
↘ 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

46   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

W
ij merken van alle kanten dat er 

grote behoefte is om elkaar 

weer eens in levende lijve te 

ontmoeten, en weer fysiek een 

stuk kennisoverdracht te krijgen. Zowel in het 

plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 

workshops willen wij u dan ook weer op de 

hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen 

op ons vakgebied. Om die reden hopen wij 

dan ook, samen met u als deelnemers, de 

sprekers en sponsoren een boeiend congres 

te mogen organiseren.

Samenwerken

De titel van dit 18e jaarcongres van de Vereni-

ging BWT Nederland is ‘Samenwerken aan een 

nog betere kwaliteit’. Samenwerking tussen 

alle actoren in de bouw en met diegenen waar 

de bouw invloed op heeft staat centraal in de 

Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen. Maar ook de periode die 

achter ons ligt heeft laten zien dat thuiswer-

ken en vooral ook het digitaal met elkaar com-

municeren een andere manier van samenwer-

ken vraagt. Daarnaast is er tijdens het congres 

veel aandacht voor de druk op de arbeids-

markt en gaan we met elkaar in gesprek om 

ons vakgebied voor de toekomst nog aantrek-

kelijker te maken.

Bijzondere gasten en workshops

Dit jaar hebben we naast aansprekende on-

derwerpen met boeiende sprekers een bijzon-

dere gast. Niemand minder dan voormalig For-

Jaarcongres VBWTN 2021

‘Samenwerken aan een nog betere kwaliteit’
Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u weer van harte uit voor het grote jaarcongres 

van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Uiteraard nog onder voorbehoud van 

de laatste ontwikkelingen rond de coronamaatregelen bereiden wij weer een congres voor als 

vanouds. Volgens de huidige maatregelen mogen wij met twee derde capaciteit in combinatie 

met een gezondheidsverklaring via de corona-app ons congres organiseren.

Informatie

• Wanneer: Donderdag 7 oktober 2021

• Waar: De Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo: www.heerlickheijdvanermelo.nl

•  Wat kost het: Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & 

Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal gratis leden per gemeentelijk, GOL of geas-

socieerd lid of de kosten voor niet-leden vindt u informatie op de inschrijfpagina.

•  Inschrijven: Inschrijving kan tot uiterlijk 4 oktober 2021. Aanmelden kan via de inschrijf-

pagina op www.vereniging-bwt.nl. Deze is ook te vinden via www.bwtinfo.nl. 

•  Wat nog meer: Let op! Voor het kunnen toelaten van zo veel mogelijk deelnemers zullen 

wij bij toegang een test-, herstel- of vaccinatiebewijs via de coronacheck-app vragen.

De zaal zal dit keer voor twee derde gevuld zijn, maar daar zijn we al heel blij mee!
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09:00 – 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst en informatiemarkt

10:00 – 10:10 uur Opening door onze dagvoorzitter

10:10 – 10:30 uur Samenwerking in een veranderende omgeving door Else Poortvliet, voorzitter van de Vereniging BWT Nederland

10:30 – 11:00 uur Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet. Johan van der Graaf over de mogelijkheden om met het Omgevings 

  plan te werken aan een betere bouwkwaliteit

11:00 – 11:30 uur Koffiepauze en Informatiemarkt

11:30 – 11:50 uur Esther van Kooten Niekerk en Hajé van Egmond, over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd ge 

  zag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel, en over de laatste stand van zaken richting inwerkingtreding Wkb

11:50 – 12:30 uur Robert Doornbos, voormalig Formule 1-coureur en commentator bij Ziggo Sport, neemt ons mee naar de relatie van  

  autosport en Omgevingswet waar topprestaties alleen kunnen worden gehaald bij optimale samenwerking onder de  

  juiste omstandigheden

12:30 – 13:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt

13:30 – 14:30 uur WORKSHOPS 1e ronde

14:30 – 15:00 uur Theepauze en Informatiemarkt

15:00 – 16:00 uur WORKSHOPS 2e ronde

16:00 – 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit

16:05 – 17:00 uur Naborrelen en netwerken

Workshopronde 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

• W1.1 Algemene Ledenvergadering 2021 met tevens een discussie over het werven van personeel bij deze krapte op de arbeidsmarkt

• W1.2 Het toetsen van Omgevingsplanactiviteiten in de Omgevingswet toegelicht

• W1.3 De BWT-app toezicht en handhaving is nu live, maar hoe gaan we er nu samen mee aan de slag?

• W1.4 Wkb: ervaringen uit diverse proefprojecten gedeeld door gemeenten en kwaliteitsborgers

• W1.5 De brandveiligheidsrisico’s van verduurzaming in nieuwbouw en bestaande bouw

• W1.6 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in één uur

• W1.7 Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Woningborg en PlanGarant

• W1.8 Hoe werkt dat eigenlijk? Uitleg en toepassing van nieuwe technologie in ons vakgebied

Workshopronde 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

• W2.1 Rondetafeldiscussie management: Hoe maken wij ons vakgebied aantrekkelijker voor schoolverlaters en instromers?

• W2.2 Bouw- en sloopveiligheid in het Omgevingsplan of Bbl. Wat moet je als gemeente doen om dit onderwerp goed te borgen?

• W2.3 Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Kik-Komo en de Borgermeester

• W2.4 VTH krijgt steeds vaker te maken met integriteitskwesties. Hoe kun je hier als afdeling goed op zijn voorbereid?

• W2.5 Wkb: de rol en taken van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw

• W2.6  Constructieve veiligheid vraagt continue uw aandacht (KPCV) met onder andere de APK voor gebouwen, online tools en de toe-

name van circulair bouwen

• W2.7 Ervaringen met het implementeren van een nieuw VTH-systeem en het aansluiten in het DSO (lessons learned)

• W2.8 Toezicht houden op de Essentiële controlepunten brandveiligheid gevels

• W2.9 Leuker kunnen we het wel maken, met blended learning

Congresprogramma BWT-congres 2021

mule 1-coureur en Ziggo-sportcommentator 

Robert Doornbos zal u laten zien waarom al-

leen met optimale samenwerking toppresta-

ties zijn te realiseren. Daarnaast wordt u bijge-

praat over de laatste stand van zaken rond de 

Omgevingswet en Wkb, en wordt er inhoude-

lijk ingegaan op de handreiking bouwtechni-

sche regels onder de Omgevingswet.

De middag staat ook dit jaar in het teken van 

zeer gevarieerde workshops voor iedere exper-

tise binnen het Bouw- en Woningtoezicht, en 

een aantal sessies met het bestuur waaronder 

ook de ALV. Het zal voor de deelnemers dan 

ook weer lastig worden om uit het brede aan-

bod een keuze te maken. Gelet op corona-

maatregelen die waarschijnlijk op 7 oktober 

nog van kracht zijn zal het aantal deelnemers 

voor sommige workshop beperkter zijn dan in 

de voorgaande jaren.

Schrijf u dan ook snel in, want de kans bestaat 

dat wij ook dit jaar, in verband met de grote 

belangstelling, de mogelijkheid tot inschrij-

ving vroegtijdig zullen moeten sluiten.

Wico Ankersmit

Directeur Vereniging BWT Nederland

Schrijf u snel in voor de workshops, want vol is vol! 

Bovendien zal door Covid-19 het aantal deelnemers 

voor sommige workshop beperkter zijn dan in voor-

gaande jaren.


