
Grip op bouwkwaliteit 
Van ontwerpprestaties naar prestaties in de praktijk

Seminar
Datum
3 november 2011  
Van 12.00 - 18.00 uur
Dagvoorzitter
Job Boot

In samenwerking met diverse 

gerenommeerde partners  

organiseert DWA installatie- en 

energieadvies op donderdag  

3 november 2011 een seminar 

over prestatieborging in de bouw.  

 

Centraal staan ervaringen op het 

gebied van prestatieborging en de 

ontwikkelingen die op dit gebied 

spelen. De doelgroep is mensen 

die werkzaam zijn bij gemeenten, 

projectontwikkelaars, woning-

corporaties, architectenbureau’s, 

bouwondernemingen, installatie- 

bedrijven en adviesbureaus. 

Nieuwbouwwoningen blijken bij oplevering 

nogal eens slechter te presteren op energe-

tisch gebied dan aanvankelijk was berekend. 

Tijdens de bouw gaat regelmatig het nodige 

mis, waardoor prestaties niet worden  

gehaald. Met alle gevolgen van dien.  

Hoe kan het bouwproces positief worden 

beïnvloed? Wat is de rol van gemeenten 

hierin? Welke lessen kunnen we trekken uit 

BouwTransparant-metingen? Hoe kan de 

bouwkolom slim inspelen op de continue 

aanscherping van de energieprestatie? Deze 

en meer actuele vragen vormen de kern van 

dit seminar.

Van theorie naar praktijk 

Deelnemers maken in diverse sessies  

kennis met de verschillende aspecten van 

het grip krijgen op bouwkwaliteit. De insteek 

is praktisch. Niet alleen zullen de sprekers 

voorbeelden uit de praktijk te berde brengen; 

tijdens de discussie is gelegenheid om eigen 

ervaringen en tips uit te wisselen.  

Centraal staan recente ervaringen 

op het gebied van prestatieborging.

Meer informatie
Het seminar vindt plaats in Fort Wierickerschans, 

Zuidzijde 132 in Bodegraven. Vanaf 12.00 uur  

bent u van harte welkom. Ter afsluiting is er een 

warm-koudbuffet tot 18.30 uur. Deelname kost  

€ 295,- per persoon, exclusief btw. Opdrachtgevers 

van DWA, CO2-Servicepunt en Woningborg krijgen 

€ 50,- korting. Voor meer informatie en aanmelden 

zie www.dwa.nl.

Ja, hierbij meld ik me aan voor het seminar  
‘Grip op bouwkwaliteit’

Opdrachtgever DWA, CO2-Servicepunt of Woningborg  

Organisatie _____________________________________

De heer/mevrouw* __________________________________

Postadres ______________________________________

Postcode en woonplaats _______________________________

E-mail________________________________________

Ik neem deel aan het buffet

Factuuradres (invullen indien nodig)

Postadres ______________________________________

Postcode en woonplaats _______________________________

Inkoop- of ordernummer _______________________________

U kunt dit formulier faxen naar 088 - 163 53 01.  
Ook kunt u een e-mail met uw gegevens sturen naar Lenie Hogendoorn, hogendoorn@dwa.nl.

Annuleren is kosteloos tot uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het seminar. 
Daarna bent u 100% van de deelnamekosten verschuldigd. Het verschil tussen kijken en zien.

Laatste stand van zaken over 

het opleverlabel 2012!



 

Pauze en informatiemarkt
                                                                                                                                                                                           

Gemeenten: spagaat tussen toezichtspraktijk en geambieerde bouwkwaliteit 
Anne Elsen, Anne Elsen milieuadvies

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op onder andere de energetische 
prestatie van nieuwbouwprojecten. Hoe kunnen gemeenten hier binnen hun moge-
lijkheden vorm aan geven, op een manier die werkelijk de vinger op de zere plek legt? 
Wat zijn de ervaringen gebaseerd op een pilot met BouwTransparant in Amsterdam?
 

Slim bouwkundige kwaliteit leveren, de vakman centraal! 
Willem Koppen, Impromet Vastgoedmetingen

De bouwsector blijft zich de komende jaren vernieuwen vanwege de continue aan-
scherping van de energieprestatie. Hoe maak je alle betrokkenen in het bouwproces 
ervan bewust dat ‘goed en deugdelijk bouwen’ hier grote invloed op heeft?   
Deze presentatie bevat aansprekende voorbeelden uit de bouwpraktijk. 

