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1 Inleiding
Aanleiding
Per 1 januari 2021 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna te noemen: Wkb) van kracht
worden. Doel van de Wkb is verbetering van de bouwkwaliteit door verbetering van de privaatrechtelijke
positie van de bouwconsumenten en door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging
voor het bouwen. Uitgangspunten bij het nieuwe stelsel zijn dat de markt zorg draagt voor de kwaliteit
en de overheid de kaders stelt (wetgeving, bouwregels). Hierbij zal een verschuiving plaatsvinden van de
papieren bouwplantoets naar controle van de as-built situatie. Het nieuwe stelsel moet zorgen voor
goede kwaliteitsborging zonder stapeling van toezicht en dure en tijdrovende procedures. Essentieel
daarbij is proportionaliteit: de mate van externe toetsing en toezicht is mede afhankelijk van de eigen
kwaliteitsborgingssystemen van de ontwerpende en bouwende partijen.
De Wkb heeft majeure gevolgen voor de bedrijfsvoering en het gedrag van alle stakeholders. De
belangen zijn groot en divers en vaak ook tegengesteld. Begin 2016 heeft minister Blok in een aantal
bestuurlijke overleggen het draagvlak getoetst voor het wetsvoorstel. Uit deze overleggen is gebleken
dat alle stakeholders de doelstellingen van het wetsvoorstel onderschrijven, en zich op hoofdlijnen
kunnen vinden in de uitwerking. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over het aantoonbaar maken van
de voordelen van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging versus de kosten voor kwaliteitsborging, leges,
eisen met betrekking tot toelating, protocollen en procedures van de Toelatingsorganisatie, planning,
etc. Partijen hadden en hebben ook nog diverse wensen die zij inbrengen bij de politieke behandeling.
Hierdoor kunnen partijen zich slechts beperkt voorbereiden in hun bedrijfsvoering. De stakeholders
hebben in de – door het ministerie ingestelde – Stuurgroep Kwaliteitsborging (hierna: stuurgroep)
gevraagd om een implementatieplan met een duidelijke planning met betrekking tot de verdere
uitwerking en invoering van het wetsvoorstel, met aandacht voor de samenhang met – de benodigde
aanpassingen in – hun eigen processen.
Het ministerie van BZK (hierna: BZK) herkent en erkent deze problematiek en heeft toegezegd de
stakeholders bij de implementatie van de Wkb te zullen faciliteren. Afgesproken is dat de partijen zoals
vertegenwoordigd in stuurgroep ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van het implementatietraject
betrokken blijven. Een deel van de punten waar onduidelijkheid over bestaat maakt onderdeel uit van
het proces van het wetgevingstraject. In hoofdstuk 3 worden door middel van een raakvlakanalyse deze
punten in beeld gebracht en worden de daarmee samenhangende risico’s geïdentificeerd. De
raakvlakken zijn tevens verbeeld in de planning (hoofdstuk 6).
Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) door de Eerste Kamer aangenomen.
Voorafgaand aan de besluitvorming is tussen het ministerie van BZK en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) een bestuursakkoord gesloten. Daarin is onder andere afgesproken dat het stelsel van
kwaliteitsborging per 1 januari 2021 (geleidelijk aan) ingevoerd zal worden samen met de
Omgevingswet. Daarnaast zijn in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over de implementatie van het
stelstel van kwaliteitsborging.
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Belangrijk onderdeel binnen de implementatie van de Wkb is de uitvoering van proefprojecten. In het
Bestuursakkoord is opgenomen dat de resultaten uit de proefprojecten een van de indicatoren voor de
inwerkingtreding van het stelsel van kwaliteitsborging is. Uit de proefprojecten moet naar voren komen
dat er geen onoverkomelijke knelpunten zijn voor de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging. De
proefprojecten zijn volgens het Bestuursakkoord succesvol indien aantoonbaar sprake is van leereffecten
en een inslijtend patroon van samenwerking tussen het bevoegd gezag en alle betrokken partijen bij de
proefprojecten. De gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord zijn verwerkt in het voorliggende
implementatieplan.

Doelgroep
De primaire doelgroep van het implementatieplan zijn de branche- en consumentenorganisaties; hierna
te noemen stakeholders. Zij willen hun leden (hierna te noemen: actoren) ondersteunen bij de
implementatie van de Wkb in hun eigen organisatie.
De veranderingsopgave voor de actoren verschilt, afhankelijk van hun rol in het bestaande stelsel, en die
in het nieuwe stelsel. Daarom worden in de verdere uitwerking van het implementatieplan expliciet per
actor de taken, rollen en verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt de volgende
differentiatie aangehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eindgebruikers (‘bouwconsument’);
Opdrachtgevers (zowel particulier als professioneel);
Bouwers en toeleveranciers;
Ontwerpers en adviseurs;
Instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers;
Bevoegd gezag (gemeentelijk ‘bouw en woningtoezicht’).

Doelstelling
Doelstelling van het implementatieplan is het faciliteren van de stakeholders* en actoren** bij het
succesvol implementeren van de Wkb. Uitgangspunt hierbij is dat de stakeholders het initiatief nemen
hun leden te ondersteunen, en daarbij waar nodig door de overheid worden gefaciliteerd en
ondersteund.
Het beoogde doel van implementatietraject is op te splitsen in twee onderdelen, die eveneens goed
aansluiten bij het doel van het Bestuursakkoord dat met de proefprojecten aantoonbaar sprake is van
leereffecten en een inslijtend patroon van samenwerking tussen alle betrokken partijen:
Inhoud: alle stakeholders en actoren weten wat de Wkb inhoudt en hebben inzicht in wat de
gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering zijn. Daarbij hebben de actoren deze gevolgen omgezet
in noodzakelijke aanpassingen en doorgevoerd in hun bedrijfsvoering om zo de wet – op 1
januari 2021 – te kunnen toepassen.
Proces: alle stakeholders hebben optimaal ‘comfort’ bij het implementatietraject. Hun actieve
betrokkenheid bij het opstellen van het implementatieplan en tijdens de uitvoeringsfase van het
traject moet worden geborgd In het proces moet sprake zijn van een stap voor stap aanpak
waarbij stakeholders de mogelijkheid hebben bij te sturen
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* Onder stakeholders wordt verstaan alle brancheverenigingen en consumentenorganisaties die op enige
wijze betrokken zijn/raken bij het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Zij ondersteunen hun
leden (actoren) bij het succesvol implementeren van de Wkb.
** Onder ‘alle actoren’ wordt verstaan alle bedrijven, organisaties, personen die betrokken zijn bij of een
belang hebben bij het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, ongeacht of zij vertegenwoordigd
worden door een brancheorganisatie of consumentenorganisatie.

Randvoorwaarden en aandachtspunten
In juni 2016 zijn door de stuurgroep – door middel van de werkgroep Processtrategie – randvoorwaarden
en aandachtspunten geformuleerd voor het implementatietraject. Onderstaand zijn deze weergegeven:
•
•

•

•

•

•

•

Helder doel: Formuleer in het implementatieplan een helder en door alle partijen gedragen
doel (zie paragraaf 1.3);
Wenkend perspectief: Schets een wenkend perspectief op termijn: wat is de wijze van werken
in de bouw waar alle marktpartijen naar kunnen streven om de voordelen van het wetsvoorstel
voor hen te maximaliseren (zie paragraaf 4.3);
Proactief: brancheverenigingen en consumentenorganisatie zijn proactief bij de ondersteuning
van de implementatie bij de actoren. Vanuit dit perspectief is het implementatieplan opgesteld
(zie hoofdstuk 2);
Planning: Schets een heldere planning en markeer daarbij scherpe mijlpalen en
afhankelijkheden. Geef daarbij duidelijk aan wie waarvoor verantwoordelijk is (zie paragraaf
6.3);
Instrumenten: Naast kwalitatieve aspecten dienen ook kwantitatieve aspecten (voldoende
capaciteit van instrumenten en kwaliteitsborgers) in het implementatieplan te zijn opgenomen.
Voldoende capaciteit aan instrumenten en kwaliteitsborgers is een paralleltraject aan het
implementatietraject (zie paragraaf 3.3);
Betrokkenheid en ervaringen: Stakeholders hechten belang aan het verder opdoen van
ervaring voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt. Zij geven aan dat dit onder andere
zou kunnen door intensivering van de inspanningen in praktijksimulatie, het beter zichtbaar
maken van best practices en/of de voordelen van het nieuwe stelsel. In hoofdstuk 5 wordt dit
nader uitgewerkt.
Maak onderscheid in particuliere en professionele opdrachtgevers
De Wkb is onder andere gericht op de verbetering van de positie van de consument. Deze kan
als opdrachtgever optreden, maar is vaak ook alleen eindgebruiker van een woning die in
opdracht van een ontwikkelaar of corporatie wordt gebouwd. De professionele opdrachtgever
heeft een andere (kennis)positie jegens de aannemer. Dit vraagt onder andere aandacht in het
kader van de voorlichting over het nieuwe stelsel en in het bijzonder de informatievoorziening
aan de consument met bouw-, verbouw- of koopplannen. In hoofdstuk 5 wordt dit nader
uitgewerkt.
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In lijn met voorgaand genoemd aandachtspunt wordt als volgt onderscheid gemaakt tussen de
verschillende stakeholders. De ‘consument’ is op te delen in twee categorieën:
1. Eindgebruiker (koper of huurder van een woning);
2. (Particulier) opdrachtgever verbouwing/ nieuwbouw of zelfbouwer.
Ad 1.
De ‘consument’ als eindgebruiker heeft geen actieve rol binnen het stelsel van
kwaliteitsborging. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat hij geen vergunninghouder of
opdrachtgever is. Die actieve rol – als vergunninghouder of opdrachtgever – zal meestal door
de corporatie, ontwikkelaar en/of bouwer worden uitgevoerd. Pas na oplevering van zijn
woning kan de eindgebruiker een actieve rol krijgen bij eventuele gebreken die aan het licht
komen.
Ad 2.
Dit betreft de ‘consument’ met bouwplannen in welke vorm van dan ook. Grofweg is deze
groep onder te verdelen in consumenten die zelf gaan (ver)bouwen en daarvoor geen
opdrachten geven aan een aannemer en consumenten die hun (ver)bouwwerkzaamheden aan
een of meer aannemers uitbesteden. In beide gevallen krijgt de consument als
vergunningshouder te maken met de verplichting een kwaliteitsborger in te (laten) schakelen.
Ongeacht het bovenstaande onderscheid geldt dat de consument geïnformeerd en voorgelicht
zal moeten worden over zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen onder het nieuwe
stelsel. Niet anders dan nu het geval is, heeft de consument verschillende kanalen waar hij
informatie kan halen. Dat zijn in willekeurige volgorde de gemeente, consumentenorganisaties,
aannemers, architecten en/of andere adviseurs. Ook de landelijke overheid is op dit moment
een informatiekanaal, via onder andere de website van de rijksoverheid. Bij wie de consument
op welk moment aanklopt voor informatie, is onder andere afhankelijk van de fase van zijn
oriëntatie, de mate van concreetheid van zijn bouwplannen, en of hij al keuzes heeft gemaakt
over huren, kopen, zelf bouwen, uitbesteden of het inschakelen van adviseurs. Alle
voornoemde partijen zullen dus rekening moeten houden met het invullen van een deel van
die informatiebehoefte. In hoofdstuk 5 is nader uitgewerkt hoe partijen hierbij zullen worden
gefaciliteerd.

Totstandkoming van het implementatieplan
Het Instituut voor Bouwkwaliteit (hierna te noemen: iBK) is door BZK gevraagd om een
implementatieplan op te stellen. BDO Consultants is toegevoegd aan het projectteam implementatie
vanwege de noodzakelijk geachte expertise op het gebied van verandermanagement. Zoals in het
implementatieplan ook onderstreept wordt is er veel kennis en expertise bij de stakeholders (onder
andere in de stuurgroep) aanwezig. Zij kennen de praktijksituatie bij hun leden en hebben inzicht in de
verandercapaciteit van hun leden. Om hiervan optimaal gebruik te maken en om invulling te geven aan
de in paragraaf 1.3 geformuleerde uitgangspunten, zijn de leden van de stuurgroep op diverse manieren
en momenten geconsulteerd (zie onder andere paragraaf 3.4).
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Op verzoek van de Informele Regiegroep Kwaliteitsborging (7 juni 2019) is het implementatieplan
geactualiseerd. Deze actualisatie is uitgevoerd door dezelfde auteur, die ook het plan begin 2017 heeft
geschreven, onder regie van de Informele Regiegroep Kwaliteitsborging.

Leeswijzer
Om de doelstelling van het implementatietraject waar te kunnen maken wordt in het implementatieplan
de volgende opbouw gehanteerd. In hoofdstuk 2 wordt allereerst de scope van het implementatieplan
gegeven. Hierin wordt aangegeven dat het implementatieplan voorziet in een facilitering van de
wettelijke onderdelen: 1. stelsel van kwaliteitsborging, en 2. maatregelen Burgerlijk wetboek. Deze twee
onderdelen zullen leiden tot een verandering in de werkwijze van vele partijen. In de afgelopen periode
is al veel geëxperimenteerd met private kwaliteitsborging. De ervaringen die hierin zijn opgedaan zijn in
hoofdstuk 3 geanalyseerd. De analyse is uitgevoerd aan de hand van de veranderkundige expertise van
BDO die evidence based1 is onderbouwd. Daarnaast is ook een raakvlakanalyse – van de parallelle
trajecten – van het implementatietraject van de Wkb uitgevoerd. De analyses vormen het uitgangspunt
voor de implementatiestrategie. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op de veranderingen, risico’s en
voordelen die het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging – inclusief de aanpassingen in het Burgerlijk
wetboek – met zich mee brengt. In hoofdstuk 5 wordt de strategie omgezet in concrete acties en worden
voorstellen gedaan op welke wijze het implementatietraject zowel door de stakeholders als door de
overheid door middel van activiteiten en middelen ondersteund kunnen worden. Aangezien vele partijen
betrokken zijn bij de implementatie vraagt dit om regie. Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 wordt uitleg
gegeven op welke wijze het implementatietraject geregisseerd wordt.

