PRAKTIJKDAG
KWALITEITSBORGING IN DE BOUW
23 november 2016 - Cinemec Utrecht
Met dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit

Bent u al klaar voor de
‘Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen’ ?
Met praktijkvoorbeelden van de nieuwe aanpak voor de bouw
Vanaf 1 januari 2018 verloopt het bouwtoezicht via interne en externe kwaliteitsborgers, op basis van een
kwaliteitsinstrument dat door de vergunninghouder wordt aangewezen. Een nieuw tijdperk komt er aan met veel
meer verantwoordelijkheid voor de markt, meer aandacht voor geleverde klantwaarde én meer bescherming
van de consument. Wat betekent dit voor stakeholders zoals de consument/eindgebruiker, architect, opdrachtgever,
bouwer, leverancier, installateur, woningcorporatie, verzekeraar en het bevoegd gezag?
Er zijn inmiddels al heel wat praktijkervaringen opgedaan. In het programma vertellen de betrokkenen
over hun ervaringen met pilotprojecten in de geest van het nieuwe stelsel.
Als u goed voorbereid wilt zijn voor deze nieuwe wet begint u nu al met uw aanpassingen.
Deze praktijkdag kan uw eerste start zijn en geeft u overzicht en antwoord op uw vragen.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door:

Met bijdragen van onder andere:

www.niemankwaliteitsborging.nl

Delen van successen leidt tot vermenigvuldiging van successen en nieuwe initiatieven!
Vergroot uw netwerk en laat u inspireren op deze praktijkdag.
Informatie plein
Diverse partijen informeren u op het informatieplein over de Wet Kwaliteitsborging en bijbehorende instrumenten.

Inschrijven
U kunt zich tot uiterlijk 14 november 2016 online inschrijven voor de praktijkdag. Wij vragen u om een vergoeding
van 3 295,- per persoon voor deelname aan deze praktijkdag. Komt u met meerdere collega’s, dan kunnen de 2de
tot en met de 4de persoon deelnemen voor 3 245,- Komt u met nog meer collega’s komen dan bieden u meer
korting aan. Voor een vergoeding vanaf 5 collega’s kunt u ons mailen info@niemankwaliteitsborging.nl

Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan!
Er zijn nog een aantal plekken vrij. Op NiemanKwaliteitsborging.nl
vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.
Wij zien u graag op woensdag 23 november aanstaande
in het CineMec in Utrecht op de Praktijkdag Bouwen aan Kwaliteit

Informatie plein

Aanmelden
Praktijkdag
(klik hier)

Programma Praktijkdag Kwaliteitsborging in de bouw
12.00 - 13.00 u

Ontvangst met netwerklunch op het informatieplein

13.00 - 13.20 u

Welkom en actuele stand van zaken / Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Door dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker kwaliteitsborging bouw
• Wat gaat er veranderen met de nieuwe wetgeving? Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid van de betrokken partijen?
• Laatste politieke stand van zaken. Commotie in Den Haag?
• Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

13.20 - 13.40 u

Op weg naar een cultuuromslag
De bouwpraktijk verandert en de stelselwijziging versnelt deze verandering in de bouwcultuur.
Door Paul Kuijpers – Balance & Result
• Welke eisen stelt Vernieuwde Kwaliteitsborging aan de samenwerking?
• Hoe kies je een bijbehorende effectieve ketenaanpak? Welke aanpak kies je en waarom?
En hoe richt je een onafhankelijke borging in?
• Hoe benut je in de borging de kennis van alle bouwpartners?

A
13.45 - 14.15 u

14.15 - 14.45 u

Dagvoorzitters parallelsessies
Henk Koekoek (Nieman Groep)

B1. Ervaring VKB-project De Binnenhofjes Zwolle

Ontwerpen tot aan oplevering:
Ervaringen gecertificeerde BouwPlanToetsing bij het
woningbouwproject Almere Duin.
Door Arnold Driesprong - Klunder architecten

Kleine stap van Geïntegreerde contracten (UAV-GC) naar
Verbeterde Kwaliteits Borging.
Door Frank van Munster - Nijhuis Rijssen & Martin Harbers
Nieman Kwaliteitsborging

• Hoe werken ontwerpende partijen aan een ontwerpdossier?
• Zijn we straks van alle ontwerpaansprakelijkheid verlost?

