
2EPRAKTIJKDAG 
KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

                Woensdag 11 oktober 2017 - De Cantharel, Apeldoorn
Met dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit #pkb2017

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door: 

Met bijdragen van onder andere: 

www.niemankwaliteitsborging.nl

Praktijklessen die je niet wilt missen!
Goed nieuws! De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is door de Tweede Kamer. Dit heeft impact op de hele  

bouwkolom. Vanaf 2018 krijgt ook u met de nieuwe wet te maken. Dan toetst niet meer de gemeente of de  
bouwplannen voldoen, maar dan wordt via onafhankelijke kwaliteitsborging aangetoond dat het bouwwerk  

voldoet aan wettelijke eisen. Het vraagt wel dat u uw organisatie hierop inricht. De eerste praktische ervaringen  
zijn al opgedaan door gerenommeerde partijen. Wilt u daar meer van weten? Kom naar deze praktijkdag.  

Graag laten wij u zien hoe u deze veranderingen tot een succes kunt maken.

Op dit moment is het definitieve besluit in de 1e kamer nog niet gevallen en worden de AMvB en MR nog  
samengesteld. Wij verwachten op 11 oktober dat het definitieve besluit gevallen is en dat wij u maximaal kunnen  

informeren over de nieuwe wettelijke regels. Ondertussen gaan de praktijkervaringen door en informeren wij  
u hier ook graag over en vertellen u alles over de do’s en don’ts.

Naast een plenair gedeelte worden er in een aantal workshops antwoorden op vragen gegeven zoals:  
Hoe ontwerp, realiseer en verifieer je risico gestuurd ontwerpen? Hoe ga je slim om met bestaande concepten en r 

epeterende bewijslast? Hoe regel je ketenverantwoordelijkheid & ketenbetrokkenheid? Hoe richt je een as built  
dossier logisch in? En hoe neem je je teams en ketenpartners mee in deze aanpak? Juist de ervaringen uit de praktijk 

worden op deze dag gedeeld. Zet de 11 oktober alvast in uw agenda, vanaf 12.00 uur!

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 3 oktober 2017 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

Aanmelden Praktijkdag
(klik hier)

NIEUWE 
DATUM!

http://www.niemankwaliteitsborging.nl
http://balance-result.nl
http://www.niemankwaliteitsborging.nl
http://www.geregeld.eu
https://www.duravermeer.nl
http://www.swk.nl
http://www.klunderarchitecten.nl
http://boorsma-consultants.nl
http://www.nijhuis.nl
http://www.hekinstallaties.nl
http://www.waal.nl/#slide0
https://www.bgdd.nl
http://www.niemankwaliteitsborging.nl/aanmeldformulier-2de-praktijkdag-kwaliteitsborging-bouwen-11-oktober-2017/
http://www.qrcontrols.com
http://www.bbtonline2.nl
https://www.pro4all.nl
http://www.obenv.nl/oculus/
http://www.skw-certificatie.nl
https://homedna.nl


Ontvangst met netwerklunch op het informatieplein

Welkom en actuele stand van zaken / Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Door dagvoorzitter Hajé van Egmond, kwartiermaker kwaliteitsborging bouw 

• Stand van zaken wetgeving en wet zoals deze door de Tweede Kamer is aangenomen
• Rol van de bouwer, kwaliteitsborger & gemeente

Leren door Doen! 
Hoe breng ik kwaliteitsborging tot leven in mijn organisatie? 
Praktische tips en aandachtspunten. 

Door Paul Kuijpers – Balance & Result

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 
•   Hoe kijkt het borgingsinstrument naar een ‘sluitende overdracht’ ? 

door Hans Kroon, SWK 
•  Is 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

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 
•  Hoe kijkt de aannemer aan tegen ketenverantwoordelijkheid? 

door Marcel Ruijs, Waalbouw
•  Met teamgedrag sturen op maximale klantwaarde 

door Adriaan de Jong, Nieman Kwaliteitsborging 

Workshopleider: Paul Kuijpers, Balance & Result

Rol van bewezen concepten: wat levert investeren hierin op?
Kunnen we kwaliteitsborging vereenvoudigen door te werken met reeds ‘beproefde 
bouwsteentjes’?  Zoals bewezen installatie-concepten? Welke toegevoegde waarde kunnen 
leveranciers inbrengen?

Pitches: 
•  Hoe kom je tot aantoonbaar beheerste kwaliteit van prefab installaties? 

door Ad de Lepper, H.Ek Installaties en en Jelle Veurman, Nieman Kwaliteitsborging
•  Kan je de project specifieke bewijslast reduceren met industrieel vervaardigde 

gevelelementen? 
door Dirk Jan de Rouwe, Bouwgroep Dijkstra Draisma 

Workshopleider: Jan Straatman, Balance & Result

Risicogericht registreren geeft het team focus
Hoe kan je kwaliteitsborging in de uitvoering organiseren met gerichte borging en registratie? 
Waar moeten uitvoerder 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: 
•  Constructieve risico’s vragen om 100% controle? 

door Erik Jonker, bureau Boorsma
•  Risicosturing in de praktijk 

door Frank van Munster, Nijhuis Bouw
•  Inzet digitaal dossier 

door Jan Pieter van Dalen, Nieman Kwaliteitsborging

Workshopleider: Hajé van Egmond, 
kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit

Innovatiecarrousel, met pitches van tool leveranciers. Laat je verrassen!

Workshops
(U kunt aan 2 van de 4 workshops deelnemen in 2 rondes)
Tussen de workshops ronden is er pauze op het informatieplein      

Netwerkborrel op het informatieplein

 Programma  2e Praktijkdag Kwaliteitsborging in de bouw
12.00 - 13.00 u

13.00 - 13.20 u

13.20 - 13.30 u

16.00 - 16.30 u

13.35 - 14.35 u

Ronde 1

Aanmelden Praktijkdag
(klik hier)

15.00 - 16.00 u

Ronde 2

A1

B1

C1

D1

A2

B2

C2

D2

16.30 uur

http://www.niemankwaliteitsborging.nl/aanmeldformulier-2de-praktijkdag-kwaliteitsborging-bouwen-11-oktober-2017/