1

Cozijnsen, A.J. (2015). De 7 V’s van verandermanagement. Amsterdam: BDO Consultants BV.
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2 Scope implementatietraject
De scope van het implementatietraject betreft de Wkb en bestaat uit twee onderdelen:
1. Stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen;
2. Maatregelen Burgerlijk Wetboek.
De wet is een middel om een doel te bereiken, namelijk een betere borging van de bouwkwaliteit, en
verbetering van de positie van de consument, die op termijn moet leiden tot een betere bouwkwaliteit.
Het implementatietraject, is nadrukkelijk bedoeld om partijen (bedrijven en gemeenten) te helpen tijdig
‘klaar te zijn voor de invoering van de Wkb’.
De verantwoordelijkheid om daadwerkelijke veranderingen in gedrag en processen door te voeren ligt bij
de actoren (leden) zelf. Uitgangspunt is dat stakeholders als eerste ‘aan zet’ zijn om hun leden daarbij te
ondersteunen. Het ministerie van BZK wil met dit implementatietraject brancheorganisaties (=
stakeholders) waar nodig faciliteren bij hun eigen activiteiten om hun leden voor te bereiden op de
invoering van de Wkb.
Dat betekent:
1. De scope van het implementatieplan omvat primair activiteiten die gericht zijn op het faciliteren
van de stakeholders (brancheorganisaties);
2. Daar waar implementatie van de wet niet voldoende op gang komt of tot onvoldoende comfort
en/of resultaat leidt, kan het ministerie van BZK op verzoek gerichte middelen/ activiteiten in
zetten om het implementatietraject te ondersteunen;
3. Ten behoeve van actoren die niet of onvoldoende kunnen worden bereikt via
brancheorganisaties zullen aanvullende activiteiten worden ingezet. Dit wordt uitgewerkt aan de
hand van de in hoofdstuk 5 omschreven activiteiten en middelen. Voorgaande kan aan de orde
zijn bij:
a. actoren waarvoor (nog) geen brancheorganisatie bestaat, en
b. actoren die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie of consumentenorganisatie.
Hoewel het implementatieplan uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van stakeholders
(brancheorganisaties) en actoren (bedrijven) is ook aandacht voor actoren die niet worden
vertegenwoordigd door een brancheorganisatie. In de uitvoeringsfase van het
implementatietraject wordt gemonitord of voldoende actoren in voldoende mate worden
bereikt indien nodig zullen gerichte maatregelen worden getroffen, eventueel in
gezamenlijkheid met de stakeholders.
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3 Risico’s en maatregelen
Inleiding
De Wkb leidt tot een verandering van de huidige werkwijze/ bedrijfsvoering van iedereen die met de
Wkb te maken krijgt. Daarnaast zal de Wkb leiden tot andere interacties tussen actoren. Welke kennis is
daarvoor nodig en welke eisen worden aan de organisatie gesteld? En wat is nodig voor een goede
borging van de veranderingen? In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in welke risico’s aanwezig kunnen
zijn in de ‘nieuwe’ situatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de ervaringen die opgedaan zijn in de
verschillende pilots. Daarnaast wordt ook een raakvlakanalyse – van de implementatie van de Wkb –
uitgevoerd om eventuele risico’s te identificeren met aanpalende sporen: uitwerking lagere regelgeving
Wkb, flankerend beleid, Omgevingswet, etc.

Ervaringen pilots
In de aanloop naar de implementatie van de Wkb doen diverse partijen reeds ervaring op in
verschillende proefprojecten, pilots en experimenten, hierna te noemen praktijkprojecten. De ervaringen
die daarmee worden opgedaan zijn – voor zover er schriftelijke informatie over beschikbaar is – door
BDO geanalyseerd om daaruit lessen te kunnen trekken voor het implementatietraject.
Tevens is, door Ligthart Advies een tussentijdse evaluatie2 van een aantal pilots uitgevoerd en is op 24
oktober 2016 een evaluatiemiddag georganiseerd (voor het verslag van deze middag zie bijlage 1).
Observatie 1: Doelen praktijkprojecten
Binnen de praktijkprojecten zijn verschillende doelen gesteld, bijvoorbeeld:
Tijdsbesparing;
Kwaliteitsverbetering;
Kostenreductie;
Efficiënter proces.
Opvallende constatering is dat de doelen in de meeste praktijkprojecten niet geconcretiseerd en expliciet
meetbaar zijn gemaakt. Mede daardoor is er geen sprake van een echte evaluatie.
Observatie 2: Spanning tussen rol gemeente en rol kwaliteitsborger
Alle stakeholders zoals benoemd in paragraaf 1.2 zijn op enige wijze ook betrokken geweest bij de
verschillende projecten. Procesafspraken over de rollen van alle stakeholders, en met name die van de
kwaliteitsborger (de ‘nieuwe’ toetser) en de gemeenten (de ‘oude’ toetser) zijn niet altijd expliciet
gemaakt. In veel projecten was de gemeente dan ook nog nadrukkelijk aanwezig in de rol die de
kwaliteitsborger zou moeten invullen. Dat heeft in projecten ook tot spanningen geleid. Daarbij geven
enkele gemeenten aan dat ze moeite hebben met de dubbelrol, die in de proefprojecten naar hun idee
wordt gevraagd. Aan de ene kant moeten ze meer afstand nemen en vertrouwen op de
kwaliteitsborging. Anderzijds voelen ze de noodzaak de kwaliteitsborgers te controleren door het

2

Ligthart, P. (2016). Wetkwaliteitsborging voor het bouwen - Tussentijdse evaluatie proefprojecten. Capelle aan den
IJssel: Ligthart Advies
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ontbreken van toezicht op instrumenten en kwaliteitsborgers. Immers, de partij die in het nieuwe stelsel
die rol vervult, is er nog niet.
Observatie 3: Lering uit praktijkprojecten
Uit de analyses van BDO en Ligthart Advies kan geconcludeerd worden dat alle betrokken partijen in alle
proefprojecten lering trekken uit hun ervaringen. De werkwijze van de kwaliteitsborgers in de diverse
projecten varieert, en de leerervaringen dus ook, maar in de meeste projecten zijn de ervaringen al
gaandeweg omgezet in aanpassingen van de werkwijze van en/of interactie tussen partijen.
Ligthart Advies2 constateert dat de bereidheid om te leren bij kwaliteitsborgers groter is wanneer de
samenwerking met de gemeenten positiever verloopt.
Observatie 4: Knelpunten
Uit de diverse projecten komen enkele fundamentele problemen naar voren:
1. Doelen en spelregels binnen de praktijkprojecten onvoldoende duidelijk;
2. Grote perceptieverschillen tussen partijen;
3. Onvoldoende basisvertrouwen tussen partijen; zo ontbreekt het vertrouwen dat
bouwbedrijven goede kwaliteit kunnen leveren maar ook het vertrouwen dat de
kwaliteitsborger alert en actief optreedt bij gebreken;
4. Rolonduidelijkheid – met name bij borger en gemeente – en (mede daardoor) verkeerde
roluitvoering;
5. Belangentegenstellingen;
6. Gebrek aan communicatie tussen partijen; daardoor kost afstemming meer tijd, blijft het
onderlinge vertrouwen laag en blijft rolonduidelijkheid in stand.
Genoemde knelpunten maken het moeilijk dat de gestelde doelen optimaal worden behaald.
Veel van deze factoren zijn onder te brengen onder de noemer ‘gedrag’. Uit onderzoek door BDO3 is
gebleken dat 70% van de verandertrajecten mislukken. Het overgrote deel daarvan wordt veroorzaakt
door het gedrag van de actoren die betrokken zijn bij het verandertraject. Er wordt te weinig rekening
gehouden met effectief implementeren van het beleid. BDO hanteert de 7 V’s van verandermanagement
om tot succesvolle verandertrajecten te komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Versnellen
Vertrouwen
Verbeelden
Verbeteringen aantonen
Verduidelijken
Verbinden
Verankeren

Op basis van de analyse wordt vastgesteld dat in het implementatieplan in ieder geval aan 4 van deze
factoren extra aandacht moet worden besteed:

3

Cozijnsen, A.J. (2015). De 7 V’s van verandermanagement. Amsterdam: BDO Consultants BV.
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A.
B.
C.
D.

Vertrouwen;
Verduidelijken;
Verbinden;
Voordelen aantoonbaar maken.

De vier risicofactoren worden – mede op basis van input van de stuurgroep – specifiek gemaakt per
stakeholder.
Eind 2018 is door iBK een evaluatierapport ‘Proefprojecten kwaliteitsborging 2015-2018’4 opgesteld. In
de uitgevoerde evaluatie komen de volgende aandachtspunten naar voren:
Kijk naar het gehele project en niet alleen naar individuele (bouw) fouten;
Maak heldere afspraken over de rollen van partijen;
Zorg voor draagvlak en vertrouwen;
Maak een goed projectplan;
Betrek de kwaliteitsborger in een vroeg stadium van n het project;
Maak proefprojecten maximaal transparant;
Organiseer kennisuitwisseling tussen partijen;
Maak landelijke afspraken over kosten van een proefproject.
Vervolgens zijn het rapport aandachtspunten gegeven voor de implementatie en de verdere uitwerking
van het stelsel:
Geef duidelijkheid over de wet;
Er is meer voorlichting noodzakelijk;
Creëer een level playing field;
Leg de nadruk op interne kwaliteitsborging van bouwende partijen;
Laat de kwaliteitsborger meer meenemen dan alleen het Bouwbesluit;
Verduidelijk en verbeter de rol van de gemeente;
Versterk de rol van de kwaliteitsborger.
Bovengenoemde aandachtspunten zijn in lijn met de al in 2017 uitgevoerde analyse van de
proefprojecten en sluiten nog steeds aan bij de gekozen strategie van de 4 v’s.

Raakvlakken analyse
Het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen staat niet op zichzelf. Daarom zijn parallelle trajecten
geïnventariseerd en wordt aangegeven op welke wijze zij het implementatietraject van de Wkb kunnen
beïnvloeden. Zie bijlage 1 voor de volledige analyse. De volgende raakvlaken zijn geïdentificeerd:
1.
2.
3.
4.
5.
4

Wet (behandeling in Tweede en Eerste Kamer);
AMvB (voorhangprocedure Kamer en definitief vaststellen);
MR (uitwerken en definitief vaststellen);
De Toelatingsorganisatie (oprichten);
Benchmark bouwkwaliteit;

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/13/evaluatierapport-proefprojecten-kwaliteitsborging-bouw-2015-2018
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6. Consumentendossier/ as-built dossier (niet te verwarren met het in de wet opgenomen
verplichte ‘dossier bevoegd gezag’);
7. Pilots;
8. Communicatie en voorlichting;
9. Omgevingswet;
10. Stelsel van Erkende kwaliteitsverklaringen;
11. Beschikbaarheid voldoende instrumenten en kwaliteitsborgers. Dit thema wordt zowel door
VNG als door de instrumentaanbieders en borgers als zeer essentieel beschouwd (zie ook de
planning in paragraaf 6.4). Binnen het implementatietraject zal hierop dan ook nadrukkelijk
woden gemonitord. Het daadwerkelijk zorgdragen voor voldoende capaciteit wordt parallel aan
het implementatietraject uitgevoerd. Hierbij denkt BZK mee over de afbouw van de
gemeentelijke inzet en eventuele transitie van publiek naar privaat.
12. Leges;
13. Modelcontracten en/of -standaardvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld de UAV. Door de
professionele opdrachtgevers wordt aangegeven dat er behoefte is aan om deze af te stemmen
op de nieuwe werkwijze).
Aandachtspunt:
Bij het opstellen van het implementatie plan eind 2016 / begin 2017 was sprake van dat het stelsel van
kwaliteitsborging vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet ingevoerd zou worden.
Voorafgaand aan de besluitvorming is tussen BZK en VNG overeengekomen dat de invoering van het
stelsel gelijk getrokken zal worden met de invoering van de Omgevingswet. “De Omgevingswet en de
Wkb delen meer dan alleen de beoogde datum van inwerkingtreding” stelt Berenschot in hun rapport in
het kader van de verkenning ondersteuningsbehoefte gemeente. Onderstaand is in BOX 1 een citaat uit
het rapport van Berenschot opgenomen over de raakvlakken tussen de Wkb en de Omgevingswet. In het
voorliggende implementatieplan zijn deze raakvlakken nog niet meegenomen dan alleen te onderkennen
dat er (nadrukkelijk) raakvlakken zijn. Aanbeveling voor het implementatietraject is om de raakvlakken
en impact van beide wetten verder uit te werken, zodat partijen integraal zich kunnen voorbereiden op
beide wijzigingen.
BOX 1: Omgevingswet en Wkb: twee dossiers met raakvlakken
De Omgevingswet en de Wkb delen meer dan alleen de beoogde datum van inwerkingtreding. De raakvlakken tussen beide wetten
zijn groot. Zo zijn de nieuwe kerninstrumenten die de Omgevingswet introduceert ook sturend voor de uitvoering van de Wkb en
wordt het Bouwbesluit opgenomen in de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. De Omgevingswet introduceert de
zogenoemde ‘knip’ en splitst een vergunning voor bouwactiviteiten op in twee delen, namelijk een vergunning voor een
omgevingsplanactiviteit en een vergunning voor een technische bouwactiviteit.
Ook leiden de Omgevingswet en de Wkb gezamenlijk tot een reductie van het aantal vergunningplichtige activiteiten, hetgeen
doorwerkt in de werklast van de afdelingen Bouw- en woningtoezicht (BWT) en de leges- inkomsten. Bovendien is er – zoals
hierboven opgemerkt – een relatie met het DSO.
De exacte gevolgen van de ene wet versus de andere zijn op sommige vlakken niet heel scherp te scheiden. Ook zijn er mogelijk
procesmatige en organisatorische raakvlakken tijdens de implementatietrajecten. Wij zien dat als een gegeven en concentreren ons
in deze rapportage op de impact van de Wkb op gemeenten.
Belangrijk is verder dat er in het kader van de implementatie van de Omgevingswet instrumenten en producten zijn ontwikkeld en
lessen zijn te trekken die – wellicht in aangepaste vorm – bruikbaar zijn voor de invoering van de Wkb.
Bron: Hoofdlijnen impact ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ op gemeenten (Berenschot, 2019)

