
Sertum. een naam om te onthouden.

Kunt u hem op zijn blauwe ogen vertrouwen?
wie zal het zeggen

 



Wilt u zeker weten dat u capabele professionals inhuurt 

voor het onderhoud en technisch beheer van uw vast-

goed? Of andersom: wilt u als professional simpelweg 

kunnen bewijzen dat u structureel en systematisch met 

kwaliteit bezig bent? Onthoud de naam Sertum dan alvast. 

Kwaliteit is een populaire term, waar menigeen de mond vol 

van heeft. En hoewel iedereen hetzelfde woord gebruikt, is het 

maar de vraag of iedereen er hetzelfde mee bedoelt. Sertum 

geeft kwaliteit een naam. Een naam die staat voor aantoonbare 

deskundigheid en integriteit in de wereld van vastgoedonder-

houd en -beheer. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met 

elke gekwalificeerde professional die in een Sertum register is 

ingeschreven.

Sertum geeft kwaliteit een naam
Sertum registers

Sertum is een centraal en onafhankelijk instituut dat registers houdt 

van gekwalificeerde Onderhoudskundigen Vastgoed, Integraal 

Inspecteurs en Integraal Adviseurs. Deze registers zijn ontstaan 

vanuit de ambitie om het vakgebied rondom de instandhouding van 

vastgoed naar een hoger niveau te tillen en het vereiste kennis-

niveau van de vakdeskundigen te waarborgen. 

Sertum biedt een ambitieus platform voor het delen van kennis, het 

uitwisselen van praktijkervaringen en het signaleren van behoeften 

in de markt die vragen om het openen van nieuwe registers. 

Centraal staan het ondersteunen van opleidingsinitiatieven, het 

stimuleren van voortdurende kennisontwikkeling en het beheren 

van een gedragscode voor de geregistreerde professionals. Het 

Sertum register maakt professionaliteit in al zijn facetten zichtbaar.



Voor wie?
Sertum biedt tal van voordelen voor vastgoedeigenaren, 

zelfstandige professionals, bedrijven, opleidingsinstituten 

en branchekoepels gericht op vastgoedonderhoud 

en (technisch) beheer.

Opdrachtnemers

•	 	U	laat	aan	potentiële	opdrachtgevers	zien	dat	u	getoetst	

wordt	op	kwaliteit	en	over	de	meest	actuele	kennis	beschikt.

•	 U	wordt	sneller	door	potentiële	opdrachtgevers	gevonden.

Opdrachtgevers

•	 	U	krijgt	zekerheid	over	de	kwaliteit	en	integriteit	van	de	

	 ingehuurde	professional(s).

•	 U	krijgt	inzicht	in	de	toegepaste	methodiek(en)	van	de	

	 ingehuurde	professional(s).

Werkgevers

•	 	U	vindt	potentiële	werknemers	met	aantoonbare	

	 professionaliteit	en	integriteit.

•	 U	laat	aan	potentiële	opdrachtgevers	zien	dat	u	

	 betrouwbare	en	vakbekwame	mensen	in	dienst	heeft.

Opleidingsinstituten

Sertum	valideert	uw	opleidingen	(bij	conformering	aan	de	

inschrijfnormen	voor	het	register),	waardoor	ze	meer	waarde	

krijgen	in	de	markt	waarin	u	opereert.

Branchekoepels

Als	onafhankelijk	en	onpartijdig	oriëntatiepunt	in	de	markt	

vormt	Sertum	een	rolmodel	én	partner	om	de	professionaliteit	

van	het	vakgebied	te	bevorderen.
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