Prestaties van installaties in relatie tot bouwkwaliteit en binnenmilieu 
Gert Harm ten Bolscher, DWA installatie- en energieadvies

In woningen komen steeds meer plug en play-installaties. Goede toepassing en 
afstemming tussen systemen wordt steeds belangrijker om binnenmilieuprestaties 
en energierendementen te halen.  De spreker gaat in op belangrijke aandachtspunten 
tijdens het ontwerp en uitvoering, maar ook op het effect van prestatiemeting. Aan 
de hand van een aansprekend praktijkvoorbeeld wordt dit toegelicht.

Discussie met sprekers van de tweede serie lezingen 

Afsluitend duo-interview: wie is aan zet? 
Harry Nieman, Bureau Nieman en Henk Diepenmaat, Nyenrode Business Universiteit

Het VROM-inspectie-onderzoek uit 2007 en krantenkoppen met geflopte warmte-
pompprojecten spreken voor zich. Is dit het topje van de ijsberg of zijn dit de uitzon-
deringen? De vraag is of de huidige bouwkolom er klaar voor is om in 2020 energie-
neutrale woningen te bouwen (EPC = 0). Hoe zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat we 
naar een samenwerkingscultuur gaan, in plaats van een afrekencultuur? Of, wie moet 
het voortouw nemen om grip te krijgen op de deel- en eindprestaties? 

Lopend buffet

Einde buffet

In samenwerking met
Programma
 

Ontvangst met inlooplunch  

Opening dagvoorzitter Job Boot, journalist en programmamaker bij de Publieke Omroep 
en mediatrainer
                                                                                                                                                                                           

KopStaart-aanpak: grip op energiezuinige opleveringskwaliteit
Claudia Bouwens, programmaleider Kennisoverdracht Lente-akkoord
Binnen het Lente-akkoord is aandacht voor de prestaties die een woning levert voor  
koper en huurder een belangrijke factor. Na de introductie van de KopStaart-aanpak 
volgt binnenkort een voorbeeldenboek. Aan de orde komen de meest inspirerende  
ervaringen tot nu toe. Wat is er nodig om als bouwkolom gezamenlijk de verantwoor-
delijkheid te nemen voor de eindprestaties van de woningen en wat is de rol van de 
verschillende brancheverenigingen?

Wat heeft de proeftuin BouwTransparant opgeleverd?  
Jaap Neeleman, projectleider BouwTransparant  

Vanaf 2008 zijn bij circa 55 woningbouwprojecten BouwTransparant-metingen  
uitgevoerd. Voornamelijk vanuit het kader van Bouw- en woningtoezicht. Welke inzich-
ten hebben deze metingen opgeleverd? Hoe wordt vanuit de bouwkolom op deze manier 
van toezicht gereageerd? Kunnen en moeten gemeenten dit soort metingen blijven  
uitvoeren? Welke economische belangen spelen bij het uitvoeren van prestatie- 
metingen?  
 
Opleveringslabel, wat levert het op voor bewoner en bouwer?  
Jos Verlinden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
In het kader van Europese regelgeving wordt een energielabel bij oplevering per juli 2012 
verplicht. Hoe gaat het Rijk zorgen voor een soepele invoering? Hoe wordt naast de  
bewoner ook de bouwkolom hier beter van (sturen op prestatie, heldere contract- 
afspraken, minder faalkosten door betere kwaliteitsborging)? Wat is de rol van de  
Rijksoverheid en gemeenten? Wat wordt er van de markt verwacht?

 
Discussie met sprekers van de eerste serie lezingen 

 
12.00 uur

12.45 uur

  

13.00 uur

 

13.25 uur

 13.50 uur 

14.10 uur
Actuele informatie over dit seminar vindt u op www.dwa.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Cromwijk, cromwijk@dwa.nl, 088 - 163 53 72.

14.30 uur

15.15 uur

15.40 uur

16.05 uur

16.25 uur

16.45 uur

17.30 uur

18.30 uur

Vooraankondiging  
‘Workshop van Kop tot Staart borgen van goede bouwkwaliteit’
 
Agentschap NL en Lente-akkoord organiseren op donderdag 1 december 2011 een workshop 
‘Van Kop tot Staart borgen van goede bouwkwaliteit’.  
 
Tijdens deze middag willen Agentschap NL en de Lente-akkoordpartners deelnemers laten  
kennismaken met diverse instrumenten en werkmethoden uit het KopStaart-werkboek.  
Aan de hand van uitdagende cases zullen deelnemers onder begeleiding van bouwprofessionals 
ervaren welke oplossingen de instrumenten en werkmethoden bieden in hun eigen werksituatie. 

We bevelen als vervolg op het seminar Grip op bouwkwaliteit deze workshop van harte aan. Voor 
meer informatie: www.aanmeldenbijeenkomsten.nl/111201.

energiezuinige nieuwbouw
LenteAkkoord