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Pagina 13 van 49

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

Input stuurgroep
Aan de hand van vijf vragen is input gevraagd aan de stuurgroep op het implementatieplan. Onderstaand
is de input kort weergegeven, waarbij is aangegeven op welke wijze deze is meegenomen in de verdere
uitwerking van de implementatiestrategie en plan van aanpak.
1. Welke plannen heeft u voor de ondersteuning van uw leden bij de implementatie van de wet? Geef
hierbij in concreto ook aan welke type activiteiten/ middelen deze plannen bevatten. En geef daarbij ook aan welke rol als
branchevereniging u hierbij inneemt.
Input
Kennisoverdracht (in iedere vorm), zowel informatie over de werking van
het stelsel als wat de implicaties zijn voor het bedrijfsproces van de
actoren/ leden;
Het organiseren van pilots/ simulaties;
Het ontwikkelen van een instrument;
Het ontwikkelen van model contracten/ documenten (verzoek om
gezamenlijk met diverse stakeholders en BZK dit op te pakken om
uniformiteit en duidelijkheid te waarborgen).

Verwerking
In hoofdstuk 5 van het implementatieplan
is aansluiting gezocht met de activiteiten/
middelen die al door de stakeholders
worden uit uitgevoerd.

2. Op welke wijze zou de overheid u bij uw eigen implementatieactiviteiten kunnen
faciliteren/ondersteunen? Geef hierbij in concreto aan op welke wijze de overheid u kan helpen bij uw faciliterende rol
naar uw leden toe. Welke ondersteunende bijdrage kan zij leveren bij uw eigen activiteiten? Welke informatie heeft u van de
overheid nodig? En op welke momenten moet deze informatie ten minste beschikbaar zijn. Omschrijf duidelijk wat de vorm en
inhoud is van de informatie, bijvoorbeeld: een informatiepakket met uitleg van de wet, het stimuleren van pilots/ simulaties, het
organiseren van regio kennismiddagen, het stimuleren van opleidingen en trainingen, etc.
Input
Verduidelijken:
Rolonduidelijkheid: geef hier uitleg over, zowel voor tijdens de
implementatie (wat wordt er verwacht en op welke wijze de stakeholder
moet acteren in het gezamenlijke implementatietraject) als wat wordt de
'nieuwe' rol tijdens de uitvoering van de wet;
Geef duidelijkheid over Wkb, AMvB en MR: wanneer zijn deze stukken
officieel vastgesteld en openbaar;
Geef duidelijkheid over de TO: wanneer is deze operationeel, wanneer
kunnen instrumenten toegelaten worden, wat zijn de
richtlijnen/protocollen van de TO;
Geef duidelijkheid over de verklaring van de kwaliteitsborger bij
oplevering;
Organiseer een planningssessie voor het implementatietraject;
Informatiecampagne vanuit de overheid: maak duidelijk wat er gaat
veranderen en wat de consequenties voor de verschillende actoren zijn;
Verbinden:
Stem een voorlichtingscampagne zo af dat ook niet ‘nieuwsgierige’ partijen
betrokken - dan wel bereikt - worden;
Sprekers vanuit BZK (zoals nu ook al wordt gedaan vanuit iBK en BZK): stel
een (gezamenlijk) communicatieplan op;
Hulp bij opstellen modelcontracten;
Voordelen aantoonbaar maken:
Stimuleren pilots/ simulaties.
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Verwerking
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het
wegnemen van ‘onduidelijkheden’, zowel
ten tijde van het implementatietraject
(proces) als in het nieuwe stelsel
(inhoudelijk). Qua proces is in paragraaf
3.3 een raakvlakanalyse opgesteld.
Directe koppeling met deze analyse is
gelegd met de planning in paragraaf 6.3.
Qua inhoud wordt binnen de
implementatiestrategie vooral de focus
gelegd op het verduidelijken van de
nieuwe rollen, taken en
verantwoordelijkheden.
In navolging van input op vraag 1 worden
in hoofdstuk 5 de activiteiten/ middelen
omschreven. Uitgangspunt hierbij is dat
het initiatief bij de stakeholders ligt en
dat waar nodig de overheid een
faciliterende rol heeft.
Bij start van het implementatietraject
wordt een planningssessie georganiseerd
met alle stakeholders om duidelijkheid te
geven over welke acties wanneer en door
wie nodig dan wel uitgevoerd moeten
worden/zijn om de invoeringsdatum van
het de Wkb te kunnen realiseren en hoe
de onderlinge relatie tussen deze
activiteiten ligt.
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3. Welke rol van regie is noodzakelijk om ‘vinger aan de pols te houden’ over de voortgang van het
implementatietraject? Geef hierbij in concreto aan wat u verwacht van deze rol. Op welke wijze bent/wilt u betrokken zijn
bij het ‘vinder aan de pols houden’? Ook al hebben de stakeholders een eigen actieve rol bij de implementatie; op welke wijze
wordt zorg gedragen voor een integrale implementatie? Geef hierbij ook de frequentie aan hoe vaak u op de hoogte gehouden
wilt worden.
Input
Doorzetting van de stuurgroep;
Oprichting van een implementatieplatform': inhoudelijke info,
communicatie en regie;
Overheid als ‘aanjager’: de overheid neemt actief deel aan het op gang
brengen van het 'vliegwiel' implementatie Wkb;
Goede werking van het stelsel: is er voldoende capaciteit (toegelaten
instrumenten en kwaliteitsborgers)? Pas bij voldoende capaciteit starten
met het stelsel. Vergeet hierbij ook niet de bouwers mee te nemen, ook zij
moeten voorbereidingen treffen;
Organiseer werkbezoeken op werkplekniveau om gevoel te houden met de
voortgang van de implementatie.

Verwerking
In paragraaf 6.2 wordt de wijze van
invulling van de regierol weergegeven en
op welke wijze daarbij de stakeholders
betrokken worden. Hierbij wordt ook
aangegeven dat het van belang is dat
‘feeling’ wordt gehouden met de
voortgang van het implementatietraject.

4. Wat zijn uw zorgen als het gaat over de implementatie van de wet (waar u in uw rol weinig tot geen
invloed op hebt)? Geef hierbij ook in concreto aan op welke wijze deze zorgen weggenomen kunnen worden.
Input
Rolonduidelijkheid tussen privaat en publiek: wat wordt de rol van
gemeente;
Voortdurende onduidelijkheid over wetgevingstraject;
Te veel leunen op de stakeholders tijdens het implementatietraject;
Onvoldoende praktische uitleg van het nieuwe stelsel;
Planning;
Is er wel een voldoende level playing field?
Is er wel voldoende capaciteit (met de juiste competenties, kennis en
kunde) aan kwaliteitsborgers?
Op welke wijze worden de audits van de TO vormgegeven;
Leges.

Verwerking
Een deel van de input valt binnen de
scope van het implementatietraject. In de
uitwerking van het implementatieplan
zijn deze aandachtspunten meegenomen.
De inhoudelijke input (grijs weergegeven)
over de uitwerking van de wetgeving
worden in het wetgevingstraject
ingebracht. Het capaciteitsvraagstuk is
geïdentificeerd in de raakvlakanalyse in
paragraaf 3.3.

5. Wanneer is er sprake van een succesvolle implementatie bij uw leden met als uitgangspunt dat zij op 1
januari 2021 er klaar voor zijn om de wet te kunnen toepassen?
Input
Schets een helder en duidelijk implementatietraject: Wat is het eindbeeld,
hoe is de weg ernaartoe, wat wordt er verwacht van de verschillende
stakeholders en hoe is de afstemming tussen de stakeholders onderling;
Specifieke aandacht voor opdrachtgevers (rolonduidelijkheid);
Specifieke aandacht voor aansprakelijkheid;
Specifieke aandacht voor het kiezen van een instrument/kwaliteitsborger;
Regie overall implementatietraject;
Alle stakeholders/ actoren voldoende zijn geïnformeerd;
Alle stakeholders/ actoren voldoende vertrouwen, draagvlak, nut,
noodzaak en de voordelen inzien van het nieuwe stelsel van
kwaliteitsborging;
Taken en rollen helder zijn voor alle stakeholders/ actoren;
Geen verstoring van de corebusiness;
(Uiterlijk) 12 maanden voor invoering stelsel is de wet aangenomen;
(Uiterlijk) 6 maanden voor invoering stelsel zijn instrumenten toegelaten;
Voldoende capaciteit aan kwaliteitsborgers.
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Verwerking
Het merendeel van de aandachtspunten
zijn in dit implementatieplan
geadresseerd. Enkele inhoudelijke
aandachtspunten (grijs weergegeven)
worden geadresseerd bij de
raakvlakanalyse.
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4 Implementatiestrategie
Inleiding
Op basis van de geconstateerde problemen en risicofactoren in hoofdstuk 3 wordt gekomen tot de
volgende implementatiestrategie, zoals in figuur 1 weergegeven. Deze vormt de kernvan het
implemetatieplan:
1. Maak duidelijk wat de verschillen zijn tussen het ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ bouwproces (stap 1);
2. Geef aan welke activiteiten in het nieuwe bouwproces extra aandacht behoeven in relatie tot de
risicofactoren/ slaagfactoren (stap 2);
3. Geef de ‘nieuwe’ rollen, taken en verantwoordelijken aan voor alle actoren. Welke verbindingen
tussen rollen en taken moeten worden gelegd (stap 3);
4. Expliciteer welke onduidelijkheden er mogelijkerwijs kunnen optreden (stap 4);
5. Verbeeld/ visualiseer bovenstaande punten (is uitwerkingen van de stappen 1 t/m 4).
Stappen

De Kern

Uitwerking

STAP 1: onderdelen bouwproces
(oud-nieuw) verduidelijken
Huidige stelsel

STAP 2: Symboliseer de verschillen

Aanvraag vergunning

Oriëntatie

Esthetisch ontwerp

Bouwvoorbereiding
technische uitwerking

Gemeentelijke toetsing

STAP 3: Handelingen en risico’s
per onderdeel van het
bouwproces in beeld brengen

De oplevering

Bouw

Toezicht

Risico’s in kaart brengen van alle
onderdelen van het bouwproces (aan
de hand van de flowchart):
Rollen en verantwoordelijkheid
Toepassing instrument
Afstemming betrokkenen in het
bouwproces
Controle en toetsmomenten
Input

1

Bouwproces

Activiteit/ output

Betrokkenen
- Professioneel opdrachtgever
- Particulier opdrachtgever
(consument)
- Architect/ adviseur(s)
- Eindgebruiker
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder
- Kwaliteitsborger

2

STAP 4: Expliciteer de voordelen
per onderdeel

Voor verschillende stakeholders
worden de voordelen per onderdeel
van het bouwproces inzichtelijk
gemaakt.

3

- Opdrachtgever
(vergunningaanvrager)
- Bevoegd gezag

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder

Activiteit

Toelichting

- Rolonduidelijkheid opdrachtgever
- Onduidelijkheden particuliere opdrachtgever
- Verduidelijken
- Verkeerd instrument en/of verkeerde
- Vertrouwen
kwaliteitsborger
- Verbinden
- Kennisoverdracht IA naar KB
- Afstemming tussen opdrachtgever en KB

Risico's

Aandachtspunt

Infographic totale bouwproces, expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer, architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd gezag. Hierbij worden ook
de voordelen en versnellen inzichtelijk worden
gemaakt:
1. Tijdswinst doorlooptijd vergunningentraject
2. Tijds- en financiële winst door alleen tekeningen en
berekeningen te maken die ondersteunend zijn aan het
bouwproces en borging daarvan.
3. Kwaliteitswinst.

Het gehele proces (flow-chart) vormt de basis, waarbij eerst
kort ingezoomd wordt op de verschillen tussen 'bestaand' en
'nieuw'.
In het hele proces wordt per onderdeel (proces/ activiteiten)
een specifieke infographic gemaakt die geïntegreerd wordt
in het gehele proces.
Met betrekking tot de te hanteren 'tools' (IA, register en
rapportages) worden specifieke/ aparte infographics
gemaakt die in de flow chart worden geïntegreerd.