• Systematisch en in logische stappen tot bewijslast komen.
• Van praktische aanpak tot topresultaat!

A2. Van groot naar klein

B2. Juridische impact van WKB

Kleine projecten kunnen veel ervaringen uit grote projecten
benutten.
Door Joost Oudejans - Strukton Grote Projecten
& Jos Rooijakkers – BouwQ / Branchevereniging TIS

Private kwaliteitsborging en aansprakelijkheid voor
de bouwer.
Door Marlies Pierik AKD Advocaten, notarissen & belastingadviseurs

• Toelichting op de kwaliteits-aanpak door Opdrachtnemer
bij Rijkskantoor De Knoop.
• Validaties, verificaties, keuringen, restpunten.
• Hoe kan deze succesvolle aanpak ook worden vertaald naar
minder complexe bouwprojecten?
• Wat is de praktische betekenis van de erkenningsregeling
Technische Inspectie Service (TIS) bij de toepassing van
de nieuwe wet.

• Wordt de bouwer nu ook aansprakelijk voor ontwerpkwaliteit?
• Waar liggen de grenzen van aansprakelijkheid?
Hoe zit het met verborgen gebreken?
• Aansprakelijkheidsverdeling en de nieuwe rollen.
• Wat is bepalend voor mijn nieuwe verzekeringspremie?

A B
Pauze op het informatieplein

A3. Bewezen concepten in een notendop

Door Niels Struijcken - Heijmans
& Mark Okhuijzen Mulder - Schreuders Bouwtechniek

• Kun je je in de situatie van herhalende concepten,
beperken tot een projectspecifieke bewijslast?
• Hoe werken de installateur en de bouwer samen in de
borging?

• Over het proces van constructieve toetsing en de
ervaringen hiermee.
• Hoe verloopt de interactie tussen bouwer en borger in
de praktijk?

A4. Focus op het bouwdossier

B4. D
 e impact van private kwaliteitsborging voor
de gemeentes

Inzicht in de toepassing van het VKB instrument van SWK.
Door Hans Kroon & Emile Jansen - SWK

• Wat hebben we geleerd van de pilots uit de crisis en
herstelweg?
• Uit welke onderdelen bestaat een bouwdossier waarmee
het gebouw voor gebruik kan worden vrijgegeven?
• Hoe ga je om met steekproeven en minimale keurings- en
aantoonbaarheidseisen?

16.15 - 16.35 u

B3. Ervaring BRL 5019-BRL5006 aanpak project
Karel de Grotelaan, Eindhoven

A B

Hoe voert de installateur zijn certificatie uit?
Door Ad de Lepper - HEK (installatie maatschappij)
& Jelle Veurman - Nieman Kwaliteitsborging

15.45 - 16.15 u

B

A1. Kwaliteit begint bij een goed ontwerp

14.45 - 15.15 u
15.15 - 15.45 u

Jan Straatman (Balance & Result)

Resultaten van de eerste gezamenlijk uitgevoerde WKB
impactanalyse bij gemeenten.
Door Jaco van Giezen - Senze Groep
& Johan van der Graaf - Nieman Kwaliteitsborging
• Wat is de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het
Bouwen op tijdsbesteding van Bouw- & Woningtoezicht?
•W
 elke taken vervallen en komen er bij voor Bouw- &
Woningtoezicht?
• Zowel voor vergunningverlening als voor toezicht?

Praktische vooruitblik en informatiedeling
Introductie add on dashboard IRIS®: risicogericht registreren.
Door Jan Pieter van Dalen - Nieman Kwaliteitsborging
• Hoe kunnen ICT-systemen helpen om te komen tot een waterdichte bewijslast?
• Hoe komen we tot transparante informatieoverdracht?
• Hoe sluit de informatie direct aan op de bouwpraktijk?

16.35 - 17.00 u

Samenvatting van de dag met parallelsessie-voorzitters, sprekers en dagvoorzitter
Door kwartiermaker en dagvoorzitter Hajé van Egmond
• Bevindingen vanuit deelsessies door parallelvoorzitters.
• Discussievragen vanuit de zaal aan sprekers en dagvoorzitter.

17.00 uur

Netwerkborrel op het informatieplein

Aanmelden
Praktijkdag
(klik hier)

