogelijk enkele 
jaren een lagere sociale bijdrage 
voor uw eerste aanwervingen.
www.werk.belgie.be 
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WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? Maak er een foto van en stuur die 
naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons een Bongobon naar keuze (waarde 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

CERGA-BIJSCHOLING 2017
betreffende vaak gestelde vragen omtrent  
binneninstallaties op gas
Sinds de laatste normatieve wijziging van de 
norm NBN D 51-003 in september 2014 
organiseerde Cerga geen bijscholing meer. Het 
is de gewoonte dat we geen bijscholing organi-
seren als er geen normatieve wijzigingen zijn. 
Na drie jaar zonder opfrissing merken we 
echter dat er opnieuw vragen komen over de 
toepassing van deze laatste wijzigingen. Op 
vraag van een aantal Cerga-installatiebedrij-
ven en om het principe van ‘kennis delen’ ook 
uit te breiden buiten het installatiebedrijf en 
zo elke Cerga-installateur mee te laten 
profiteren van de bevindingen van zijn 
collega’s, achten we het opportuun om dit jaar 
een vier uur durende opfrissing te organiseren 
op basis van de vragen en feedback van de 
installateur op de werf. Goed vakmanschap 
moet je onderhouden!

Deze bijscholing is niet verplicht maar wel aangeraden voor de technisch verantwoordelijke. We bespreken er veel-
gestelde vragen en aandachtspunten over de gasleidingen en hun toebehoren alsook de do’s-and-don’ts bij het plaatsen 
van gastoestellen. Samen goed voor een twintigtal interessante thema’s die de kwaliteit van uw dienstverlening zeker 
zullen verhogen. 
De kalender voor deze opfrissing vindt u terug in de verlengingsbrief die u deze maand mag verwachten.
De volgende verplichte bijscholing zal zeer waarschijnlijk ingaan op de nieuwe versie van de normen 61-001 en 61-002. 
Hierover informeren we u zodra de publicatiedatum bekend is.

BLUNDER in beeld
De foto hiernaast toont de afdichting van een koperen gasleiding met behulp van … 
een stukje tape. Deze situatie werd zo aangetroffen in een keuken in afwachting van 
de aansluiting van een nieuwe gaskookplaat. Deze methode willen we u vanzelf-
sprekend niet aanbevelen en is onaanvaardbaar.
In afwachting van het aansluiten van een toestel, moet elke leiding eindigen op een 
stopkraan die op een degelijke manier wordt afgesloten met een metalen geschroefde 
stop of dop. Let steeds op de plaatsing van de dop of stop na de stopkraan. Een 
stopkraan alleen is niet voldoende, stel je maar eens voor dat de afsluiter per ongeluk 
en ongemerkt wordt opengestoten, met als gevolg het ‘ongecontroleerd uitstromen 
van onverbrand gas’.
Deze foto werd ons toegestuurd door Stijn Peeleman. Wij feliciteren Stijn voor deze 
ontdekking met een Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro.

 