- Mogelijke tussentijdse wijzigingen, wat
betekent dit voor de vergunning?!
- Onduidelijkheid werking register
- Verduidelijken
- Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor
- Verbinden
toetsing aan 'ruimtelijk kader' (welstand)
- Versnellen
- Onduidelijkheid over doorlooptijd vergunning
- onduidelijkheid over welke informatie
wel/niet aangeleverd moet worden

- Ook risico's in beeld brengen
- Afstemmingsproblemen
- 'Bouwaanvraag' proces verduidelijken waarbij ook de
voordelen (moment van indienen aanvraag en het
aanleveren van minder informatie) worden
gecombineerd

- Aandacht voor keuze beheersmaatregelen,
bijvoorbeeld in de vorm van
kwaliteitsverklaringen, door de markt breed
gedragen oplossingen
- Aandacht voor concrete momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling opdrachtgever (klant)
- Voldoende kennis en kunde om de risico's in
het bouwplan te kunnen identificeren

Aparte infographic over waar KB, IA en opdrachtgever
in proces elkaar moeten informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen borgingsplan)

De aparte momenten van kwaliteitsborging/ -toetsing in het
gehele proces worden als voorbeeld aangegeven en ook de
wijze waarop dat gebeurt.
Waar opdrachtgevers zelf initiatief moeten nemen en ook
moeten weten waarover te beslissen wordt apart een FAQ
systeem (met database) ontwikkeld en geïntegreerd in de
flow chart.

Specifieke infographic over:
1. Samenwerking bouwer en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de
bouwer en kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op welke wijze communiceren de
partijen met elkaar en wordt daarin de opdrachtgever
betrokken.

Op flip-over (gefilmd) laten zien hoe een specificatie eruit
ziet met betrekking tot inhuren extra checks.

- Voordelen
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken

4

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer

- Start uitvoering zonder kwaliteitsborger
en/of borgingsplan
- Inzet kwaliteitsborger
- Voordelen
- Uiterste moment dat de KB bekent moet zijn - Verbinden
en dat een risicoanalyse + borgingsplan
opgesteld moet zijn

5

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

- Check op bedrijfsproces
- Voordelen
- Diversiteit aan betrokken partijen
- Vertrouwen
- Inzet kwaliteitsborger, meerwerk
- Verbinden
kwaliteitsborger door tussentijdse wijzigingen - Verduidelijken

6

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

- Signalen van de kwaliteitsborger worden niet - Vertrouwen
serieus genomen
- Verbinden
- Niet voldoen aan het Bouwbesluit
- Verduidelijken

7

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer
- Bevoegd gezag

- Oplevering/ gereedmelding zonder verklaring
- Nieuwe aansprakelijkheidseisen Burgerlijk
wetboek
- Vertrouwen
- Onduidelijkheid over waar gebreken gemeld - Verduidelijken
moet worden wie deze gaat oplossen
- Incompleet as-built dossier.

- Infographic duidelijk maken over het afhandelen van
gebreken
- De waarde en het belang van een 'goede' verklaring
benadrukken

Uit de praktijk (in een huis) beelden laten zien van
a. Zichtbare gebreken
b. Niet zichtbare gebreken (bij oplevering)
c. Verwijtbare gebreken
d. Niet verwijtbare gebreken

8

- Opdrachtgever
- Eindgebruiker
- Bevoegd gezag
- Bouwer

- Ingebruikname zonder gereedmelding
- Staken van het gebruik van het bouwwerk

Voor eindgebruiker en bevoegd gezag duidelijk maken
met een situatie omgegaan moet worden wanneer er
geen verklaring voor handen is.

Door iBK is een memo opgesteld op welke wijze omgegaan
kan worden met deze situatie. Hierin wordt duidelijk wie
verantwoordelijk is en welke rol en taken de eindgebruiker,
bevoegd gezag, kwaliteitsborger en bouwer hebben.

- Verduidelijken

Aparte infographic om inzichtelijk te maken op welke wijze
In een infographic laten zien:
tussen de verschillende partijen moet worden
1. Hoe het bedrijfsproces er uit moet zien
samengewerkt en hoe de kwaliteit met externen (extra)
2. Welke varianten er zijn om externen in te huren
wordt bewaakt.
3. Hoe rapportages eruit kunnen zien
4. Hoe te bepalen wanneer controles - op papier en/of
de bouw - noodzakelijk zijn.

Figuur 1 - Stappen implementatieproces
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Wat zijn de verschillen? (stap 1 en 2)
Om stakeholders en actoren actief te betrekken bij de implementatie moet eerst inzichtelijk zijn wat de
veranderingen zijn van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging ten opzichte van het bestaande stelsel.
In stap 1 worden de verschillen tussen de ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ situatie inzichtelijk gemaakt. Het
resultaat van de verschillen is weergegeven in figuur 2 en 3. Door het inzichtelijk maken van de
verschillen wordt ook duidelijk welke rollen, taken en verantwoordelijkheden per actor veranderen of
gelijk blijven. Deze veranderingen worden in stap 2 aan de hand van het bouwproces nadrukkelijk
geaccentueerd. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven op welke wijze hierop geanticipeerd kan worden in het
implementatietraject.

Huidige stelsel

Aanvraag vergunning

Oriëntatie

Esthetisch ontwerp

Bouwvoorbereiding
technische uitwerking

Gemeentelijke toetsing

De oplevering

Bouw

Toezicht

Figuur 2 - Bouwproces huidig

De grootste wijziging in het bouwproces die zal gaan plaatsvinden, is in bovenstaand figuur rood
omcirkeld. De gemeentelijke preventieve bouwplantoets vervalt. Het is niet meer noodzakelijk om alle
benodigde tekeningen en berekeningen op één moment aan te leveren voor toetsing Deze kunnen meer
geleidelijk aan in het gehele ontwerp- en bouwproces worden aangeleverd wanneer deze ook
daadwerkelijk noodzakelijk zijn. De nieuwe situatie is op globale wijze in figuur 3 weergegeven:

Figuur 3 - Bouwproces nieuw
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Wanneer gedetailleerder ingezoomd wordt op het (nieuwe) bouwproces is te zien dat er veel meer
stappen/onderdelen in het proces aanwezig zijn. Deze zijn weergegeven in een stroomschema (zie
bijlage 3). Aan de hand van het stroomschema worden in stap 3 per onderdeel van het bouwproces de
betrokken actoren, veranderingen, risico’s en voordelen inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 4).

Risico’s en voordelen in het bouwproces (stap 3 en 4)
Aan de hand van bijlage 3 wordt nader ingezoomed op de risico’s en voordelen die er straks zijn bij
implementatie en uitvoering van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Uiteindelijke gaat het om de
match tussen de actoren onderling in het bouwproces en de mogelijke aandachtspunten en risico’s die
daarbij ontstaan. Per onderdeel van het bouwproces zijn de aandachtspunten en risico’s expliciet
gemaakt. Hieruit volgt voor de actoren de sense of urgency. Om een optimaal comfort te bereiken in het
implementatietraject zullen bepaalde risico’s op voorhand al weggenomen moeten worden. In figuur 4
zijn aan de hand van de vier risicofactoren – zoals vastgesteld in hoofdstuk 3 op basis van de pilot
ervaringen – de voordelen en risico’s per onderdeel van het bouwproces weergegeven. Het gaat om
vertrouwen, verduidelijken, voordelen aantoonbaar maken en verbinden. In bijlage 4 is een ‘vergrote’
versie opgenomen.
Input

1

Bouwproces

Activiteit/ output

Betrokkenen
- Professioneel opdrachtgever
- Particulier opdrachtgever
(consument)
- Architect/ adviseur(s)
- Eindgebruiker
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder
- Kwaliteitsborger

2

3

- Opdrachtgever
(vergunningaanvrager)
- Bevoegd gezag

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder

Risico's

Aandachtspunt

Activiteit

Toelichting

- Rolonduidelijkheid opdrachtgever
- Onduidelijkheden particuliere opdrachtgever
- Verduidelijken
- Verkeerd instrument en/of verkeerde
- Vertrouwen
kwaliteitsborger
- Verbinden
- Kennisoverdracht IA naar KB
- Afstemming tussen opdrachtgever en KB

Infographic totale bouwproces, expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer, architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd gezag. Hierbij worden ook
de voordelen en versnellen inzichtelijk worden
gemaakt:
1. Tijdswinst doorlooptijd vergunningentraject
2. Tijds- en financiële winst door alleen tekeningen en
berekeningen te maken die ondersteunend zijn aan het
bouwproces en borging daarvan.
3. Kwaliteitswinst.

Het gehele proces (flow-chart) vormt de basis, waarbij eerst
kort ingezoomd wordt op de verschillen tussen 'bestaand' en
'nieuw'.
In het hele proces wordt per onderdeel (proces/ activiteiten)
een specifieke infographic gemaakt die geïntegreerd wordt
in het gehele proces.
Met betrekking tot de te hanteren 'tools' (IA, register en
rapportages) worden specifieke/ aparte infographics
gemaakt die in de flow chart worden geïntegreerd.

- Mogelijke tussentijdse wijzigingen, wat
betekent dit voor de vergunning?!
- Onduidelijkheid werking register
- Verduidelijken
- Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor
- Verbinden
toetsing aan 'ruimtelijk kader' (welstand)
- Versnellen
- Onduidelijkheid over doorlooptijd vergunning
- onduidelijkheid over welke informatie
wel/niet aangeleverd moet worden

- Ook risico's in beeld brengen
- Afstemmingsproblemen
- 'Bouwaanvraag' proces verduidelijken waarbij ook de
voordelen (moment van indienen aanvraag en het
aanleveren van minder informatie) worden
gecombineerd

- Aandacht voor keuze beheersmaatregelen,
bijvoorbeeld in de vorm van
kwaliteitsverklaringen, door de markt breed
gedragen oplossingen
- Aandacht voor concrete momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling opdrachtgever (klant)
- Voldoende kennis en kunde om de risico's in
het bouwplan te kunnen identificeren

Aparte infographic over waar KB, IA en opdrachtgever
in proces elkaar moeten informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen borgingsplan)

De aparte momenten van kwaliteitsborging/ -toetsing in het
gehele proces worden als voorbeeld aangegeven en ook de
wijze waarop dat gebeurt.
Waar opdrachtgevers zelf initiatief moeten nemen en ook
moeten weten waarover te beslissen wordt apart een FAQ
systeem (met database) ontwikkeld en geïntegreerd in de
flow chart.

Specifieke infographic over:
1. Samenwerking bouwer en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de
bouwer en kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op welke wijze communiceren de
partijen met elkaar en wordt daarin de opdrachtgever
betrokken.

Op flip-over (gefilmd) laten zien hoe een specificatie eruit
ziet met betrekking tot inhuren extra checks.

- Voordelen
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken

4

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer

- Start uitvoering zonder kwaliteitsborger
en/of borgingsplan
- Inzet kwaliteitsborger
- Voordelen
- Uiterste moment dat de KB bekent moet zijn - Verbinden
en dat een risicoanalyse + borgingsplan
opgesteld moet zijn

5

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

- Check op bedrijfsproces
- Diversiteit aan betrokken partijen
- Inzet kwaliteitsborger, meerwerk
kwaliteitsborger door tussentijdse wijzigingen

6

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

- Signalen van de kwaliteitsborger worden niet - Vertrouwen
serieus genomen
- Verbinden
- Niet voldoen aan het Bouwbesluit
- Verduidelijken

7

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer
- Bevoegd gezag

- Oplevering/ gereedmelding zonder verklaring
- Nieuwe aansprakelijkheidseisen Burgerlijk
wetboek
- Vertrouwen
- Onduidelijkheid over waar gebreken gemeld - Verduidelijken
moet worden wie deze gaat oplossen
- Incompleet as-built dossier.

- Infographic duidelijk maken over het afhandelen van
gebreken
- De waarde en het belang van een 'goede' verklaring
benadrukken

Uit de praktijk (in een huis) beelden laten zien van
a. Zichtbare gebreken
b. Niet zichtbare gebreken (bij oplevering)
c. Verwijtbare gebreken
d. Niet verwijtbare gebreken

8

- Opdrachtgever
- Eindgebruiker
- Bevoegd gezag
- Bouwer

- Ingebruikname zonder gereedmelding
- Staken van het gebruik van het bouwwerk

Voor eindgebruiker en bevoegd gezag duidelijk maken
met een situatie omgegaan moet worden wanneer er
geen verklaring voor handen is.

Door iBK is een memo opgesteld op welke wijze omgegaan
kan worden met deze situatie. Hierin wordt duidelijk wie
verantwoordelijk is en welke rol en taken de eindgebruiker,
bevoegd gezag, kwaliteitsborger en bouwer hebben.

- Voordelen
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken

- Verduidelijken

Aparte infographic om inzichtelijk te maken op welke wijze
In een infographic laten zien:
tussen de verschillende partijen moet worden
1. Hoe het bedrijfsproces er uit moet zien
samengewerkt en hoe de kwaliteit met externen (extra)
2. Welke varianten er zijn om externen in te huren
wordt bewaakt.
3. Hoe rapportages eruit kunnen zien
4. Hoe te bepalen wanneer controles - op papier en/of
de bouw - noodzakelijk zijn.

