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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.

Dit jaar wordt het jaarcongres wederom 
gehouden in de prachtige accommo-
datie ‘De Heerlickheijd van Ermelo’ in 
Ermelo. Deze schitterend gelegen 

congreslocatie mag inmiddels wel worden ge-
zien als de thuislocatie voor ons jaarcongres, 
mede omdat deze locatie zeer gewaardeerd 
wordt door de deelnemers en participanten.

Jaarcongres VBWTN 2022
‘Klaar voor het fluitsignaal’

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de Vereniging BWT Nederland weer 

haar grote jaarcongres voor en door iedereen die betrokken is binnen het brede 

vakgebied van het Bouw- en Woningtoezicht. Dit jaar doen wij dit in samen-

werking met de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland). Deze vereni-

ging heeft ook de afgelopen edities al geparticipeerd in ons congres. Maar dit 

jaar is de VKBN nog nadrukkelijker aanwezig op de bedrijvenmarkt en binnen 

het programma van ons jaarcongres.

Het thema van dit jaar is: ‘Klaar voor het fluit-
signaal’. Waarbij de lange onzekerheid over 
de invoeringsdatum van de Omgevingswet en 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ons 
veel tijd heeft gegeven voor voldoende trai-
ningsuren. Maar nu de inwerkingtreding per  
1 januari 2023 snel naderbij komt, wordt het 
nu echt tijd voor een goede ‘warming up’. Zijn 

we er straks echt klaar voor als we van start 
gaan op 1 januari? Dat is de uitdaging waar we 
voor staan. 

Samenwerking

Binnen dit negentiende jaarcongres van de 
Vereniging BWT Nederland staat ook, net als 
vorig jaar, het samenwerken aan een nog be-
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09:00 – 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst en informatiemarkt
10:00 – 10:05 uur Opening door onze dagvoorzitter Anco Ankersmit
10:05 – 10:25 uur Samen werken aan een goede bouwkwaliteit door Else Poortvliet, voorzitter van de Vereniging BWT Nederland, 
  en Maurice Klaver, voorzitter van de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland
10:25 – 10:35 uur 30 jaar BRIS als partner van het BWT
10:35 – 11:00 uur De afhankelijkheid en onafhankelijkheid bij normering, toetsing en toezicht van de Nederlandse bouwregelgeving  
  door prof. dr. Richard Neerhof van de VU Amsterdam
11:00 – 11:30 uur Koffiepauze en Informatiemarkt
11:30 – 11:45 uur Een korte laatste stand van zaken over de Omgevingswet en het Digitaal stelsel Omgevingswet door Patricia Palmen  
  van de VNG
11:45 – 12:30 uur Top scheidsrechter en ondernemer Bas Nijhuis over samenwerking op het speelveld en de rol van de scheidsrechter  
  en de VAR binnen het voetbal in relatie tot de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag binnen de Wkb
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 Managementworkshop: aantrekken nieuw potentieel en BWT beter op de kaart in relatie tot de VBWTN campagne, 
 met verschillende thema’s om zowel schoolverlaters als ervaren werknemers aan ons vakgebied te binden
W1.2 Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet (Bbl en bruidsschat)
W1.3 Wkb-workshop: Wkb prestatieladder conceptueel bouwen
W1.4 Data-opslag en archivering van het dossier bevoegd gezag en de omgevingsplanactiviteit door het Kadaster en de VNG
W1.5 Evenementen en de rol van het Bouw- en Woningtoezicht
W1.6 De Omgevingswet in de praktijk van de toetser en toezichthouder; een praktijkworkshop met handige tips
W1.7 Wkb-workshop: samenwerking tussen kwaliteitsborger/instrumentaanbieder en het bevoegd gezag door de VKBN
W1.8 Informatieplicht als nieuw proces voor bouw- en sloopveiligheid
W1.9 BRIS onder de Omgevingswet
W1.10 Het Besluit bouwwerken in de praktijk; in één uur alle wijzigingen en nieuwe regels ten opzichte van het Bouwbesluit 2012

Workshopronde 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur
W2.1 Managementworkshop: financiering van VTH-taken na invoering Omgevingswet en Wkb
W2.2 Handreiking Tiny Houses, een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Bbl
W2.3 Wkb-workshop: aan de slag als Wkb-professional: kwaliteitscriteria, plantoetsers en toezichthouders onder kwaliteitsborging
W2.4 Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet): hoe werkt dit in de praktijk voor de aanvrager en toetser
W2.5 De omgevingsvergunning en omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet
W2.6 Wkb-workshop: wat gaat de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw doen in haar rol en bij toezicht op het stelsel
W2.7 Het nieuwe Bbl toezichtprotocol van de VBWTN
W2.8 Toezichthouden met drones – praktijkervaringen vanuit Den Haag en de Omgevingsdienst Achterhoek
W2.9 Brandveiligheid en bouwvoorschriften in het omgevingsplan door het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)
W2.10 De BWT-app 2.0: kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Programma VBWTN-congres 2022
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tere kwaliteit weer centraal. Samenwerking 
tussen alle actoren in de bouw, maar ook met 
de kwaliteitsborgers die samen met ons  
moeten staan voor een goede bouwkwaliteit 
in ons land. 
Verder staan onderwerpen als verduurzamen, 
conceptueel bouwen, de complexiteit van de 
bouwregelgeving in relatie tot normering en 
het efficiënt en effectief werken onder de Om-
gevingswet op het programma. 
Ook dit jaar hebben we, naast aansprekende 
onderwerpen met boeiende sprekers uit ons 

vakgebied, een bijzondere gast. Top-scheids-
rechter Bas Nijhuis neemt ons mee in de rela-
tie tussen de scheidsrechter en de VAR tijdens 
het voetbal. Dit als vergelijking met de rol van 
de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag  
binnen de Wet kwaliteitsborging voor het  
bouwen. 
De middag staat ook dit jaar in het teken van 
zeer gevarieerde workshops voor iedere exper-
tise binnen het Bouw- en Woningtoezicht. 
Daarnaast is er weer een aantal sessies met 
het bestuur, waaronder de ALV. Het zal voor de 

deelnemers dan ook weer lastig worden om uit 
het brede aanbod een keuze te maken. 

Inschrijving

Inschrijving kan tot uiterlijk 2 oktober 2022. 
Aanmelden kan via de inschrijfpagina op 
www.vereniging-bwt.nl. Deze is ook te vinden 
via www.bwtinfo.nl. Zorg dat u snel inschrijft! 
Wij hanteren per workshop een maximaal aan-
tal inschrijvingen, waardoor in aanloop naar 
het congres, volgeboekte workshops worden 
gesloten.
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