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O
m verder te professionaliseren en 

ontwikkelingen bij te houden wordt 

het e-Portfolio DITKANIK.NU (www.

ditkanik.nu) gebruikt in combinatie 

met een doelprofiel. 

Je kunt dan kiezen uit de volgende doelprofie-

len:

•  doelprofiel Omgevingsadviseur (relevante 

Omgevingswetcompetenties), of:

Doelprofiel Bouw- en Woningtoezicht

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een nieuwe partner als het gaat om 

het borgen van de kwaliteit van medewerkers binnen het vakgebied: Libereaux. De 

Vereniging wil haar leden stimuleren om, in het licht van de Kwaliteitscriteria 2.2 

en de Omgevingswet, nog beter na te denken over de eigen professionalisering en 

het bijhouden van ontwikkelingen. Zij biedt haar leden daarom nu de mogelijkheid 

om met korting een gepersonaliseerde e-Portfolio-omgeving aan te schaffen. 

•  twee deskundigheidsgebieden uit de 

VTH-kwaliteitscriteria 2.2. 

Uiteraard kan er ook voor worden gekozen om 

beide te gebruiken. 

Na een uitgebreide schriftelijke instructie 

kunnen beroepsproducten en kenniselemen-

ten worden gekoppeld aan de gevraagde ele-

menten uit het profiel. Je kunt zo zelfstandig 

het e-Portfolio opbouwen om inzicht te krij-

gen in hoeverre je de gevraagde eisen of com-

petenties kunt aantonen. Vanuit dit inzicht, 

ontstaat er een beter zelfbeeld én wordt er 

inzicht gegeven in de ontwikkelbehoefte (de 

nog niet aangetoonde criteria of competen-

ties). Kijk op www.bwtinfo.nl onder dossiers 

‘BWT doelprofiel Libereaux’ voor meer infor-

matie.
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Volgend voorjaar wordt voor het eerst een BWT Toezichthouders en handhaverscongres ge-

organiseerd. In april zal dan een dag centraal staan in het teken van technische controle en 

handhaving van bouwregelgeving en het toezien op en handhaven van de bestaande bouw 

qua technische regelgeving en gebruik. Tijdens het congres zal ook de Landelijke App van 

de Lerende Levende Community Handhaving worden gepresenteerd. Deze app is dan via de 

Google store of via de Windows App Store te downloaden.

Wij willen dit congres organiseren voor en door toezichthouders en handhavers en willen 

dan best practices uit de praktijk aan het woord laten. Heb jij in jouw gemeente een mooi 

product, een handig proces of een praktijkcasus die je graag met collega’s uit het land wil 

delen, dan zijn wij op zoek naar jou! Zou je jouw verhaal wel willen vertellen tijdens een 

workshop, praktijksessie of rondetafelgesprek met andere toezichthouders en handhavers, 

geef dit dan door via een mail aan w.ankersmit@vereniging-bwt.nl en wellicht gaan wij dan 

veel van je leren. In een volgende Verenigingsnieuws hopen we meer te kunnen vertellen 

over een datum en locatie.

In deze Bouwkwaliteit in de praktijk vindt u al een prachtig verslag 

van het op 10 oktober gehouden jaarcongres van de Vereniging 

BWT Nederland in Ermelo. Voor de dit jaar ruim 500 deelnemers is 

het altijd lastig kiezen welke twee van de twintig workshops zij wil-

len volgen. Vaak zijn er voor de deelnemers wel veel meer work-

shops interessant, maar moeten zij toch kiezen. Daarnaast was ook 

dit jaar weer een aantal workshops voortijdig gesloten voor in-

schrijving omdat het maximaal aantal deelnemers zich al voor die 

betreffende workshop had ingeschreven. Het is dan ook goed om te 

weten dat alle presentaties van zowel het plenaire ochtendpro-

gramma als ook de twintig workshops op de congrespagina van de 

verenigingswebsite www.vereniging-bwt.nl zijn terug te vinden. 

Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om nog vragen te stellen 

aan de inleiders van de workshops. Dit kan rechtstreeks of via 

info@bwtinfo.nl. Wij zorgen er dan voor dat de vraag bij de juiste 

inleider terechtkomt. 

Toezichthouders en handhaverscongres 
 voorjaar 2020

Presentaties VBWTN-jaarcongres staan online