Figuur 4 - Bouwproces met voordelen en risico's
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Toelichting:
Risico’s: betreffen mogelijke praktijkproblemen (met een bepaald risico);
Aandachtspunten: praktijkproblemen, die specifiek gelabeld zijn met ‘Change Risks’;
Activiteiten: de wijze waarop een onderdeel uit het bouwproces op een bepaalde wijze helder
overgebracht kan worden;
Toelichting: een concretisering van de kolom ‘activiteiten’.
Gezien het belang om partijen daadwerkelijk ‘in beweging te krijgen’ wordt specifiek aandacht besteed
aan de voordelen, die er te behalen zijn op de verschillende onderdelen van het totale bouwproces
aantoonbaar te maken. De volgende onderdelen komen daarvoor in aanmerking (zie figuur 5).
Bouwprocesonderdeel

Voordelen aantoonbaar maken

Winst op het gebied van

1

Duidelijkheid aan (niet-professionele)
opdrachtgever hoe het proces verloopt en waar
hij bij betrokken wordt.
Kortere vergunningsprocedure

Vertrouwen
Duidelijkheid
Snelheid
Kosten(besparing)

2

Juiste instructie register
Juiste toepassing instrument
Juiste kwaliteitsborger
Juiste verbinding partijen

Duidelijkheid
Verbinding
Snelheid

3

Juiste overdracht van toetser naar
toezichthouder
Juiste keuze beheersmaatregelen risico's
Helderheid over controlemomenten
Terugkoppelingsmomenten klant helder maken

5

Meerdere checks mogelijk
Toetsrapportages (voortgang kwaliteit)
Check op bedrijfsproces
Helderheid handhaving bevoegd gezag

Vertrouwen
Duidelijkheid
Verbinding
Snelheid
Kosten(besparing)
Kwaliteitsverbetering
Vertrouwen
Duidelijkheid
Verbinding
Kwaliteitsverbetering

6

Verklaring dat het bouwwerk ten minste voldoet
aan het Bouwbesluit
Helderheid inhoud dossier bevoegd gezag

Vertrouwen
Duidelijkheid
Kwaliteitsverbetering

7

Helderheid over (verborgen) gebreken
Helderheid handhaving bevoegd gezag

Duidelijkheid

Figuur 5 - Voordelen

Deze voordelen kunnen nader uitgewerkt worden aan de hand van:
Een rollenspel/ simulatie (bij verbinding);
Een change lab (bij duidelijkheid en vertrouwen);
Een simulatie (bij snelheid en kwaliteitsverbetering).
Deze uitwerking sluit aan bij de input vanuit de stuurgroep (paragraaf 3.4) en worden vervolgens in
hoofdstuk 5 nader uitgewerkt.
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5 Het implementatieplan: strategie naar stakeholders en actoren
Plan van aanpak
Om de implementatiestrategie – zoals in hoofdstuk 4 beschreven – ten uitvoer te brengen moet
voorafgaand een aantal activiteiten worden uitgevoerd. De activiteiten zijn eveneens in 4 stappen
onderverdeeld en in figuur 6 weergegeven. Betrokkenen bij de uitvoering van deze activiteiten zijn het
projectteam implementatie en de stakeholders. Daarbij hebben de Stakeholders twee rollen:
1. Ondersteunend aan het projectteam implementatie;
2. Ondersteunend bij de implementatie van de actoren.
Projectteam implementatie
STAP 1
STAP 2

STAP 3

‘Productontwikkeling’: Verschillen oud en
nieuw bouwproces (flow-chart).
‘Productontwikkeling’: Valkuilen in kaart
brengen (bijvoorbeeld door middel van
infographics).

‘Productontwikkeling’:
1. Oplossingen valkuilen (verbeelden);
2. Voordelen (verduidelijken).

STAP 4

Stakeholders

Aanvullingen ‘gevolgen’
(valkuilen) input geven.

Aanvullingen ‘oplossingen’ en
randvoorwaarden om proces
optimaal te laten verlopen.
‘Introductiestrategie’ voor
stakeholders/ uitvoerende
(actoren). Inclusief incorporatie
instrumenten/ standaardisatie.

Stakeholders
en actoren

Er worden voorbeelden
gegeven – voor de stakeholders
– op welke wijze verschillende
onderdelen van het
bouwproces verduidelijkt
kunnen worden.

Check bij praktijk: welke
bedrijfsprocessen,
communicatiemiddelen, etc.
kunnen ingezet worden en op
welke wijze.

Figuur 6 - Plan van aanpak

In stap 1 zijn de verschillen tussen ‘bestaand’ en ‘nieuw’ inzichtelijk gemaakt en is reeds uitgevoerd en
beschreven in paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3 is een eerste aanzet gegeven voor stap 2. Hierin zijn de
veranderingen, aandachtspunten en risico’s per onderdeel van het bouwproces aangegeven. Deze stap is
verbreed op basis van input uit de (stuurgroep). Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 5.2. In stap 3 wordt
vervolgens feitelijke invulling gegeven aan productontwikkeling. Belangrijk daarbij is op onderdelen van
het bouwproces de ‘voordelen’ (bijvoorbeeld kwaliteit, efficiency en kostenbesparing) aan te tonen en in
beeld te brengen. Mogelijke middelen zijn pilots en simulaties/ rollenspellen. In paragraaf 5.3 wordt
hiervoor een eerste aanzet gegeven. Als laatste stap moeten de veranderingen ‘vertaald’ worden naar de
dagelijkse praktijk van de actoren. Dit wordt in stap 4 nader uitgewerkt (zie paragraaf 5.4).

Aandachtspunten per stakeholder (stap 2)
In deze paragraaf worden de risico’s en aandachtpunten per stakeholder beschreven, waarbij
aangegeven wordt op welke wijze ‘implementatieproducten’ ingezet kunnen worden. Op basis van input
van de leden van de stuurgroep is hiertoe een eerste aanzet gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een
nauwe benadering van de rol van de stakeholder. Ofwel een bouwer heeft ook enkel en alleen de rol van
bouwer. Wetende dat een bouwer ook de rol van een ontwikkelaar dan wel opdrachtgever kan hebben.
In zo’n situatie kan een bouwer ook de rolopvatting hebben van opdrachtgever. Dit betekent dat voor
verschillende stakeholders meerdere rollen van toepassing kunnen zijn.
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5.2.1

Eindgebruiker/ opdrachtgever

Bouwproces

Verantwoordelijke

Risico’s

- Kwaliteitsborger
- Architect/ adviseur

- Rolonduidelijkheid
opdrachtgever
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Afstemming tussen
opdrachtgever en KB

- Opdrachtgever
- Architect/ adviseur
- Bevoegd gezag

- Mogelijke tussentijdse
wijzigingen van het
bouwplan, wat betekent dit
voor de vergunning?!
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid

- Kwaliteitsborger

- Aandacht voor concrete
momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling
opdrachtgever (klant)

Ontwerp

‘Bouwaanvraag’

Risicobeoordeling
+ borgingsplan

Aandachtspunten
- Technische kwaliteit =
kwaliteitsborger
- Wie schakelt de
kwaliteitsborger in?
- Contractafspraken (zoals
goed en deugdelijk werk)
zijn geen onderdeel van het
wettelijke kwaliteitsborging
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid
- Wie doet de
‘bouwaanvraag’?
- Wanneer kan/moet de
‘bouwaanvraag’ gedaan
worden/zijn?
- Welke informatie moet
worden aangeleverd?
- Doorlooptijd
- Maak duidelijk op welke
wijze geanticipeerd wordt
op wijzigingen en wat de
consequenties zijn voor
wijziging voor het borgen.
Let op wijzigingen in het
ontwerp/ ruimtelijke kader
moeten aan bevoegd gezag
worden voorgelegd
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag

Start bouw +
kwaliteitsborging

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

Afgifte verklaring
- Kwaliteitsborger

Oplevering/
gereedmelding

- Opdrachtgever
- Bouwer

Ingebruikname
- Opdrachtgever
- Bevoegd gezag

- Uiterste moment dat de KB
bekend moet zijn en dat een
risicobeoordeling +
borgingsplan opgesteld moet
zijn voor start bouw
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger

- Signalen van de
kwaliteitsborger worden niet
serieus genomen
- Niet voldoen aan het
Bouwbesluit
- Oplevering/ gereedmelding
zonder verklaring
- Ernstige afwijkingen zijn bij
het bevoegd gezag niet
bekend
- Ingebruikname zonder
verklaring borger/
gereedmelding
- Staken van het gebruik van
het bouwwerk

- Zonder kwaliteitsborger,
instrument en borgingsplan
kan niet gestart worden met
bouwen.
- Goede afstemming tussen
borger en bouwer over de
toetsmomenten
- Informeer de opdrachtgever
over de resultaten/ verloop
kwaliteitsborging
- Melding start bouw

Bij geen verklaring kan het
bouwwerk niet in gebruik
worden genomen
- Oplevering/ gereedmelding
kan pas als de verklaring is
afgegeven.
- Dossier bevoegd gezag
- Handhaving bevoegd gezag
De bouwer is
verantwoordelijk voor het
oplossen van de gebreken
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Oplossingen/
producten
Inforgraphic bouwproces,
expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer,
architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd
gezag.

Specifieke infographic over
het vergunningsproces

Specifieke infographic over
waar KB, IA en
opdrachtgever in het
proces elkaar moeten
informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen
borgingsplan)

Specifieke infographic
over:
1. Samenwerking bouwer
en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
van de bouwer en
kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op
welke wijze
communiceren de
partijen met elkaar en
wordt daarin de
opdrachtgever en het
bevoegd gezag
betrokken.

Specifieke infographic over
het afgeven van de
verklaring en oplevering

In infographic duidelijk
maken over het
afhandelen van gebreken
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5.2.2

Bouwer en toeleverancier

Bouwproces

Verantwoordelijke

Risico’s

Aandachtspunten

- Kwaliteitsborger
- Architect/ adviseur
- Bouwer

- Bouwsysteem, ontwerp en
borgingssystematiek sluiten
niet op elkaar aan
- Bouwkwaliteit = alleen
Bouwbesluit 2012

- Technische kwaliteit =
kwaliteitsborger
- Wie schakelt de
kwaliteitsborger in?

Ontwerp

Risicobeoordeling
+ borgingsplan

- Kwaliteitsborger

- Aandacht voor concrete
momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling
opdrachtgever (klant)

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Uiterste moment dat de KB
bekent moet zijn en dat een
risicobeoordeling +
borgingsplan opgesteld moet
zijn voor start bouw
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Instrument sluit
onvoldoende aan bij
kwaliteitssysteem bouwer

Start bouw +
kwaliteitsborging

Uitvoering
- Kwaliteitsborger
- Bouwer

Afgifte verklaring
- Kwaliteitsborger

Oplevering/
gereedmelding

- Interne borgingssysteem niet
afgestemd op
methodiek/systematiek
instrument
- Afwijkingen worden niet
gemeld aan het bevoegd
gezag
- Signalen van de
kwaliteitsborger worden niet
serieus genomen
- Niet voldoen aan het
Bouwbesluit

- Maak duidelijk op welke
wijze geanticipeerd wordt
op wijzigingen en wat de
consequenties zijn voor
wijziging voor het borgen.
Let op wijzigingen in het
ontwerp/ ruimtelijke kader
moeten aan bevoegd gezag
worden voorgelegd.
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag
- Zonder kwaliteitsborger,
instrument en borgingsplan
kan niet gestart worden met
bouwen.
- Goede afstemming tussen
borger en bouwer over de
toetsmomenten
- Informeer de opdrachtgever
over de resultaten/ verloop
kwaliteitsborging
- Melding start bouw bij het
bevoegd gezag
- Communicerende vaten
tussen intern
borgingssysteem bouwer en
instrument kwaliteitsborger
- Handhaving bevoegd gezag

Inforgrapfic bouwproces,
expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer,
architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd
gezag.

Aparte infographic waar
KB, IA en opdrachtgever in
proces elkaar moeten
informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen
borgingsplan)

Specifieke infographic
over:
1. Samenwerking bouwer
en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
van de bouwer en
kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op
welke wijze
communiceren de
partijen met elkaar en
wordt daarin de
opdrachtgever en het
bevoegd gezag
betrokken.

Bij geen verklaring kan het
bouwwerk niet in gebruik
worden genomen

- Opdrachtgever
- Bouwer

- Oplevering/ gereedmelding
zonder verklaring
- Ernstige afwijkingen zijn bij
het bevoegd gezag niet
bekend

- Oplevering/ gereedmelding
kan pas als de verklaring is
afgegeven.
- Dossier bevoegd gezag
- Dossier bevoegd gezag is
niet het facultatieve
‘consumentendossier’
- Handhaving bevoegd gezag

- Opdrachtgever
- Bevoegd gezag

- Ingebruikname zonder
gereedmelding
- Staken van het gebruik van
het bouwwerk

De bouwer is
verantwoordelijk voor het
oplossen van de gebreken

Ingebruikname

Oplossingen/
producten
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5.2.3

Ontwerper en adviseur

Bouwproces

Verantwoordelijke

Risico’s

Aandachtspunten

- Kwaliteitsborger
- Architect/ adviseur

- Rolonduidelijkheid
opdrachtgever
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Afstemming tussen
opdrachtgever en KB
- Bouwkwaliteit = alleen
Bouwbesluit 2012

- Opdrachtgever
- Architect/ adviseur
- Bevoegd gezag

- Mogelijke tussentijdse
wijzigingen van het
bouwplan, wat betekent dit
voor de vergunning?!
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid

- Kwaliteitsborger

- Aandacht voor concrete
momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling
opdrachtgever (klant)
- Gelijkwaardigheid

- Technische kwaliteit =
kwaliteitsborger
- Wie schakelt de
kwaliteitsborger in?
- Contractafspraken (zoals
goed en deugdelijk werk)
zijn geen onderdeel van het
wettelijke kwaliteitsborging
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid
- Wie doet de
‘bouwaanvraag’?
- Wanneer kan/moet de
‘bouwaanvraag’ gedaan
worden/zijn?
- Welke informatie moet
worden aangeleverd
- Doorlooptijd
- Maak duidelijk op welke
wijze geanticipeerd wordt
op wijzigingen en wat de
consequenties zijn voor
wijziging voor het borgen.
Let op wijzigingen in het
ontwerp/ ruimtelijke kader
moeten aan bevoegd gezag
worden voorgelegd.
- Gelijkwaardigheid
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag

Ontwerp

‘Bouwaanvraag’

Risicobeoordeling
+ borgingsplan

Start bouw +
kwaliteitsborging

Oplossingen/ producten
Inforgrapfic bouwproces,
expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer,
architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd
gezag.

