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D
e roadshow beslaat ongeveer drie 

uur. Hierbij worden, naast leden van 

de Vereniging BWT Nederland, ook 

marktpartijen uitgenodigd. De be-

doeling van deze roadshows is dan ook om 

samen aan de slag te gaan met een aantal ca-

sussen. Zo kunnen we van en met elkaar de 

nieuwe rol in het stelsel onder de Wkb leren 

kennen. Via onder andere een rollenspel zul-

len bouwplannen van initiatief tot uitvoering 

langs de verschillende actoren in het proces 

gaan. Hierbij worden alle deelnemers uitge-

daagd hun rol te gaan invullen hoe zij denken 

dat deze onder het nieuwe stelsel er uit komt 

te zien. Tijdens het proces wordt dan een aan-

tal ‘verstoringen’ in het rollenspel gebracht, 

zoals een technische fout, een onverwachte 

situatie die tijdens het proces naar boven 

komt of een zich niet aan de regels houdende 

partij in het stelsel. Het is dan ook de bedoe-

ling om elkaar uit te dagen en juist daarmee 

veel wellicht nog openstaande vragen beant-

Roadshows Wet kwaliteitsborging voor  
het bouwen

Ook dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht in de diverse 

regio’s van ons land een aantal bijeenkomsten. Dit jaar zal de invulling echter 

anders zijn dan u wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen. In 

verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

organiseren we namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met onder-

steuning van Bouwend Nederland, BNA, AFNL, NL Ingenieurs, Aedes en 

Neprom maar liefst tien roadshows. Een noodzakelijke oefening voor bevoegd 

gezag, aanvragers, aannemers, architecten en kwaliteitsborgers.

woord te krijgen. Het is dan ook erg belangrijk 

om deze bijna noodzakelijke oefening met el-

kaar te gaan doen. 

Proefprojecten

Ook is het de bedoeling om tijdens de road-

show contacten te gaan leggen die kunnen 

resulteren in echte proefprojecten. Als deelne-

mers vanuit de marktpartijen worden vooral 

partijen gevraagd die zelf actief zijn in die re-

gio als ontwikkelaar, bouwer, architect of kwa-

liteitsborger. Deze partijen zijn van harte wel-

kom op deze roadshows. De bedoeling is om 

een mooie en evenwichtige mix te krijgen van 

alle partijen in het speelveld van de kwaliteits-

borging. 

Qua locaties is geprobeerd in iedere regio 

aanwezig te zijn. De data, precieze locaties en 

aanvangstijden van de verschillende road-

shows, inclusief waar u zich kunt aanmelden, 

vindt u op www.bwtinfo.nl, onder de knop 

‘Aanmelden roadshows’.

Programma

Het programma van een roadshow kent de vol-

gende onderwerpen:

• Inloop met koffie en iets lekkers.

• Introductie en laatste stand van zaken Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen.

• Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wij-

zigingen toegelicht.

• Korte pauze met speeddating en markt-

plaats voor proefprojecten.

• Rollenspel met diverse casussen in Gevolg-

klasse 1.

• Vragenrondje en afsluiting van de road-

show.

Namens het ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en de Vereniging 

Bouw- en Woningtoezicht Nederland nodigen 

wij u van harte uit om deel te namen aan één 

van deze roadshows.
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