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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.
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Vervolgens laat Marjet Rutten zien dat 
de bouw deze uitdaging zal moeten 
aangaan door echt duurzaam en circu-
lair te gaan bouwen, onderhouden en 

transformeren. Heel specifiek wordt ook ingegaan 
op de wet VET die al op 1 juli aanstaande de aan-
sluitplicht voor gas zal schrappen, maar die meer 
gevolgen heeft dan we wellicht op het eerste  
gezicht verwachten. Anne-Marie van Osch van de 
gemeente Almere neemt ons mee in deze ingrij-
pende wijzigingen. De verandering van de mede-

VBWTN Managementsymposium: 
Energietransitie
Op woensdag 6 juni 2018 vindt in de Veerensmederij in Amersfoort het managementsymposium 

met daarbinnen de ALV van de Vereniging BWT Nederland plaats. Centraal staat het thema 

Energietransitie. Reinier van den Berg, de bekende weerman van het RTL Nieuws, neemt de 

deelnemers mee in de klimaatverandering van de aarde. Welke taak hebben wij om dit aan de 

ene kant zien te stoppen, maar ook om hier rekening mee te houden met de invulling van de 

fysieke leefomgeving. 

werker BWT in relatie tot de Energietransitie en de 
nieuwe rol van de BWT-er met de Omgevingswet 
wordt door Raymond Steenkamp en Jeroen Oude 
Lenferink belicht als specialisten op het gebied 
van kwaliteitscriteria, functieprofielen en ontwik-
keltrajecten voor de VTH-er.  
Als afsluitende spreker van het management-
symposium zal Margreet Schotman, voorzitter 
van de Vereniging BWT Nederland de laatste 
stand van zaken rond de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen, en de rol van de Vereniging 

BWT Nederland hierin met de deelnemers bespre-
ken. Hierbinnen licht zij onder andere de tot-
standkoming van de brief van de VNG, Bouwend 
Nederland en de Vereniging Eigen Huis aan de 
minister van BZK toe.  
Schrijf u nog snel in voor het management-
symposium, dat voor leden van de Vereniging 
BWT Nederland uiteraard gratis toegankelijk is. 
Voor het inschrijven voor deze bijeenkomst en 
het volledige programma kunt u op de oranje balk 
klikken op de homepage van www.bwtinfo.nl .

Reinier van den 
Berg, de bekende 
weerman van het 
RTL Nieuws, 
neemt de deel
nemers mee in de 
klimaatverande
ring van de aarde.
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VBWTN Managementsymposium: 
Energietransitie

In maart en april vonden de vijf regiodagen 
van de Vereniging BWT Nederland plaats. 
Ruim 250 deelnemers werden verspreid 
over vijf locaties door het land heen 
geïnformeerd over een breed scala aan 
onderwerpen die het werkveld raken. 

De presentatie over de MPG vindt u ook uit
gebreid terug in deze uitgave van Bouw
kwaliteit in de Praktijk. Maar daarnaast was 
er aandacht voor het toepassen van Bouw
besluitregels op een hoger niveau dan het 
rechtens verkregen niveau voor wat betreft 
het toepassen van een planologische ont
heffing. Het doel: een gezond woonklimaat 
creëren. Deze presentatie liet vooral zien dat 
gemeenten straks met de Omgevingswet, 
maar ook nu al onder de Wabo, wel degelijk 
ook technische eisen kunnen stellen aan 

ruimtelijke afwegingen om wel of niet mee te 
werken aan bijvoorbeeld een transformatie 
van een kantoor naar woonbestemming. 
Een ander onderwerp dat veel informatie 
voor de deelnemers opleverde was de toe
lichting op de Landelijke Richtlijn Bouw en 
Sloopveiligheid. Vincent Hilhorst gaf de 
deelnemers het advies om de richtlijn zo 
snel als mogelijk vast te gaan stellen als ge
meentelijk beleid voor bouw en sloopveilig
heid. Alleen als gemeenten de richtlijn als 
beleid gaan vaststellen ziet de markt dat er 
wordt gestreefd naar een landelijk uniforme 
beoordeling van deze belangrijke regels. 
Ook de Omgevingswet ontbrak uiteraard niet 
tijdens de regiodagen. Op deskundige wijze 
werd door een aantal sprekers vanuit de VNG 
het laatste nieuws over de Omgevingswet en 
het Digitale stelsel Omgevingswet in relatie 

tot het werkveld van Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving toegelicht. Alle pre
sentaties, inclusief een aantal presentaties 
over de lokale onderwerpen, vindt u op 
www.verenigingbwt.nl. 

Wat doet bouwtoezicht?
Deze vraag wordt beantwoord in een 
prachtige animatiefilm die is gemaakt 
in opdracht van Bouw en Woningtoe
zicht Den Haag. In uitgesproken Haags 
wordt de verbouwing van meneer Eigen
wijs verbeeld. De film is goed te gebrui
ken door iedere gemeente om te laten 
zien dat het werk van Bouw en Woning
toezicht niet stopt als de vergunning is 
verleend. De film is te vinden op Youtu
be: met als titel ‘Omgevingsvergunning 
bij verbouwen deel 2: Toezicht’.

Geslaagde regiodagen 
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