Specifieke infographic over
het vergunningsproces

Specifieke infographic over
waar KB, IA en
opdrachtgever in het
proces elkaar moeten
informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen
borgingsplan)

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Uiterste moment dat de KB
bekent moet zijn en dat een
risicobeoordeling +
borgingsplan opgesteld moet
zijn voor start bouw
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger

- Zonder kwaliteitsborger,
instrument en borgingsplan
kan niet gestart worden
met bouwen.
- Goede afstemming tussen
borger en bouwer over de
toetsmomenten
- Informeer de
opdrachtgever over de
resultaten/ verloop
kwaliteitsborging
- Melding start bouw bij het
bevoegd gezag

Specifieke infographic over:
1. Samenwerking bouwer
en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
van de bouwer en
kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op
welke wijze
communiceren de
partijen met elkaar en
wordt daarin de
opdrachtgever en het
bevoegd gezag
betrokken.

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Signalen van de
kwaliteitsborger worden niet
serieus genomen
- Niet voldoen aan het
Bouwbesluit

Bij geen verklaring kan het
bouwwerk niet in gebruik
worden genomen

Specifieke infographic over
het afgeven van de
verklaring en oplevering

Afgifte verklaring

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)
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5.2.4

Instrumentaanbieder en kwaliteitsborger

Bouwproces

Verantwoordelijke

Risico’s

Aandachtspunten

- Kwaliteitsborger
- Architect/ adviseur

- Rolonduidelijkheid
opdrachtgever
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Afstemming tussen
opdrachtgever en KB
- Bouwkwaliteit = alleen
Bouwbesluit 2012

- Opdrachtgever
- Architect/ adviseur
- Bevoegd gezag

- Mogelijke tussentijdse
wijzigingen van het
bouwplan, wat betekent dit
voor de vergunning?!
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid

- Kwaliteitsborger

- Aandacht voor concrete
momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling
opdrachtgever (klant)
- (On)voldoende kennis en
kunde om de risico's in het
bouwplan te kunnen
identificeren
- Gelijkwaardigheid
- Geen risicobeoordeling

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Uiterste moment dat de KB
bekent moet zijn en dat een
risicobeoordeling +
borgingsplan opgesteld moet
zijn voor start bouw
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Instrument sluit
onvoldoende aan bij
kwaliteitssysteem bouwer

- Technische kwaliteit =
kwaliteitsborger
- Wie schakelt de
kwaliteitsborger in?
- Contractafspraken (zoals
goed en deugdelijk werk)
zijn geen onderdeel van het
wettelijke kwaliteitsborging
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid
- Wie doet de
‘bouwaanvraag’?
- Wanneer kan/moet de
‘bouwaanvraag’ gedaan
worden/zijn?
- Welke informatie moet
worden aangeleverd
- Doorlooptijd
- Maak duidelijk op welke
wijze geanticipeerd wordt
op wijzigingen en wat de
consequenties zijn voor
wijziging voor het borgen.
Let op wijzigingen in het
ontwerp/ ruimtelijke kader
moeten aan bevoegd gezag
worden voorgelegd.
- Gelijkwaardigheid
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag
- Zonder kwaliteitsborger,
instrument en borgingsplan
kan niet gestart worden met
bouwen.
- Goede afstemming tussen
borger en bouwer over de
toetsmomenten
- Informeer de opdrachtgever
over de resultaten/ verloop
kwaliteitsborging
- Bedrijfsproces/
kwaliteitssysteem van zowel
KB als bouwer
- Melding start bouw bij het
bevoegd gezag

Ontwerp

‘Bouwaanvraag’

Risicobeoordeling
+ borgingsplan

Start bouw +
kwaliteitsborging

Uitvoering
- Kwaliteitsborger
- Bouwer

Afgifte verklaring
- Kwaliteitsborger

Oplevering/
gereedmelding

- Opdrachtgever
- Bouwer

- Interne borgingssysteem
niet afgestemd op
methodiek/systematiek
instrument
- Afwijkingen worden niet
gemeld aan het bevoegd
gezag
- Signalen van de
kwaliteitsborger worden niet
serieus genomen
- Niet voldoen aan het
Bouwbesluit
- Oplevering/ gereedmelding
zonder verklaring

- Communicerende vaten
tussen intern
borgingssysteem bouwer en
instrument kwaliteitsborger
- Handhaving bevoegd gezag

Bij geen verklaring kan het
bouwwerk niet in gebruik
worden genomen
- Oplevering/ gereedmelding
kan pas als de verklaring is
afgegeven.

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Oplossingen/
producten
Inforgrapfic bouwproces,
expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer,
architect/ adviseur,
opdrachtgever en bevoegd
gezag.

Specifieke infographic over
het vergunningenproces

Specifieke infographic over
waar KB, IA en
opdrachtgever in het
proces elkaar moeten
informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen
borgingsplan)

Specifieke infographic
over:
1. Samenwerking bouwer
en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
van de bouwer en
kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op
welke wijze
communiceren de
partijen met elkaar en
wordt daarin de
opdrachtgever en het
bevoegd gezag
betrokken.

Specifieke infographic over
het afgeven van de
verklaring en oplevering
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Bouwproces

Verantwoordelijke

Ingebruikname
- Opdrachtgever
- Bevoegd gezag

5.2.5

Risico’s

Aandachtspunten

- Ernstige afwijkingen zijn bij
het bevoegd gezag niet
bekend

- Dossier bevoegd gezag
- Handhaving bevoegd gezag
- Dossier bevoegd gezag is
niet het facultatieve
‘consumentendossier’

Oplossingen/
producten

- Ingebruikname zonder
gereedmelding
- Staken van het gebruik van
het bouwwerk

De bouwer is
verantwoordelijk voor het
oplossen van de gebreken

In infographic duidelijk
maken over het
afhandelen van gebreken

Risico’s

Aandachtspunten

Oplossingen/
producten

Bevoegd gezag

Bouwproces

Verantwoordelijke

‘Bouwaanvraag’

- Opdrachtgever
- Architect/ adviseur
- Bevoegd gezag

- Mogelijke tussentijdse
wijzigingen, wat betekent dit
voor de vergunning?!
- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid

- Kwaliteitsborger

- Aandacht voor concrete
momenten voor
kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling
opdrachtgever (klant)
- (On)voldoende kennis en
kunde om de risico's in het
bouwplan te kunnen
identificeren
- Gelijkwaardigheid
- Geen risicobeoordeling

Risicobeoordeling
+ borgingsplan

Start bouw +
kwaliteitsborging

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Uiterste moment dat de KB
bekent moet zijn en dat een
risicobeoordeling +
borgingsplan opgesteld moet
zijn voor start bouw
- Verkeerd instrument en/of
verkeerde kwaliteitsborger
- Geen melding start bouw

- Kwaliteitsborger
- Bouwer

- Afwijkingen worden niet
gemeld aan het bevoegd
gezag

- Handhaving bevoegd gezag

- Opdrachtgever
- Bouwer

- Oplevering/ gereedmelding
zonder verklaring
- Ernstige afwijkingen zijn bij
het bevoegd gezag niet
bekend

- Oplevering/ gereedmelding
kan pas als de verklaring is
afgegeven.
- Dossier bevoegd gezag
- Handhaving bevoegd gezag

Uitvoering

Oplevering/
gereedmelding

- Bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk voor
toetsing aan 'ruimtelijk
kader' (welstand) en
omgevingsveiligheid
- Wie doet de
‘bouwaanvraag’?
- Wanneer kan/moet de
‘bouwaanvraag’ gedaan
worden/zijn?
- Welke informatie moet
worden aangeleverd
- Doorlooptijd
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag
- Maak duidelijk op welke
wijze geanticipeerd wordt
op wijzigingen en wat de
consequenties zijn voor
wijziging voor het borgen.
Let op wijzigingen in het
ontwerp/ ruimtelijke kader
moeten aan bevoegd gezag
worden voorgelegd.
- Risicobeoordeling
aanleveren bij het bevoegd
gezag
- Zonder kwaliteitsborger,
instrument en borgingsplan
kan niet gestart worden met
bouwen.
- Goede afstemming tussen
borger en bouwer over de
toetsmomenten
- Informeer de opdrachtgever
over de resultaten/ verloop
kwaliteitsborging
- Melding start bouw bij het
bevoegd gezag

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Specifieke infographic over
het vergunningenproces

Specifieke infographic over
waar KB, IA en
opdrachtgever in het
proces elkaar moeten
informeren/ adviseren (zie
activiteiten opstellen
borgingsplan)

Specifieke infographic
over:
1. Samenwerking bouwer
en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
van de bouwer en
kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op
welke wijze
communiceren de
partijen met elkaar en
wordt daarin de
opdrachtgever en
bevoegd gezag
betrokken.
Specifieke infographic over
het afgeven van de
verklaring en oplevering
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Bouwproces

Verantwoordelijke

Risico’s

Aandachtspunten

Oplossingen/
producten

- Dossier bevoegd gezag is
niet het facultatieve
‘consumentendossier’
Ingebruikname
- Opdrachtgever
- Bouwer

- Ingebruikname zonder
gereedmelding
- Staken van het gebruik van
het bouwwerk

De bouwer is
verantwoordelijk voor het
oplossen van de gebreken

In infographic duidelijk
maken over het
afhandelen van gebreken

Productontwikkeling (stap 3)
In stap 1 zijn de verschillen tussen ‘bestaand’ en ‘nieuw’ inzichtelijk gemaakt. In stap 2 is een eerste
aanzet gegeven aan de beschrijving van de risico’s en voordelen. Daarbij is aan geven op welke wijze de
actoren in hun proces van veranderen ondersteund moeten worden. Met andere woorden: wat vereist
extra aandacht en hoe zou dat vorm en inhoud kunnen krijgen? Deze stap geeft input om de
‘ondersteuning’ naar de stakeholders/ actoren te verfijnen.
Op basis van deze input kan nu een ‘product’ ten behoeve van het implementatietraject vastgesteld
worden. Dit ‘product’ omvat de volgende onderdelen (zie figuur 7):
Bouwproces
Toelichting
‘productonderdelen’

Voor iedere stakeholder
wordt de oude en nieuwe
situatie aan de hand van
het bouwproces
weergegeven.
Vervolgens wordt per
stakeholder per specifieke
onderdelen van het
bouwproces aandacht
besteed (‘symbolisch
uitvergroten’)
Toelichting
Per stakeholder wordt een
introductiestrategie
aparte introductiestrategie
meegegeven: aan wie
‘product’ tonen en de wijze
waarop daarmee omgegaan
wordt (bijvoorbeeld: wat
wordt bij de stakeholder
zelf vastgelegd en apart nog
ontwikkeld (ook qua
monitoren)).
Figuur 7 - Stap 3: onderdelen implementatieplan

Inhoud verbeelden
Bij ieder symbool wordt de
desbetreffende valkuil
omgezet naar een manier
om daar mee om te gaan.
Dit kan vertaald worden in:
a. Interviews
b. Instructiemateriaal;
c. Rollenspellen/
simulatie;
d. Werking instrument;
e. Documenten.
Per stakeholder het
bouwproces verbeelden.

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Instructie
Bij ieder onderdeel van het
bouwproces wordt een
aparte instructie gegeven:
a. In welke fase van het
bouwproces zit u;
b. Wat zijn de
aandachtspunten
c. Hoe kunt u daar zelf
mee omgaan.

Er worden voorbeelden
gegeven – voor de
stakeholders – op welke
wijze verschillende
onderdelen van het
bouwproces verduidelijkt
kunnen worden.
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Een voorbeeld van een product is de reeds bestaande strip met uitleg over hoe de nieuwe bouwaanvraag
werkt:

Figuur 8 - De bouwaanvraag - Hoe werkt dat?

Als tweede voorbeeld kan de voorlichtingscampagne van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) ‘BENG vervangt EPC voor energieprestatie nieuwbouw’ gehanteerd worden om specifiek invulling
te geven aan stap 1.

