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.

↘ 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

Toezichthouders- en Handhaverscongres BWT
Op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden
toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, vindt op woensdag 15
april voor de eerste keer een BWT-congres plaats speciaal voor toezichthouders
en handhavers. Uiteraard is er ieder jaar in oktober het grote jaarcongres van
de Vereniging BWT Nederland, maar op dat congres worden naar de mening
van de meer praktijkgerichte toezichthouders en handhavers te weinig
onderwerpen besproken die specifiek op hun werk, taak en rol zijn
toegesneden.

D

e vraag naar meer praktijkgerichte
informatie heeft ertoe geleid dat samen met Danny Spaans en Vincent
Weijermans, beide toezichthouder in
Den Haag, een eerste Landelijk Toezichthouders- en Handhaverscongres BWT wordt georganiseerd. Niet verwonderlijk dat dit congres
ook in Den Haag zal plaatsvinden, met tevens
een ruime inbreng vanuit BWT Den Haag.
Het congres vindt plaats midden op het park

Madurodam. Hierbij wordt tijdens de lunch en
na afloop van het congres de deelnemer ook
de gelegenheid geboden het park te bezoeken. De onderwerpen zijn praktijkgericht en
zijn bedoeld de toezichthouder en handhaver
praktijklessen te geven die toegepast kunnen
worden in het dagelijks werk. Om zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen behandelen,
worden er tijdens de dag drie workshopronden gehouden. Ook zal natuurlijk worden besproken welke impact en rolverandering er

voor de toezichthouders zal plaatsvinden door
de komst van de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen en de Omgevingswet.
Het programma is al bijna rond, en inschrijven
kan via www.bwtinfo.nl. Het congres is gratis
toegankelijk voor leden van de Vereniging BWT
Nederland, voor niet-leden zijn de kosten €
230,- per deelnemer. Er is dit eerste congres
plek voor maximaal 220 deelnemers: wacht
dus niet te lang met aanmelden!

Reserveer woensdag 15 april 2020 in uw agenda voor het Landelijk Toezichthouders- en Handhaverscongres BWT in Madurodam.
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Verenigingsnieuws VBWTN

T

VOORLOPIG PROGRAMMA
10:00 uur

Welkom en opening
Door Else Poortvliet, voorzitter Vereniging BWT Nederland

10:10 uur

Toezien op Den Haag in uitvoering
Presentatie over toezicht op de bouw van het OCC/Spuitheater Den Haag door Erik van den Berg, gemeente Den Haag

10:30 uur

Lerende community toezicht en handhaving
Lancering van de BWT-app toezicht en handhaving die het doel heeft om binnen het BWT de samenwerking, het delen van
kennis en het uniformeren van taakuitvoering te verbeteren

11:00 uur

Toezicht op brandveiligheid gevels
De risico’s van na-isolatie/renovatie ten aanzien van brandveiligheid herkennen als toezichthouder (sprekers, Den Haag en
Rotterdam)

11:20 uur

Rol van toezichthouder en handhaver onder de Wkb en Omgevingswet
Door Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland

11:50 uur

Korte pauze, en verplaatsen naar Workshopronde 1

12:10 uur

12:10 tot 13:00 Workshopronde 1

13:00 uur

13:00 tot 14:00 Lunchpauze met mogelijkheid bezoek Madurodam

14:00 uur

14:00 tot 14:50 Workshopronde 2

14:50 uur

14:50 tot 15:00 Zaalwissel

15:00 uur

15:00 tot 15:50 Workshopronde 3

16:00 uur

Afsluiting plenair door burgemeester Foort van Oosten van gemeente Nissewaard met aansluitend om 16:15 uur borrel

Workshops
De workshops zijn onderverdeeld in drie thema’s.
Toezicht in de praktijk
• Workshop 1e ronde: Praktijktoezicht op verschillende soorten funderingen
• Workshop 2e ronde: Toezicht op brandveiligheid in de praktijk
• Workshop 3e ronde: Samenwerken met de
Arbeidsinspectie aan een goede bouw- en
sloopveiligheid

Handhaving in de praktijk
• Workshop 1e ronde: Evenementen: een complex samenspel van factoren
• Workshop 2e ronde: Betreden van een
drugspand: praktijkcasus Spaanse Polder uit
de BWT-app
• Workshop 3e ronde: Nieuwe rol van toezicht
en handhaving, van risicogericht naar doelgericht

Toezicht en handhaving op de bestaande
voorraad
• Workshop 1e ronde: De rol van BWT bij en na
incidenten; Casus gasexplosie Den Haag
• Workshop 2e ronde: Geluidsoverlast en de
rol van BWT
• Workshop 3e ronde: Toezicht en handhaving
op het energielabel C en duurzaam gebruik
in het Bbl
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