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Bij aankomst op kantoor blijkt dat de 
voorbereidingen in volle gang zijn. 
Allereerst hebben de verschillende 
werkmaatschappijen onder Volker-

Wessels deelgenomen aan achttien proefpro-
jecten. De projecten hebben met name betrek-
king op grondgebonden woningen (gevolg- 
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De Begeleidingsgroep proefprojecten Wkb evalueert de resultaten van proefprojecten op 

basis van enquêtes en interviews. Als uitbreiding op de reguliere evaluaties van Wkb-

proefprojecten is een bezoek gebracht aan bouwbedrijf VolkerWessels. Hoe bereiden zij 

zich voor op de Wkb en wat is hun beeld van de komende veranderingen?
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klasse 1). Maar ook bij de bouw van enkele 
appartementencomplexen is geoefend met de 
Wkb. Bij de proefprojecten zoekt VolkerWes-
sels nauwe samenwerking met partners Ed 
Controls en Woningborg Toetsing en Toezicht 
(WTT, kwaliteitsborger). Ook de gemeenten 
zijn hier zo veel mogelijk bij betrokken. Deze 

maand wordt ook gestart met een voorlichting-
straject op de eigen website om zowel mede-
werkers als partners mee te nemen in de nieu-
we werkwijze.
Hoe ziet de aanloop naar deze nieuwe werk-
wijze eruit voor het bouwbedrijf? Dit wordt ge-
structureerd opgepakt en bevat de volgende 

ZuiverWonen is een woningconcept van VolkerWessels gebaseerd op biobased materialen, een overschot aan energie en gezond leven. Dit is een project in Delft.
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Kwaliteitsborging

pijlers: het proces, reductie van de adminis-
tratieve last en ten slotte een onderdeel com-
municatie.
 
Het proces

Om het proces beheersbaar en overzichtelijk 
te maken, houdt VolkerWessels meerdere on-
derdelen ‘binnenshuis’. Vóóraan in het proces 
wordt de link gelegd met zowel kwaliteitsbor-
ger Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) als 
met de eigen inkoopafdeling. Inkoop zorgt er 
vanaf het begin voor dat de werkafspraken 
ook contractueel worden vastgelegd. Hieron-
der vallen bijvoorbeeld een gezamenlijke kick-
off, de manier waarop keuringen worden vast-
gelegd, de rolverdeling tussen de kwaliteits- 
borger en de uitvoerder en hoe er wordt omge-
gaan met zaken als een gefaseerde of casco- 
oplevering. Ook de uitwerking van eventuele 
kopersopties moet al zijn meegenomen in het 
borgingsplan. Zo zijn alle werkafspraken con-
tractueel geborgd, ligt de nadruk op het vooraf 
uitwerken van de benodigde processtappen 
en is er tijdig inzicht in de bijbehorende kos-
ten. Dit voorwerk draagt tijdens de bouw weer 
bij aan het zo gestroomlijnd mogelijk uitvoe-
ren van de administratie.
 
Vermindering administratieve last

VolkerWessels signaleert dat door het werken 
onder de Wkb de administratieve last zal toe-
nemen voor uitvoerders. Hierop speelt het be-
drijf op meerdere manieren in. Allereerst wordt 
gezorgd voor een uniforme planaanmelding 
door het eigen kwaliteitssysteem te koppelen 
met dat van de kwaliteitsborger. De kwaliteits-
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borger wordt gevoed met documenten, plan-
ning en audits uit dit systeem, zodat alle gege-
vens beschikbaar blijven voor het bedrijf en er 
inzicht blijft in de voortgang. Ook zorgt deze 
aanpak ervoor dat alle projectinformatie op 
één plek staat en een integraal projectdossier 
kan worden gevormd samen met de kwaliteits-
borger.
Voor de woningconcepten worden door het 
bedrijf samen met de kwaliteitsborger klant-
profielen opgebouwd met vaste leveranciers, 
waarbij ook certificaten worden afgestemd. 
Wanneer de kwaliteitsborger bekend is met de 
certificering en de leverancier en er hierdoor 
standaardisatie kan plaatsvinden in het bor-
gingsplan, levert dit voor alle partijen tijdwinst 
op. Een concreet voorbeeld hiervan is het af-
stemmen van prefab woonconcepten: 30% 
van het borgingsplan kan hiermee worden ge-
standaardiseerd. 
Een ander voorbeeld is de hoge administratie-
ve last die het bedrijf ervoer bij het maken van 
vele foto’s. Van elke heipaal waarvan de pro-
ductiedatum afweek van het borgingsplan 
moest een foto gemaakt worden. Dit is terug-
gebracht naar een leveringslijst waarin wordt 
benoemd welke heipaalnummers er uiteinde-
lijk zijn aangeleverd, wat het aantal foto’s te-
rugbracht naar één. Inkoop was ook bij dit pro-
ces aangehaakt.
 
Communicatie

Een volgende pijler voor het werken met de 
Wkb en de voorbereidingen hierop is commu-
nicatie. Er worden ‘roadshows’ georganiseerd 
binnen de gehele organisatie: informatieve 

sessies voor circa 15-20 deelnemers per keer. 
Hierbij worden zowel het stelsel als de eigen 
werkwijze gedeeld met projectontwikkelaars, 
werkvoorbereiders, uitvoerders en projectlei-
ders. Daarnaast wordt informatie beschikbaar 
gesteld op een centrale SharePoint-pagina 
met zowel inhoud en uitleg, als uitgewerkte 
processen, formats en activiteiten/checklists. 
Ook binnen het huidige kwaliteitssysteem Ed 
Controls worden aan de Wkb aangepaste for-
mats toegevoegd, waaronder voor BENG-keu-
ringen.
Ter afsluiting van het interview zijn ook de ver-
wachte resultaten van de Wkb besproken. Een 
zorgpunt van het bedrijf is met name capaci-
teit. Kleine aannemers hebben vaak een mee-
werkend-uitvoerder, terwijl de verwachting is 
dat uitvoerders door de Wkb meer de bouw op 
zullen gaan en meer tijd zullen besteden aan 
controles, het maken van foto’s en het verza-
melen van bewijslast. Het bedrijf voorziet dat 
er straks ‘losse’ uitvoerders nodig zullen zijn 
die zich volledig hierop toeleggen. 
Naar verwachting zal een uitvoerder een halve 
dag in de week op de bouw bezig zijn met de 
Wkb en ook op kantoor zal meer capaciteit wor-
den vrijgemaakt voor de Wkb. De extra taken 
werken kostenverhogend. Vooral voor unieke 
enkelvoudige bouwwerken zal de kostenverho-
ging substantieel zijn. Anderzijds beschrijft het 
bedrijf de grotere betrokkenheid van uitvoer-
ders als een positieve ontwikkeling en is de ver-
wachting dat de kwaliteit gaandeweg verbetert 
en faalkosten zullen verminderen.

Project MorgenWonen van VolkerWessels.
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