
↘ 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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Samenwerking VBWTN en VKBN
Tijdens de jaarlijkse ‘Heidag’ van de Vereniging BWT Nederland op 18 maart 

2022 in Utrecht hebben het bestuur van de VBWTN en de VKBN (Vereniging 

Kwaliteitsborgers Nederland) een eerste inhoudelijk overleg gehad over 

samenwerking. 

Door de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb), die als onderdeel van 
de Omgevingswet op 1 januari 2023 
in werking treedt, is een goede sa-

menwerking ook essentieel. Samen staan de 
leden van beide verenigingen voor een goede 
bouwkwaliteit en voor uitvoerbare, toetsbare 
en handhaafbare regelgeving. In overleg met 

Maurice Klaver, voorzitter Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland en Else Poortvliet, voorzitter VBWTN.

elkaar is een aantal eerste actiepunten be-
sproken, zoals:
• werving en nieuwe instroom van mede- 

werkers;
• inzetten op het verbeteren van de kwaliteit 

en kennis van de bouwregelgeving;
• communicatie over de veranderingen in rol 

en uitvoering door de Wkb;

• afstemmen bij nieuwe bouwtechnische 
bouwregelgeving. 

De komende maanden zal de samenwerking 
worden geformaliseerd. Hierbij hebben beide 
partijen het belang en de noodzaak hiervan na 
afloop van deze eerste bijeenkomst weder-
zijds bevestigd.
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Zodra de Omgevingswet in werking treedt 
zullen alle bouwprojecten onder gevolg-
klasse 1 meldingsplichtig worden en onder 
kwaliteitsborging worden uitgevoerd. Voor 
een gemeente is het dan ook essentieel om 
te leren en te ervaren hoe dit proces gaat 
verlopen.

Gemeenten kunnen ervaring opdoen met 
proefprojecten. Het blijkt echter dat om ver-
schillende redenen, zoals tijdsinspanning, 
lange doorlooptijd of urgentie, niet ieder-
een (gemeente/omgevingsdienst, bouwbe-
drijf, eindgebruiker) hier gebruik van heeft 
gemaakt. Met de Wkb-proeftuin, die met de 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en een 
aantal geassocieerde leden van de Vereni-
ging is ontwikkeld, is er nu ook een andere 
methode om het proces van de Wkb te 
doorlopen en de noodzakelijke ervaring 
met het proces op te doen. En dat in slechts 
drie sessies, waarbij via echte bouwprojec-
ten virtueel met mensen uit de bouwprak-
tijk het gehele proces inclusief te nemen 
hobbels en uitdagingen wordt doorlopen.

Twee praktijkcasussen
In de proeftuin gaan we direct aan de slag 

met twee praktijkcasussen. Om de werke-
lijkheid zo goed mogelijk na te bootsen is 
basiskennis van de Wkb wel zo handig. Om 
enkel de toepassing van de Wkb te laten 
ervaren is er – in samenwerking met Envire 
– de mogelijkheid om vooraf een online ba-
siscursus Wkb te volgen.
Het mooie is dat de proeftuin wordt gedaan 
door een heel team. Hiermee doen direct 
alle plantoetsers, toezichthouders of ande-
ren binnen de organisatie die met de Wkb 
te maken krijgen praktijkervaring op. De 
proeftuin kan ook een goede stimulans zijn 
om daarna ook nog een echt proefproject te 
gaan draaien, met een aannemer en een 
kwaliteitsborger.

Programma Wkb-proeftuin
In drie digitale sessies van twee uur wordt 
uw organisatie meegenomen door het feite-
lijke proces van bouwinitiatief tot opleve-
ring. Aan de hand van diverse fictieve, maar 
wel echte, bouwprojecten als cases, gaat 
iedereen ervaren wat zijn of haar rol en taken 
zijn in het Wkb-proces. Per Wkb-proeftuin 
worden twee casussen parallel doorlopen.
Sessie 1:
• Inleiding op de proeftuin

• Test je kennis (Nearpod)
• Start casus/cases
• Van initiatief tot vergunningaanvraag
Sessie 2:
• Zijn er bijzondere lokale omstandighe-

den?
• Hoe wil je het proces doorlopen/welke rol 

wil je pakken als gemeente?
• Vervolg casus/cases
• Van Borgingsplan tot start bouw
Sessie 3:
• Behandelen opdrachten
• Vervolg casus/cases
• Formulier strijdigheid die verklaring in de 

weg staat
• Casco oplevering/deellevering
• Van bouwactiviteit tot dossier bevoegd 

gezag

Kosten deelname
Prijs per proeftuin is € 3.200,- (maximaal 
twaalf deelnemers). Leden van de Vereni-
ging BWT Nederland krijgen een korting van 
€ 400,- per proeftuin. Als extra kan een ba-
siscursus Wkb worden afgenomen via Envi-
re. Prijs per deelnemer € 100,-. 
Inschrijven kan via www.stichtingibk.nl/
wkb-proeftuin.

Deelnemen aan een Wkb-proeftuin? 

‘Heidag’ met de VKBN.
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