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↘ Verenigingsnieuws VBWTN
Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Kijkt u ook eens op www.bwtinfo.nl voor 

algemene berichtgeving over ons vakgebied en www.vereniging-bwt.nl met specifiek verenigingsnieuws.

Secretariaat VBWTN

Het secretariaat is gevestigd bij de 

Vereniging Stadswerk Nederland.

Vereniging BWT Nederland

Postbus 416  

6710 BK Ede

Tel. 0318 – 43 83 40

www.bwtinfo.nl

www.vereniging-bwt.nl

Opdracht: Het vernieuwen van het BWT logo

Het BWT logo krijgt een nieuw jasje. 
Dit betekend dat het oude logo hier en daar wordt aangepast, maar wel zijn herkenning moet 
blijven behouden.

Het logo straalt een stevig, krachtig gevoel uit met een helder, goed te lezen lettertype welke wel 
als modern wordt ervaren. 

De verschillende vormen die gebruikt zijn, zijn te herkennen in het huidige logo alleen zijn ze iets 
meer betrokken bij de bouwmarkt. De vormen bestaan nu uit verschillende bouwelementen.

De rol van BWT van Scheidsrechter tot Coach
Op donderdag 27 oktober 2016 vindt het dertiende jaarcongres van de Vereniging BWT 

Nederland plaats. Wederom in het fraaie Ermelo. De titel is ‘De Rol van BWT, van Coach 

tot Scheidsrechter’. Het congres gaat in op de grote veranderingen die het vakgebied 

zal ondergaan door de komst van de Omgevingswet en de Private Kwaliteitsborging. 

Tijdens het congres is er veel aandacht voor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, 

de Wet Kwaliteitsborging in de bouw en alle aspecten van de Omgevingswet. Maar 

centraal staat ook de veranderende rol.

Keyspreker tijdens dit jaarcongres is 
niemand minder dan de nummer nr. 1 
Scheidsrechter van Nederland en Eu-
ropa: Björn Kuipers. Hij zal de deelne-

mers in een boeiende lezing meenemen in zijn 
rol van beslisser, coach, opvoeder, teamspeler 
en leider. De deelnemers zullen hierbij ervaren 
dat er veel overeenkomsten zijn tussen zijn rol 
en de rol van de BWT-er. 
Tijdens het plenaire ochtendprogramma zal 
daarnaast oud Kamerlid en fractievoorzit-
ter Leen van Dijke ons meenemen in de 
uitdagingen van het project Stroomversnel-
ling. Daarnaast zal een spreker namens het 
Ministerie van I&M de deelnemers bijpraten 
over vergunning en vergunningvrij onder de 
Omgevingswet.

Workshops
Tijdens het jaarcongres zullen ook diverse 
aspecten met betrekking tot de rol van het 
BWT worden besproken in de 20 verschillende 
workshops. Er is weer een programma samen-
gesteld dat u niet mag missen. Daarnaast zul-
len de sponsoren van het congres op de goed 
gevulde informatiemarkt u weer bijpraten over 
hoe zij u in al deze ontwikkelingen kunnen 
ondersteunen. 

Inschrijven voor het congres kan via www.
vereniging-bwt.nl. Wacht daarmee niet te 
lang, want de kans bestaat dat wij ook dit jaar, 
in verband met de grote belangstelling, de 

→

Foto: Liesbeth van Asselt.

mogelijkheid tot inschrijving weer vroegtijdig 
dienen te sluiten!

Wanneer en waar
Donderdag 27 oktober 2016 van 10:00 uur tot 
16:00 uur.
De Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo zie: 
www.goldentulipheerlickheijdvanermelo.com. 
Bij de bevestiging wordt een routebeschrijving 
meegezonden. Er wordt gezorgd voor pendel-
bussen die u vanaf het treinstation Ermelo 
naar de congreslocatie brengen.

Wat kost het
Het congres is gratis toegankelijk voor alle 
individuele leden van de vereniging Bouw & 
Woningtoezicht Nederland. Daarnaast mogen 
per gemeentelijk, GOL of geassocieerd lid 
twee personen gratis deelnemen aan het con-
gres. Niet-leden zijn uiteraard ook van harte 
welkom. Zij betalen € 375,- voor deelname 
aan dit congres.
Leden van Provero of van de VVM die niet lid 
zijn van de VBWTN, betalen € 100,-.
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Programma BWT congres 2016
“De rol van BWT”
Van Scheidsrechter tot Coach

09:00-10:00 uur   Registratie deelnemers, ontvangst, informatie-
markt 

 
10:00-10:10 uur  Opening door onze dagvoorzitter 

10:10-10:25 uur   De rol van BWT 
Onze Voorzitter Margreet Schotman over de rol 
van het BWT, de rol van de BWT-er en de rol van  
de Vereniging BWT.

