PRAKTIJKLESSEN
DIE JE NIET WILT MISSEN!
Woensdag 11 oktober 2017
De Cantharel, Apeldoorn

V 2.0

Met dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit #pkb2017

U heeft het vast gelezen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in de parkeerstand beland.
Ondanks dat, zijn én worden er wel boeiende praktijklessen opgedaan, die we graag willen delen.
Niet zozeer vanwege de wet, maar vanwege het feit dat deze nieuwe aanpak zijn vruchten afwerpt.
De praktijk kan immers nog zoveel beter!
Veel marktpartijen en opdrachtgevers hebben de ambitie om hun kwaliteit naar een hoger
niveau te tillen en zijn daar dagelijks mee bezig. Daarom gaat de Praktijkdag op 11 oktober gewoon
door. Aannemers, installateurs, opdrachtgevers, ontwerpers en toeleveranciers worden van
harte uitgenodigd hun ervaringen te delen.
Ondertussen blijft kwaliteitsbewust handelen uiterst relevant, zeker in een tijd waarin het behalen
van productiedoelen centraal staat. Een hoger kwaliteitsbesef leidt namelijk tot tevreden klanten,
leuker werk én lagere faalkosten, dus meer opbrengst. Niet alleen op de korte termijn, maar juist
ook op de langere termijn. Een andere teamdynamiek, betere systematieken en nieuwe apps
banen de weg naar betere prestaties. Er zijn ook valkuilen, deze praktijkdag maakt die zichtbaar,
en bevat praktijkervaringen gecombineerd met interactieve, praktijkgerichte workshops. U krijgt
een beeld van uw nieuwe kansen, en zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door:

Met bijdragen van onder andere:

www.niemankwaliteitsborging.nl

Aanmeld
Praktijkl en
essen
(klik hier)

Informatie plein
Diverse partijen informeren u op het informatieplein over de Wet Kwaliteitsborging en bijbehorende instrumenten.

Deelnemen
Wij vragen u een bijdrage voor deze middag van € 145,exclusief BTW

Lees het programma en meld u aan

Informatie

Programma
12.00 - 13.00 u

Ontvangst met netwerklunch op het informatieplein

13.00 - 13.20 u

Welkom
Over de rol van de bouwer, kwaliteitsborger & gemeente.
door dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit

13.20 - 13.40 u

Leren door Doen!
Hoe breng ik kwaliteitsborging tot leven in mijn organisatie?
Praktische tips en aandachtspunten.
door Paul Kuijpers, Balance & Result

13.40 - 14.25 u

Workshop
Van ontwerp naar uitvoering: hoe zorg ik voor een sluitende overdracht?
Delen van ervaringen met WKB onder de crisis- en herstelwet.
Pitches:
• 100% aantoonbaarheid, tenzij? Hoe kom je tot een optimale registratie en mindset.
door Anton Akerboom, Dura Vermeer
• H
 oe kijkt het borgingsinstrument naar een ‘sluitende overdracht’ ?
door Hans Kroon, SWK
• I s het de rol van de borger om bij te dragen aan optimaal proces?
door Jurgen Slippens, auditor/senior kwaliteitsborger, Nieman Kwaliteitsborging
Workshopleider: Sander van der Tol, Nieman Groep

14.25 - 14.50 u

14.50 - 15.35 u

Pauze op informatieplein

Workshop
Kwaliteitsborging als gedeelde ketenverantwoordelijkheid, hoe organiseer je dat?
Ervaringen uit de praktijk o.a. project Almere Duin van een architect en een aannemer
Pitches:
• Hoe werkt de ontwerpende partij aan zijn ketenverantwoordelijkheid?
door Arnold Driesprong, Klunder architecten
• H
 oe kijkt de aannemer aan tegen ketenverantwoordelijkheid?
door Marcel Ruijs, Waalbouw
• M
 et teamgedrag sturen op maximale klantwaarde.
door Adriaan de Jong, Nieman Kwaliteitsborging
Workshopleider: Paul Kuijpers, Balance & Result

15.35 - 16.00 u

16.00 - 16.45 u

Innovatiecarrousel
Met pitches van tool leveranciers. Laat je verrassen!

Workshop
Risicogericht registreren geeft het team focus
Hoe kan je kwaliteitsborging in de uitvoering organiseren met gerichte borging en registratie? Waar moeten
uitvoerders en ketenpartners attent op zijn om toch de geschiktheidsverklaring te kunnen binnenhalen? Wat
betekent dat bijvoorbeeld voor alternatieven of voor wijzigingen onderweg? En hoe borgt u de beschikbaarheid van voldoende (Bouwbesluit)kennis? 		
Pitches:
• Risicosturing in de praktijk
door Frank van Munster, Nijhuis Bouw
• Constructieve risico’s vragen om 100% controle?
door Erik Jonker, bureau Boorsma
• I ndustriële aanpak door robotisering.
door Dirk Jan de Rouwe, Bouwgroep Dijkstra Draisma
Workshopleider: Hajé van Egmond,
kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit

16.45 - 17.00 u

Samenvatting van de dag met aansluitend een netwerkborrel op het informatieplein.

Aanmeld
Praktijkl en
essen
(klik hier)