Figuur 9 - Voorbeeld infographic RVO - BENG
Bron: http://infographics.rvo.nl/beng/

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)
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Rollenspellen/ simulatie
Belangrijk onderdeel binnen de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is
de uitvoering van proefprojecten (rollenspel/ simulatie). In het Bestuursakkoord is opgenomen dat de
resultaten uit de proefprojecten een van de indicatoren voor de inwerkingtreding van het stelsel van
kwaliteitsborging is. Uit de proefprojecten moet naar voren komen dat er geen onoverkomelijke
knelpunten zijn voor de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging. De proefprojecten zijn volgens
het Bestuursakkoord succesvol indien aantoonbaar sprake is van leereffecten en een inslijtend patroon
van samenwerking tussen het bevoegd gezag en alle betrokken partijen bij de proefprojecten. Om de
proefprojecten goed te laten verlopen en de resultaten als indicator te kunnen gebruiken zijn spelregels
noodzakelijk.
Tijdens de uitvoering van proefprojecten moet duidelijkheid zijn over de rolverdeling en de afstemming
van rollen om eventuele miscommunicatie te voorkomen. Vervolgens moet ook duidelijkheid zijn op
welke wijze al op de nieuwe manier ‘geoefend’ kan worden binnen het bestaande stelsel. Advies is dan
ook om voorafgaand aan de proefprojecten tijdens de implementatiefase spelregels met alle actoren op
te stellen. Daarbij moet ook het uitgangspunt zijn dat alleen instrumenten deelnamen aan de
proefprojecten waarbij op voorhand de verwachting is dat deze instrumenten toegelaten zullen worden
– door de toelatingsorganisatie – tot het stelsel van kwaliteitsborging. Alleen dan kan op een goede wijze
‘geoefend’ worden met de nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden. Om de proefprojecten
ordentelijk te laten verlopen en te leren van gedane ervaringen is begeleiding noodzakelijk. In het
bestuursakkoord zijn tussen het ministerie van BZK en de VNG hierover afspraken gemaakt.
De begeleiding van en communicatie over de proefprojecten is en belangrijk onderdeel in het kader van
Vertrouwen, Verduidelijken, Verbinden en Voordelen aantoonbaar maken. Een grote kans tijdens de
uitvoering van proefprojecten is dat er meer afwijkingen worden geconstateerd dan dat er nu met het
toezicht in het bestaande stelsel naar voren komen. Communicatie daarover is van groot belang, omdat
verbetering van kwaliteit juist impliceert dat er minder afwijkingen worden geconstateerd. Alleen de
combinatie tijd en adequate handhaving, kan het aantal afwijkingen doen afnemen en de kwaliteit
verbeteren.

Introductiestrategie (stap 4)
Om toe te werken naar een ‘introductiestrategie’ zijn de eerdergenoemde stappen van belang om bij te
dragen aan de bewustwording van:
1.
2.
3.
4.

De verschillen tussen het huidige en het nieuwe proces;
De risico’s in het algemeen;
De risico’s per stakeholder;
De wijze waarop betrokkenen de risico’s kunnen beheersen.

Tevens dragen deze stappen bij aan het creëren en vergroten van draagvlak en commitment. Om dit te
versterken moet het in hoofdstuk 4 weergegeven stroomschema van het bouwproces worden vertaald
naar de dagelijkse praktijk van de actoren, waarbij voor de actor haar eigen ‘standaardisatie’ en
‘instrumentatie’ moet worden ontwikkeld. Dit resulteert in een implementatiestrategie met de volgende
stappen (zie figuur 10):

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)
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Instructie

Strategie

STAP 1

Verschillen oud en nieuw in
bouwproces via flowchart

‘Product’

Infographic, waarbij de nadruk
ligt op de verschillen in het
nieuwe proces

STAP 2

De valkuilen per onderdeel van
het bouwproces en per
stakeholder
Beheersmaatregelen om de
valkuilen op te lossen

Infographic

De stakeholder
(branchevereniging) maakt aan
de actoren (leden) duidelijk hoe
het nieuwe bouwproces voor
de branche/ bedrijven eruit
komt te zien. Laat de actoren
(leden) een reactie geven:
welke gevolgen zal dit voor hen
hebben.
Laat de actoren zien hoe de
‘gevolgen’ vertaald kunnen
worden.
De actoren krijgen voorbeelden
van oplossingen te zien. Vraag
of dat voldoende handreiking
biedt en hoe de actoren hierin
gesteund willen worden.
Binnen de eigen organisatie zal
kunnen worden hoe stap 3
‘iets’ van de eigen organisatie
kan worden.

STAP 3

STAP 4

Per stakeholder aangeven op
welke wijze de
beheersmaatregelen
geïncorporeerd kunnen worden
in het eigen bedrijfsproces.
Figuur 10 - Introductiestrategie: van stakeholder naar actor

Infographic

Iedere actor zal zelf moeten
bepalen wat in het eigen bedrijf
gestandaardiseerd wordt en
met behulp van welke
(hulp)middelen

Communicatie: sense of urgency creëren
Stakeholders en actoren zullen slechts in beweging komen als er een onderbouwd urgentiegevoel is. Het
vergroten van dat urgentiegevoel is dan ook een belangrijk onderdeel van de introductiestrategie. Een
van de eerste stappen bij de uitvoering van het implementatietraject is dan ook het formuleren van
relevante kernboodschappen per doelgroep. Hiertoe is onderstaand een eerste aanzet gegeven:
Richting bouwers en professionele opdrachtgevers (gericht op gevolgklasse 1): als je voor datum
X niet Y geregeld hebt, dan kun je in de problemen komen vanwege introductie van het nieuwe
stelsel;
Richting particulier opdrachtgevers: als je per 1-1-2021 een huis wilt laten bouwen, wat moet je
dan doen?
Richting alle stakeholders: wat betekent de wetswijziging per 1-1-2021 voor mijn bouwproject
dat al in 2020 is gestart?

Samenvatting
In figuur 11 is een samenvatting gegeven van de implementatie activiteiten per actor. Hierin is
aangegeven:
waarover de actor ten minste geïnformeerd moet worden,
door wie de actor geïnformeerd moet worden,
wanneer de actor geïnformeerd moet worden, en
op welke wijze de actor geïnformeerd dan wel ondersteund kan worden in de voorbereiding.
Echter, het is aan de stakeholders om te bepalen welke middelen zij inzetten om hun leden (actoren)
hierbij te helpen.
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Wie (actor)

Wat/ waarover

Door wie (stakeholder)

(Vanaf)
wanneer - tot
3 maanden voor
inwerkingtreding
en minstens een
jaar na
inwerkingtreding

Hoe/ middel*

Consument/
eindgebruiker

Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Afhandeling
gebreken

Professioneel
opdrachtgever/
Ontwikkelaar
Bouwer
Consumentenorganisaties
Ministerie van BZK

Particulier
opdrachtgever

Gelijk aan
eindgebruiker
Vergunningsprocedure
Kwaliteitsborging

Gelijk aan eindgebruiker
Bevoegd gezag
Ministerie van BZK*

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Gelijk aan
eindgebruiker
Infographic ‘nieuw’
bouwproces

Ontwikkelaar/
Professioneel
opdrachtgever

Vergunningsprocedure
Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Afhandeling
gebreken

Brancheverenigingen:
Aedes, Neprom, etc.
Ministerie van BZK

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door de
branchevereniging
Simulatie/ pilots

Bouwer

Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Afhandeling
gebreken

Brancheverenigingen:
Bouwend NL, AFNL,
Neprom, etc.
Waarborginstellingen
Ministerie van BZK

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door de
branchevereniging
Simulatie/ pilots

Toeleverancier

Kwaliteitsborging

Brancheverenigingen:
NVTB, etc.
Bouwers
Ministerie van BZK

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door de
branchevereniging
Simulatie/ pilots

Ontwerper/
architect

Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Afhandeling
gebreken

Brancheverenigingen:
BNA, etc.
Ministerie van BZK

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door de
branchevereniging
Simulatie/ pilots

Adviseur

Vergunningsprocedure
Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Afhandeling
gebreken

Brancheverenigingen: NL
ingenieurs, etc.
Ministerie van BZK

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door de
branchevereniging
Simulatie/ pilots

Instrumentaanbieder

Kwaliteitsborging
(ontwikkeling
instrument)

Ministerie van BZK/
Toelatingsorganisatie

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door
BZK ten behoeve van

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Om de eindgebruiker te
kunnen informeren
worden de
verschillende
stakeholders door hun
eigen
branchevereniging
geïnformeerd. Van
hieruit worden door de
stakeholders zelf
middelen bedacht om
de eindgebruiker (klant)
te informeren.
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Wie (actor)

Kwaliteitsborger

Wat/ waarover

Kwaliteitsborging
(toepassen
instrument)

Door wie (stakeholder)

Instrumentaanbieder
Brancheorganisatie

Bevoegd gezag

VergunningenVNG en VBWTN
procedure
Ministerie van BZK
Kwaliteitsborging
Oplevering/
verklaring
Figuur 11 - Samenvatting implementatie activiteiten
*

(Vanaf)
wanneer - tot

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Start
implementatie
t/m invoering GK
2 en 3

Hoe/ middel*
de ontwikkeling van
instrumenten
Simulatie/ pilots
Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door
instrumentaanbieder
en
brancheorganisatie
Simulatie/ pilots
Infographic ‘nieuw’
bouwproces
Voorlichting door
VNG en/of VBWTN
Simulatie/ pilots

Met voorlichting wordt in ruime zin bedoeld alles wat nodig is om de actoren voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Dit kan
zijn van voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, simulaties/ praktijkproeven, digitale media, leer- en bijschooltrajecten,
etc. De middelen worden naar eigen inzicht van de stakeholders ontwikkeld en ingezet.

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)
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6 Organisatie van de uitvoering van het implementatieplan
Inleiding
Zoals eerder gesteld ligt het initiatief voor implementeren van de Wkb bij de stakeholders. Zij zijn aan zet
om hun leden te faciliteren bij de implementatie in hun eigen bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat er
regie is op het gehele proces. De invulling van de regierol is met name gericht op het stimuleren en
monitoren van het implementatietraject. Monitoring kan indien noodzakelijk leiden tot ook (bij)sturing.
Daartoe wordt voorzien door middel van een implementatieregisseur. De rolinvulling van deze regisseur
wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Hierbij wordt aangetekend dat de invulling van deze regierol
niet door één persoon kan/zal worden uitgevoerd. De implementatieregisseur zal zich laten
ondersteunen door een klein ‘implementatie-supportteam’ van mensen die hem/haar mede voeden om
gericht te kunnen sturen. Waar in het vervolg van dit hoofdstuk wordt gesproken over de regisseur
wordt daarmee de regisseur en zijn team bedoeld.
Om tot een zorgvuldige en verantwoorde implementatie te komen van het stelsel van
kwaliteitsborging voor het bouwen zijn door het ministerie van BZK en de VNG op 17 januari 2019
afspraken gemaakt die opgenomen zijn een bestuursakkoord. Daarbij zijn afspraken gemaakt om tot
een gezamenlijke aanpak te komen:
1. De minister richt een regiegroep, onder meer bestaande uit vertegenwoordigers van
gemeenten en bij de bouw betrokken marktpartijen op.
2. De regiegroep draagt zorg voor het inrichten en uitvoeren van een gezamenlijk
implementatietraject met de VNG en de bij de bouw betrokken marktpartijen.
3. De regiegroep wordt voorgezeten door een door de minister aangewezen
implementatiemanager. Het profiel van de implementatiemanager wordt in overleg met de
VNG en bij de bouw betrokken marktpartijen opgesteld.
4. De regiegroep zorgt, in overleg met de bij de bouw betrokken marktpartijen, voor actualisatie
en vaststelling van het Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, opgesteld
door het Instituut voor Bouwkwaliteit d.d. 24 januari 2017.
De in dit hoofdstuk beschreven taken, betrokkenheid, planning en financiën is aan de verdere invulling
van de (formele) regiegroep. Wat betekent dat dit hoofdstuk enkel en alleen kleine aanpassingen
kent.

Taken van de regisseur
De implementatieregisseur heeft de volgende vier taken (die vervolgens nader beschreven worden):
1.
2.
3.
4.

Ontwikkelen
Voorlichting/ ondersteuning;
Monitoring en evaluatie;
Strategisch advies.
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6.2.1

Ontwikkelen

In hoofdstuk 5 zijn voorbeelden van verschillende ‘ondersteuningsmiddelen’, beschreven die kunnen
bijdragen aan de succesvolle implementatie van de Wkb. De implementatieregisseur zal samen met BZK
en stakeholders uitwerken welke middelen op welke wijze zullen worden ontwikkeld en zal deze (laten)
ontwikkelen en beschikbaar maken voor de stakeholders. Indien nodig worden hierbij externe
deskundigen ingeschakeld.
a) Voorlichtings- en instructiemateriaal. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het ontwikkelen en
inzetten van de volgende middelen:
o Infographics c.q. animaties waarin specifieke onderdelen van het nieuwe bouwproces ten
behoeve van te onderscheiden stakeholders verduidelijkt en ondersteund worden
(waaronder: instructies/toelichtingen, documenten, tools e.d.). Dit wordt gedaan door
middel van het digitaliseren van de flowchart zoals in hoofdstuk 4 van dit plan weergegeven,
waarin specifieke onderdelen van het bouwproces ‘verbeeld’, ‘verduidelijkt’ en ‘verankerd’
worden;
o Train de trainer materiaal;
o Een centrale website;
o Helpdeskfunctie met een Frequently asked questions module (hierbij kan aangesloten
worden bij de bestaande helpdesk bouwregelgeving van het ministerie van BZK).
b) Het voornemen is een simulatie te ontwikkelen waarmee de nieuwe rollen, taken en
verantwoordelijkheid in een ‘spelsituatie’ door actoren doorlopen kan worden. Hieraan wordt door
verschillende stakeholders veel waarde gehecht in het kader van het opdoen van praktijkervaringen.
Uitkomsten van simulaties kunnen eventueel worden geïntegreerd in de animatie om de voordelen
van de nieuwe wet aan betrokkenen over te dragen.
c) Het ontwikkelen en testen van een (digitaal) instrument voor monitoring en evaluatie, bijvoorbeeld
voor het:
o Evalueren van procesonderdelen (van verantwoordelijke stakeholders)
o Monitoren van problemen bij stakeholders (een ‘monitor systeem’)
Binnen dit digitale systeem kunnen categorieën aangebracht worden die de meest ‘kritische faal/
slaagfactoren’ bevatten. Per categorie worden dan gewichten toegekend, die aangeven wat een
‘high risk’ factor is en wat een ‘moderate risk factor’ is. Op deze manier wordt duidelijk wat nog
(veel) aandacht behoeft alvorens de wet haar echte intrede kan maken in 2018.
d) Het ontwikkelen van een meetinstrument om de ‘verbeteringen’ breed bij meerdere stakeholders/
projecten in kaart te kunnen brengen. Gedacht wordt aan een evaluatielijst, waarin wordt
vastgesteld welke doelen (lees: verbeteringen) zijn gehaald en welke (eventueel) niet. Dit wordt
toegesneden op de verschillende actoren, die ieder hun eigen doelen moeten bereiken. De
resultaten kunnen vervolgens worden afgezet tegen de resultaten van de simulatie “norm”.
6.2.2

