
↘ 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

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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Het congres lijkt dit jaar meer op ons 
jaarlijkse managementsymposium. 
Daarnaast bestaat het congres uit-
sluitend uit een plenair deel doordat 

in plaats van de workshops nu is gekozen voor 
digitale webinars. Deze kunt u achter uw eigen 
pc, op een voor u gepast moment, volgen. Tij-
dens het plenaire deel zal tevens een half uur 
worden ingepland voor een korte Algemene 
Ledenvergadering omdat ook deze in het voor-
jaar geen doorgang kon vinden. 
Bij het uitkomen van deze Bouwkwaliteit in de 

Jaarcongres 2020 Vereniging BWT Nederland: 
‘Verbonden op veilige afstand’
Wat zagen wij, en wellicht ook u, er weer naar uit om op 8 oktober met ruim 500 

deelnemers in Ermelo een mooi jaarcongres te kunnen houden. Dit jaar is dat 

echter helaas niet mogelijk. Ook ons jaarcongres ontkomt niet aan de 

coronamaatregelen waardoor het VBWTN-jaarcongres er helaas heel anders uit 

komt te zien dan u van ons gewend bent. Dit jaar kunnen wij op 8 oktober 2020 

slechts 100 deelnemers een plek aanbieden. Het jaarcongres zal daarom tevens 

live digitaal worden gestreamd, zodat iedereen die dit wil het congres kan volgen.

Praktijk zal het aantal inschrijvingen voor fy-
sieke deelname aan het congres al zijn volge-
boekt. Maar iedereen kan zich gratis aanmel-
den om het congres digitaal live te volgen via 
www.bwtinfo.nl of www.vereniging-bwt.nl. In-
schrijven kan tot 6 oktober 2020. 
U ontvangt uiterlijk één dag voor het congres 
de inloggegevens voor het digitale congres, 
zodat u het ochtendprogramma live en de di-
gitale webinars op een voor u gepast moment 
kunt volgen.

Tijd Onderdeel

09:00 - 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst
10:00 - 10:15 uur Opening door dagvoorzitter Wico Ankersmit en voorzitter Else Poortvliet.
10:15 - 10:45 uur De Wkb richting implementatie, met aandacht voor de rol van de VNG en Vereniging BWT Nederland. Presentatie over Im-

pactanalyse Wkb door de VNG.
10:45 - 11:00 uur Toelatingsorganisatie Wkb, ‘Zelfde missie, samen effectiever’, door directeur van de toelatingsorganisatie, Martijn Tummers.
11:00 - 11:20 uur Vergunningverlening onder de Omgevingswet met de knip, Omgevingsplanactiviteit en ruimte voor het bevoegd gezag tussen 

vergunning, melding en vergunningvrij. Door Hajé van Egmond en Wico Ankersmit.
11:20 - 12:00 uur Peter Ros over ‘Future proof werken’, waarbij digitalisering door de coronacrisis een vlucht heeft genomen. Maar dit is nog 

maar het begin: ook voor ons vakgebied.
12:00 - 13:00 uur Lunchpauze
13:00 - 13:30 Algemene Ledenvergadering VBWTN
13.30 - 14:00 Officiële lancering BWT-app
14:00 - 15:00 Coronaproof naborrelen
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Jaarcongres 2020 Vereniging BWT Nederland: 
‘Verbonden op veilige afstand’

Onderstaande webinars worden vanaf 8 ok-
tober op de congrespagina geplaatst.
• W01. Wkb: risicoanalyse en borgingsplan.
• W02. Wkb: het starten van proefprojec-

ten.
• W03. Platform handhaving: Werken met 

de nieuwe BWT-app.
• W04. Omgevingswet: Stand van zaken 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
• W05. Omgevingswet: Hoe maak ik een 

Omgevingsplan?

• W06. Omgevingswet: Het nieuwe vergun-
ningplichtig en vergunningvrije bouwen.

• W07. Aanscherping MPG en de nieuwe 
checklist.

• W08. Handreiking Bouw- en Sloopveilig-
heid in het Bouwbesluit en Bbl.

• W09. Handreiking Reikwijdte regelgeving 
VBWTN.

• W10. BENG en NTA 8800.
• W11. Toelatingsorganisatie Wkb stelt zich 

voor.

• W12. Klaar voor kwaliteit (gesponsord 
webinar).

• W13. ‘How to eat an elephant’; E-learning 
met beleving (gesponsord webinar).

• W14. KiK en de KiK-tool 2.0 (gesponsord 
webinar).

• W15. Brandveiligheid door rookbeheer-
sing, door Brandveilig Bouwen Neder-
land.

Webinars BWT Congres 2020

Dit jaar geen volle zaal…
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