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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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Je bent ervan en je blijft ervan!
Tijdens het op 8 juni gehouden managementsymposium van de Vereniging 

Bouw- & Woningtoezicht Nederland heeft Nahkaj Schoen, voorzitter van de 

werkgroep Wkb van het COBc, tijdens een boeiend betoog de leidraad ‘Je bent 

ervan en je blijft ervan’ gepresenteerd. Deze leidraad beschrijft de rol van het 

Bouwtoezicht na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb), en legt de nadruk op de constructieve kant. Deze leidraad is opgesteld 

door tien leden van de vereniging, verspreid over heel Nederland.

Het COBc (Centraal Overleg Bouwcon-
structies) is een grote groep gemeen-
telijke constructeurs die samen een 
expertisenetwerk vormen op het spe-

cifieke domein van de constructieve veilig-
heid. Het COBc functioneert als onderdeel van 
de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Neder-
land. Het document is breed opgezet en bevat 
heel veel nuttige informatie voor iedereen die 
met het gemeentelijk bouwtoezicht heeft te 
maken, waaronder het lokale bestuur, het ma-
nagement en zeker ook de mensen die met het 
VTH-beleid bezig zijn.
Er zijn simpelweg drie opties voor gemeenten: 
(1) niets doen als de wet ingaat en alles voor 
zoete koek aannemen, (2) al het werk dubbel 
gaan doen of (3) de samenwerking zoeken met 
deze nieuwe wet en met de kwaliteitborgers. 
Als jullie het document lezen zal duidelijk wor-
den dat er eigenlijk maar één optie is: de sa-
menwerking zoeken, controleren, en bijsturen 
en handhaven daar waar nodig is! 

Handhavende taak blijft

De basis voor deze leidraad is het bestuursak-
koord tussen VNG en ministerie. Hierin is gere-
geld dat het bevoegd gezag haar volledige 
handhavende taak behoudt. Hoewel vaak de 

suggestie wordt gewekt dat de bouwtoezicht-
taken van het bevoegd gezag minder zullen 
worden, is dat nog maar de vraag. Een gedeel-
te van ons werk wordt door de kwaliteitsbor-
ger uit handen genomen, maar veel taken blij-
ven bestaan of verschuiven, en er ontstaan 
ook nieuwe taken. En als er problemen ont-
staan, wat zeker in het begin te verwachten is, 
dan moet het bevoegd gezag wel kunnen op-
treden en handhaven. Hebben ze dan de ken-
nis, kunde en capaciteit nog wel in huis?
De ervaring uit de proefprojecten tot nu toe is 
dat veel opgeleverde bouwwerken nog niet 
volledig aan het Bbl (Besluit bouwwerken leef-
omgeving) voldoen en dat een volledige kwali-
teitsverklaring door de kwaliteitsborger nog 
niet kan worden afgeven. Dat betekent dat het 
gebouw nog niet in gebruik mag worden geno-
men! Dit percentage opgeleverde bouwwerken 
zonder volledige kwaliteitsverklaring is tijdens 
deze proefperiode al aardig hoog. En als we 
straks echt met de Wkb starten zal dit percen-
tage alleen maar toenemen. Wat gaan ge-
meenten dan doen? Allemaal vragen waarover 
het bevoegd gezag nu al moet nadenken! 

De leidraad kunt u vinden en downloaden via 
www.bwtinfo.nl. 
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Tijdens het grote toezichthouders en handhaverscongres begin mei dit 
jaar werd de nieuwe en uitgebreide versie van de BWT-app al aangekon-
digd. Tijdens het managementsymposium op 8 juni jongstleden is de 
nieuwe applicatie daadwerkelijk gelanceerd. 

De 2.0-versie kent een aantal nieuwe onderdelen en vooral ook meer 
mogelijkheden om elkaar in het werkveld vragen te stellen. Maar ook 
om groepjes te maken van collega’s die zich met dezelfde onderwerpen 
bezighouden. 

Besloten groep
De BWT-app is daarnaast alleen toegankelijk voor leden van de Vereni-
ging BWT Nederland, waardoor er ook informatie kan worden gedeeld 
die we liever niet het wereldwijde web op gooien. 

BWT Social
De nieuwe BWT-app is zowel in de App-store als de Android-store te 
downloaden onder de naam BWT Social. Wie de app wil gebruiken 
moet zich eerst even aanmelden via info@bwtinfo.nl. Daarna wordt er 
een password aangemaakt en toegestuurd. 

BWT-app 2.0 gelanceerd

Nahkaj Schoen: “Je bent ervan en je blijft ervan.”

DOWNLOAD NÚ
DE VERNIEUWDE
APP VAN BWT Je collega’s

altijd binnen
handbereik!

Zoals aangekondigd op 
het BWT congres, lanceren 
we een gloednieuwe 
versie van de BWT app. 
Beter, slimmer en leuker!

Je hebt je al aangemeld, daarom 
hebben we een account voor je 
aangemaakt. In de mail die je hebt 
ontvangen, vind je jouw gebruikers-
naam en PIN code. 
Download de app en log snel in!

BWT Social:
Samen Wijzer

Waar kun je de app 
downloaden?

De app heet: BWT Social
Zoek 'm op in de Apple App Store 
of Android Play Store, óf scan de 
juiste QR code:

l.ead.me/bwtapple l.ead.me/bwtandroid
App Store Google Play Store
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