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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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T ijdens het managementsymposium 
willen wij met u de uitdagingen be-
spreken waar wij als vakgebied voor 
staan. De krapte op de arbeidsmarkt, 

een bouwopgave die schreeuwt om innovatie 
en versnelling en een VTH-organisatie die door 
de komst van de Omgevingswet en Wkb een 
totaal andere financiering vraagt. Maar vooral 
ook hoe wij de meerwaarde van ons vakgebied 
de komende jaren samen met de rol van de 
kwaliteitsborger en het omgevingsplan kun-
nen gaan borgen. 
Diverse sprekers met een uitgesproken me-
ning over deze toekomst zullen u meenemen 
in deze uitdagingen en ook een spiegel voor-
houden. Tijdens dit managementsymposium 
willen wij ook als management met elkaar in 
gesprek gaan over hoe u de aanstaande tran-
sitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen 
in taken, uitvoering, prioritering en inzet. 

ALV

Een kort, maar voor ons als vereniging belang-
rijk, onderdeel van het managementsymposi-
um is de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring. In dit gedeelte hebben de vertegen- 
woordigers van de gemeentelijke leden en de 
GOL (Gemeenschappelijke Openbare Licha-
men)-leden stemrecht en willen wij samen met 
u bepalen welke koers wij als vereniging de 
komende jaren willen gaan varen. 
Het managementsymposium van de Vereni-

Managementsymposium en ALV
Na twee jaar afwezigheid vindt op 8 juni 2022 het Managementsymposium 

annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland weer 

plaats. Dit jaar is het thema van het managementsymposium ‘De volgende fase 

van ons bestaan’. Wij stellen het zeer op prijs u als lid van de Vereniging BWT 

weer te mogen ontmoeten. De onderwerpen zien dan ook op de grote uitda-

gingen waar wij als vakgebied voor staan na de invoering van de Omgevings-

wet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

ging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de 
uitgelezen kans om op managementniveau 
met elkaar te netwerken over alle ontwikkelin-
gen binnen het bouw- en woningtoezicht. Hier 
is ook voldoende ruimte voor opgenomen in 
het programma en de prachtige locatie zal hier 
zeker positief aan bijdragen.

Locatie

Het managementsymposium wordt gehouden 
in Kanaal30 aan de Kanaalweg 30 te Utrecht. 
Dat is ongeveer 20 minuten (2 kilometer) lo-
pen vanaf het Centraal Station, maar ook pri-
ma bereikbaar met de bus of auto.
De toegang is gratis voor alle leden van de Ver-
eniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op 
een zo goed mogelijke vertegenwoordiging 
vanuit het management. Niet-leden van de 

vereniging zijn ook welkom, tegen betaling 
van € 150 excl. btw per persoon. 
Schrijf u nu in via www.vereniging-bwt.nl of via 
www.bwtinfo.nl (zie op bwtinfo oranje balk 
bovenaan de homepage). De stukken voor de 
ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen 
eveneens eind mei op de website van de ver-
eniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vin-
den op de speciale pagina ALV 2022 aange-
maakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde 
pagina waarop u zich ook kunt inschrijven 
voor deze bijeenkomst. 
Gelet op het boeiende programma van dit ma-
nagementsymposium verwachten wij een gro-
te opkomst. De inschrijving sluit op 5 juni 
2022, of eerder indien het maximaal aantal 
deelnemers is bereikt. Het bestuur van de Ver-
eniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst.
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Op 8 juni 2022 vindt in Utrecht het Managementsymposium annex 
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Bouw- en Wo-
ningtoezicht Nederland plaats. Het thema van het management- 
symposium is: ‘De volgende fase van ons bestaan’. Het programma 
ziet er als volgt uit:

• 09:30-10:00 uur  Registratie deelnemers, ontvangst met koffie/
thee.

• 10:00-10:05 uur  Opening door dagvoorzitter Wico Ankersmit 
(directeur VBWTN).

• 10:05-10:15 uur  Welkomstwoord door onze voorzitter Else 
Poortvliet met een korte inleiding over de uit-
dagingen waar BWT in de gemeente Den Haag 
voor staat.

• 10:15-10:40 uur  Samenwerking voor betere kwaliteit. De 
Vereniging BWT Nederland en de Vereniging 
Kwaliteitsborgers Nederland zoeken de samen-
werking. Maurice Klaver, voorzitter VKBN, zal 
zichzelf en zijn vereniging voorstellen. 

• 10:40-11:00 uur  Je bent ervan en je blijft ervan. Nahkaj Schoen 
over de door een COBc-werkgroep ontwikkel-
de Leidraad over de rol van BWT in bouwkun-
dige en constructieve zin na invoering van de 
Wkb. 

• 11:00-11:30 uur Koffie-/theepauze en netwerken.
• 11:30-12:30 uur  De Omgevingswet. Is het nu echt eenvoudig 

beter geworden? Prof. mr. Jan Struiksma, 
Hoogleraar Bestuursrecht aan de VU, neemt de 
deelnemers mee in zijn kritische maar ook zeer 
realistische kijk. 

• 12:30-13:30 uur Lunchpauze.
• 13:30-14:00 uur  ALV (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, 

meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen). 
Toelichtingen door de voorzitter en de penning-
meester.

• 14:00-14:40 uur  Refab en circulariteit; doe wat je zegt! Arie van 
Zadelhoff, directeur Acquisitie en Projecten van 
Wienerberger Nederland, neemt de deelnemers 
mee in de visie en praktijk van zijn bedrijf.

• 14:40-15:00 uur Koffie-/theepauze.
• 15:00-16:00 uur  De financiering van VTH na invoering Omge-

vingswet en Wkb. In dit blok wil het VBWTN-be-
stuur na een inleiding met de deelnemers in 
discussie over de toekomstige financiering en 
het kunnen inzetten van voldoende kennis en 
kunde op ons vakgebied na invoering van de 
Wkb en Omgevingswet.

• 16:00-16:30 uur Netwerkborrel.

Programma Managementsymposium 8 juni 2022
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