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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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Met de inspiratie die was opge-
daan in de ochtend werden de 
deelnemers in de middag bijge-
praat over de op 14 mei 2019 

aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Deze presentatie sloot af met een 
drietal vragen die de deelnemers in groepen 

Samen aan de slag richting Wkb
In Utrecht vond op 5 juni 2019 het jaarlijkse managementsymposium van de 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht plaats. Ruim 120 deelnemers werden door 

Hugh Jansman en Bas Kodden meegenomen in een boeiend verhaal over 

leiderschap. De lezing spitste zich vooral toe op het leidinggeven in een 

veranderende omgeving. Ook het bouw- en woningtoezicht zal veranderen. 

Niet alleen door de Wet kwaliteitsborging, maar ook door de Omgevingswet 

zullen de werkzaamheden en rollen van de BWT-ers gaan veranderen.

gingen beantwoorden. De eerste vraag die 
werd behandeld door de groepen was: Wat 
zou jij willen ontdekken/onderzoeken in de 
proefprojecten vooruitlopend op de uitvoe-
ring? De tweede vraag was: Welke personele 
consequenties zie jij op de onderwerpen 
competenties, formatie en relatie met de Om-

gevingswet voor jouw afdeling? De derde 
vraag was: Welke voorwaarden moeten vol-
gens jou zijn ingevuld voordat de Wkb kan 
worden ingevoerd? Deze drie vragen leverden 
heel veel informatie op die door het bestuur 
zal worden meegenomen in de komende peri-
ode, waarin zowel het ministerie als ook de 
VNG met een implementatieplan aan de slag 
gaat. 
Duidelijk is ook dat het ministerie en de VNG 
snel aan het werk moeten om alle vragen die 
er nog zijn te kunnen beantwoorden. Termen 
die veel naar voren kwamen, waren: leges, on-
afhankelijkheid, scheidsrechter, processen, 
rollen, informatie en samenwerking. Een zorg 
die ook veel werd uitgesproken is het feit dat 
colleges bij gemeenten nog erg weinig kennis 
hebben van de Wet kwaliteitsborging en dat 
zij totaal geen idee hebben welke taken er bij 
de gemeenten blijven met de daarvoor beno-
digde kennis en capaciteit. 
Eén conclusie die aan het eind van het ma-
nagementsymposium tijdens de borrel door 
verschillende deelnemers werd genoemd is 
dat zowel opdrachtgevers, bouwers, toekom-
stige kwaliteitsborgers als ook de gemeente 
alle zeilen zullen moeten bijzetten om samen 
keihard aan de slag te gaan. Als niet zo snel 
mogelijk stappen worden gezet lijkt invoering 
per 1 januari 2021 eigenlijk al op voorhand on-
mogelijk. 
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Samen aan de slag richting Wkb

“We weten de bestemming, nu nog de 
reis…” Dit concludeerde Wico Ankersmit, 
directeur Vereniging Bouw- en Woningtoe-
zicht Nederland, tijdens de startbijeen-
komst van de koplopers Wkb op 22 mei 
2019. De koplopers zijn de eersten die 
proefprojecten met kwaliteitsborging 
gaan uitvoeren conform de afspraken in 
het Bestuursakkoord tussen de Minister 
van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Ver-
eniging van Nederlandse gemeenten 
(VNG). 

Tijdens de startbijeenkomst was er aan-
dacht voor de ambities, de aanpak en de 
voordelen van het koplopersproject. Ook 
konden de koplopers ervaringen uitwisse-
len. Ton Jans, directeur KOMO, opende de 
bijeenkomst en verwelkomde iedereen. 
“Doel van de Wkb is om de Nederlandse 
bouwconsument een sterkere positie te ge-
ven, aansprakelijkheden helder te maken 
en door een bouwkolombrede inzet een be-
tere bouwkwaliteit te bereiken”, aldus Ton 
Jans.

Koplopers toetsen Wkb in dagelijk-

se praktijk

De KikCampus ontwikkelde samen met 
KOMO het idee voor de uitvoering van 
proefprojecten met koplopers. Tien ge-
meenten en tien woningcorporaties, die sa-
men hun rol binnen de kwaliteitsborging 

gaan onderzoeken met hulp van de KiKCam-
pus en een instrument als KIK. Zij gaan het 
kader van de Wkb toetsen in de dagelijkse 
praktijk. Inclusief spelregels, samenwer-
kingsvormen en afspraken. De koplopers 
kunnen rekenen op hulp van de KiKCampus 
als organisatiedeskundige, procesbegelei-
der, kwaliteitsborger voor inhoudelijke ex-
pertise en kenniswerker.

Ervaringen in de praktijk

Enkele gemeenten anticiperen op de ver-
anderingen. Zij hebben al capaciteit en 
middelen ingezet, processen aangepast, 
enkele proeftrajecten gedaan of korting 
gegeven op de leges. Dagvoorzitter Rens 
Metz (Building Changes) vroeg een vier-
koppig panel naar de ervaringen in de 
praktijk. De panelleden Wico Ankersmit 
(VBWTN), Justus Vermeulen (gemeente Am-
sterdam), Keimpe Stroop (gBou.) en Gerrit 
de Heer (Building Changes) hebben ieder 
hun eigen bevindingen. Toch waren er ook 
veel overeenkomsten. We noemen er hier 
enkele.
•  De Wkb biedt een routekaart, de weg 

moeten we met elkaar bepalen.
•  Voordat het 2021 is, moet er nog heel 

veel gebeuren.
•  Niet alle onderdelen van de bouwketen 

zijn even goed geïnformeerd en voorbe-
reid.

•  Het Bouwbesluit is leidend.

•  De tijd dringt. Medio volgend jaar ver-
wacht BZK een evaluatie van de proefpro-
jecten.

•  Een aantal rollen en spelregels behoeft 
gaandeweg nadere formulering. 

•  Veranderende regelgeving gaat ook over 
met mensen, culturen, gedrag en commu-
nicatie.

•  Er bestaan verschillende inzichten.

Ambitie

Jaap Kolk (Building Changes) gaf een pre-
sentatie waarin hij onder andere de ambitie 
toelichtte van het koplopersproject: “Een 
bouwsector waar bevoegd gezag en de 
bouwkolom gezamenlijk en proactief wer-
ken aan het leveren van maximale kwaliteit 
voor de bouwconsument – zowel in product 
als in proces.” De volgende (succes)facto-
ren spelen daarin een belangrijke rol (de 
vier V’s):
•  vertrouwen (in de intentie en in de com-

petentie);
•  verbinden (tussen personen in de organi-

satie en tussen organisaties);
•  verduidelijken (van het proces en de be-

nodigde tools);
•  voordelen (in harde aspecten als tijd, 

geld, kwaliteit en in zachte aspecten als 
houding, gedrag, cultuur).

Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
via info@kikcampus.nl of info@bwtinfo.nl.

Startbijeenkomst koplopers Wkb
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