10:25-10:50 uur   Vergunning en Vergunningvrij onder de  
Omgevingswet 

   De AMvB’s onder de Omgevingswet zijn in concept 
bekend, maar wat er vergunningplichtig of vergun-
ningvrij wordt, vinden we nog niet terug. Vanuit de 
ministeries van I&M en BZK zal ons over deze voor 
ons vakgebied belangrijke onderdelen worden 
bijgepraat. 

10:50-11:20 uur  Koffiepauze en Informatiemarkt 

11:20-11:45 uur   Stroomversnelling, op weg naar een duurzame 
gebouwde omgeving

   Verduurzaming van onze bestaande woningvoor-
raad is een van de grootste bouwkundige opgaven 
waar we voor staan. Om onze klimaatdoelstel-
lingen, een energieneutrale gebouwde omgeving 
in 2050, te kunnen behalen moet er nog heel veel 
gebeuren. Leen van Dijke, voorzitter van Stroom-
versnelling, neemt ons mee in de uitdagingen die 
hiermee gemoeid zijn.

11:45-12:30 uur   Van Scheidsrechter tot Coach: Björn Kuipers 
 In het veld heeft hij een zeer belangrijke rol. 
Hij kan het spel maken en breken. Maar naast 
scheidsrechter is hij ook coach, opvoeder, team-
speler en leider. In een boeiende presentatie laat 
Björn Kuipers, ons zien dat ook de BWT-er al deze 
rollen heeft.

12:30-13:30 uur  Lunchpauze en Informatiemarkt 

13:30-14:30 uur  WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops)

14:30-15:00 uur  Theepauze en Informatiemarkt 

15:00-16:00 uur  WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 10 workshops)

16:00-16:05 uur   Informele afsluiting van het congres door Wico 
Ankersmit

16:05-17:00 uur  Naborrelen en netwerken

De Workshops
•	 	Rondetafel	Management	:	Mobiliteit	richting	Private	 

kwaliteitsborging
•	 Besluit	Bouwen	Leefomgeving
•	 	De	Wet	kwaliteitsborging:	de	politiek	is	er	klaar	voor,	de	bouw	ook?	
•	 Vergunningvrij	bouwen	en	mantelzorg
•	 Toolbox	Langer	zelfstandig	wonen	van	de	Vereniging	BWT
•	 	Toezicht	bestaande	voorraad.	Nieuwe	werkgroep	bestaande	voor-

raad.
•	 De	controle	van	een	ingediende	EPC-berekening
•	 Workshop	applicaties	proces	VTH
•	 De	toolbox	sanering	asbestdaken	
•	 	Digitalisering	en	de	Omgevingswet:	wat	betekent	dat	in	de	prak-

tijk?
•	 	Rondetafel	Management:	Rol	vereniging	BWT	m.b.t.	Private	kwali-

teitsborging
•	 	Besluit	Bouwen	Leefomgeving;	de	verschillen	met	het	Bouwbesluit
•	 Constructieve	veiligheid	evenementen	uniform	vastgelegd
•	 Handreiking	Omgevingsveiligheid	goed	geborgd
•	 Toezicht	en	handhaving	private	kwaliteitsborging	
•	 Omgevingswet	en	het	Omgevingsplan	
•	 Handhaving	Bouwbesluit	niveau	bestaande	bouw
•	 De	meerwaarde	van	Sprinklers	
•	 De	Omgevingswet;	80%	cultuur	en	20%	regelgeving
•	 RVS	in	zwembaden	een	terechte	zorg(plicht)

←

In Memoriam; Frans Fijen

Op	8	juli	is	na	een	zeer	kort	ziekbed	ons	
zeer betrokken lid Frans Fijen overleden. 
Het zo onverwachte verlies van Frans is bij 
velen heel hard aangekomen. Frans was 
binnen het Bouw- en Woningtoezicht in 
heel Nederland een enorme inspirator met 
heel veel kennis, die hij dan ook bij veel 
gemeenten mocht inzetten. Binnen de Ver-
eniging BWT Nederland was Frans al zolang 
de Vereniging bestaat betrokken bij diverse 
projecten, en zo was hij ook van het meest 

belangrijke onderwerp dat ons momenteel 
bezighoudt, de private kwaliteitsborging, 
projectleider. Naast de enorme kennis die 
Frans bezat was hij ook een warm en be-
trokken mens. Het is dan ook dat een ieder 
die hem kent, Frans enorm zal missen.

Namens het bestuur en de leden van de 
Vereniging BWT Nederland willen wij alle 
nabestaanden de kracht wensen om dit 
enorme verlies te kunnen verwerken.