Voorlichting/ ondersteuning

De onder paragraaf 6.2.1 ontwikkelde middelen worden vervolgens in de praktijk ingezet. Conform de
uitgangspunten van dit implementatietraject zijn daarbij in de eerste plaats de stakeholders aan zet. Het
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ligt echter voor de hand dat delen van de voorlichtings- en ondersteuningstaak ook door de
implementatieregisseur worden uitgevoerd. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer blijkt dat
actoren onvoldoende worden bereikt (zie paragraaf 6.2.3) of wanneer het effectiever of efficiënter is.
Onder de uitvoering van voorlichtende en ondersteunende activiteiten valt ook het begeleiden van de
simulatie en het in beeld brengen van de momenten waarop de voordelen zich echt gaan manifesteren.
6.2.3

Monitoring en evaluatie

De implementatieregisseur is verantwoordelijk voor de monitoring op de voortgang van het
implementatietraject. De input voor die monitoring komt van de implementatieregisseur zelf, maar ook
van de stakeholders. In het te organiseren afstemmingsoverleg met de stakeholders wordt een en ander
besproken en indien nodig bijgestuurd. De implementatieregisseur doet daartoe procesvoorstellen
waarbij de stuurgroep geconsulteerd wordt.
De evaluatie moet vooral inzichtelijk maken of de actoren er op 1 januari 2021 voldoende klaar voor zijn
om de invoering van de Wkb per die datum door te zetten. Premature invoering kan immers risico’s met
zich meebrengen, voor de consument, voor de bouwkolom en voor de minister.
In de evaluaties worden ook de invloed van de parallelle trajecten (paragraaf 3.3) betrokken. Criteria
waarop wordt gemonitord worden met stakeholders vastgesteld, maar omvatten in ieder geval:
Voldoende bereik van stakeholders en actoren?
Worden de aangeboden ondersteuningsmiddelen ingezet?
Wat is het effect van alle implementatie activiteiten op de doelstelling van het
implementatieplan?
Hoe ver zijn de actoren met het implementeren van het nieuwe stelsel?
De verdere operationalisering van het monitoren/ evalueren is een taak van de implementatieregisseur.
Overwogen kan worden om hiervoor een extern onderzoeksbureau in te zetten.
6.2.4

Strategisch advies

Met het monitoren/ evalueren wordt informatie verzameld over de voortgang van en ervaringen met het
implementatietraject. De implementatieregisseur heeft als taak om op basis van deze informatie, en met
input van de stakeholders, strategisch advies uit te brengen aan het ministerie van BZK over onder
andere:
Het bijstellen van doelstellingen;
Het intensiveren van de activiteiten in het implementatietraject;
Het inzetten van extra middelen en kanalen om voldoende actoren te bereiken;
Het handhaven of uitstellen van de invoeringsdatum van de Wkb.
6.2.5

Samenvatting

Voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren zijn drie belangrijke stappen die genomen moeten worden om
het implementatietraject effectief en succesvol te laten verlopen. Deze stappen zullen vertaald moeten
worden naar de rollen en taken van de regisseurs. Concreet betekent dat de regisseurs de volgende
activiteiten (nog) verricht moeten worden:
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Ontwikkelen
1. Animatie

Flow-chart digitaliseren
Onderdelen verbeelden
Documenten invoeren

Testen

Uitvoeren

Testen herkenbaarheid
Testen bruikbaarheid
oktober 2019

september 2019

2. Simulatie

3. Monitoring

4. (Eind)evaluatie

Simulatie opzetten
Begeleiden
In beeld brengen
voordelen
juli-augustus 2019
Checklist maken met high
risk categorieën
Gewichten toekennen
‘Mislukking’
januari 2020
Vragenlijst maken
Doelen behaald (afgezet
tegen norm simulatie)

Testen voordelen
Testen zichtbaarheid
Voordelen voor
stakeholders
september-oktober 2019
Testen duidelijkheid
(herkenbaarheid per
stakeholder).
februari 2020
Testen bruikbaarheid.
februari 2020

januari 2017
Figuur 12 – Samenvatting taken implementatieregisseur

Animatie uitzetten naar
alle stakeholders
Aparte instructie aanreiken
per doelgroep
Ondersteuning waar
gewenst
oktober/ november 2019
Kan als apart product per
doelgroep via video opname
getoond worden.
november 2019
Wordt 1x per maand
beschikbaar gesteld en
uitkomsten worden (per
doelgroep) teruggekoppeld.
maart 2020
Na invoering 3x per jaar
beschikbaar gesteld (feedback
aan BZK).
maart 2020

Bovenstaande overzicht kan als basis voor de regisseurs dienen om tot een gerichte taakverdeling te
komen en vast te stellen waar welke externe deskundigheid nodig.

Profiel implementatieregisseur
Een belangrijk onderdeel van een succesvol implementatietraject is het functioneren van de
implementatieregisseur. De rol van implementatieregisseur vraagt specifieke kwaliteiten. Zo iemand
dient de rol en kwaliteiten te hebben van ‘change leader’. Hij dient valkuilen, ofwel
implementatierisico’s, te onderkennen, te herkennen en bij te dragen aan oplossingen. Het omgaan met
eventuele weerstanden bewust en onbewust is daarbij een belangrijk aspect. De regisseur moet gevoel
hebben voor de context waarin de implementatie zich afspeelt (politiek en maatschappelijk), inzicht in
de belangen van de diverse stakeholders hebben of verwerven en situationeel kunnen interveniëren in
het proces om doelen maximaal effectief te behalen. Dat vraagt te kunnen inspireren, motiveren en
verbinden, kortom ‘positief beïnvloeden’.
De regierol vraagt een ‘helicopterview’ op inhoud en proces. De invulling van de regierol in dit
implementatietraject, kan niet door één persoon worden uitgevoerd. De implementatieregisseur zal zich
laten ondersteunen door een klein ‘implementatie-supportteam’. Dit team geeft inhoudelijke en
praktische invulling aan de bovengenoemde taken. Voorzien wordt dat in dit team in ieder geval ook
deskundigheid op het gebied van strategische communicatie wordt opgenomen. Er zal worden voorzien
in een eenduidige taakverdeling in het implementatieteam, onder leiding van de regisseur. Tenslotte zal
de regie en de ondersteuning parallel moeten lopen met de onderscheiden fasen zoals omschreven in
hoofdstuk 4. Wanneer in de tekst verder wordt gesproken over de implementatieregisseur, wordt
daarmee de regisseur en zijn team bedoeld.
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Betrokkenheid stakeholders
Het succes van het implementatietraject is – binnen de afgesproken scope en rolverdeling – een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de stakeholders in de vorm van brancheverenigingen en
consumentenorganisaties, het ministerie van BZK en de implementatieregisseur. Afstemming over de
voortgang met een vertegenwoordiging van de stakeholders blijft van groot belang. De vorm waarin
deze afstemming plaats gaat vinden, moet nader worden uitgewerkt. De stakeholders hebben hierin
verschillende rollen:
1. Ondersteunen/ input en feedback geven aan de regisseur;
2. Leidend bij de implementatie door de actoren;
3. Bijdragen aan het wegnemen van knelpunten in het gezamenlijke proces.
Om deze rollen te vervullen, is het van belang dat de vertegenwoordigers van de stakeholders kunnen
acteren op de elementen die van belang hierbij zijn. Dat betekent dat zij:
1. Voldoende draagvlak hebben bij hun achterban;
2. Gevoel hebben bij de doelstellingen en het proces van de implementatie;
3. De juiste interventies kunnen initiëren en uitvoeren.
Om optimaal voorbereid aan de slag te kunnen, is het voornemen om – bij wijze van aftrap ‘stuurgroep
nieuwe stijl’ – een voorbereidingsbijeenkomst te organiseren. In onderstaand overzicht (zie figuur 13)
zijn alle betrokken partijen en hun rollen aangegeven.

Figuur 13 - Projectorganisatie implementatietraject
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Planning

Voorberieding op
invoering gevolgklasse 1
van het stelsel voor
kwaliteitsborging van
het bouwen.

Overdrachtsfase
'Toepassen'
kwaliteitsborging GK 1.

Voorbereiding op
invoering maatregelen
Burgerlijk wetboek.

2022 - invoering 2 + 3

Voorbereidingsfase

2021

2019-2020

Het implementatietraject loopt van de tweede helft 2019 tot en met de invoering en evaluatie van
gevolgklasse 2 en 3. Hierbij wordt de fasering aangehouden zoals weergegeven in figuur 14. Dit
implementatieplan voorziet alleen een omschrijving van activiteiten voor het eerste jaar (2019-2020). Op
basis van de voortgang, monitoring en evaluatie zullen activiteiten voor het jaar van invoering van het
stelsel van kwaliteitsborging (2021) verder worden uitgewerkt.
Evaluatiefase
Op basis van monitoring
en evaluatie bepalen
welke activiteiten/
middelen noodzakelijk
zijn voor invoering van
gevolgklasse 2 en 3.

Figuur 14 - Fasering implementatieplan WKB

De planning voor de voorbereidingsfase is weergegeven in figuur 15. In dit figuur zijn tevens de relevante
parallelle trajecten opgenomen die volgen uit de raakvlakanalyse (paragraaf 3.3). Daardoor wordt
inzichtelijk welke afhankelijkheden er zijn. De planning zal nader uitwerkt worden in een planningssessie
die met de stakeholders wordt georganiseerd. Doel van de planningssessie is mede de activiteiten van de
stakeholders op elkaar af te stemmen en waar mogelijk activiteiten met elkaar te combineren. De
planning in figuur 15 is nu nog onbepaald. Dat is dan ook het vertrekpunt voor de planningssessie. Als
alle activiteiten en de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk zijn wordt de planning omgezet naar een
met specifieke data.
Legenda figuur 15:
Wetgevingstraject
Toelatingsorganisatie
Instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen
Implementatietraject gefaciliteerd door het ministerie van BZK
Implementatietraject uitgevoerd door de stakeholders
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Figuur 15 - Planning 2019-2020
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Financiën
Op basis van de in hoofdstuk 5 omschreven middelen en activiteiten is in onderstaand overzicht
aangegeven door wie de kosten worden gedragen. Door de implementatieregisseur wordt in overleg met
het ministerie van BZK een begroting opgesteld voor uitvoering van het implementatietraject.
Onderdeel
Regisseur (coördineren) + ondersteuningsteam
Ontwikkelen van middelen:
Voorbereidingsbijeenkomst met stakeholders
Planningssessie stakeholders
Infographic proces nieuw stelsel
Ontwikkeling informatiepakket
Ontwikkelen van een centrale website
Frequently asked questions (onderdeel van het monitoren)
Voorlichting:
Voorlichting sense of urgency
Uitleg Wet, AMvB, MR
Onderhouden van een centrale website
Simulaties, pilots, botsproeven
Voorlichting nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden
Voorbereiding (in welke vorm dan ook) actoren =
ondersteuning implementatie
Monitoren/ evaluatie implementatietraject
Strategisch advies

Kosten worden gedragen door:
BZK
Stakeholders
X (in totaal naar
schatting 1 FTE)
X (out-of-pocket)
X (regisseur)
X (out-of-pocket)
X (out-of-pocket)
X (out-of-pocket)
X

(X) (deelname)
(X) (deelname)

X
X
X
(X) (ondersteunend)
(X) (ondersteunend)

(X) (deelname)
(X) (deelname)

X (regisseur)
X (regisseur)

X
X
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Bijlage 1 - Bijeenkomst vervolgacties pilots
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Bijlage 2 - Raakvlakken risico’s
Opmerkingen:
Bij het opstellen van het implementatie plan eind 2016 / begin 2017 was sprake van dat het
stelsel van kwaliteitsborging vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet ingevoerd
zou worden. Voorafgaand aan de besluitvorming is tussen BZK en VNG overeengekomen dat
de invoering van het stelsel gelijk getrokken zal worden met de invoering van de
Omgevingswet. “De Omgevingswet en de Wkb delen meer dan alleen de beoogde datum van
inwerkingtreding” stelt Berenschot in hun rapport in het kader van de verkenning
ondersteuningsbehoefte gemeente. Aanbeveling voor het implementatietraject is om de
raakvlakken en impact van beide wetten verder uit te werken, zodat partijen integraal zich
kunnen voorbereiden op beide wijzigingen.
De raakvlakanalyse is in 2016 uitgevoerd. Genoemde data in de raakvlakanalyse zijn niet
geactualiseerd. Voor actuele data dient de planning in paragraaf 6.5 aangehouden te worden.
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Raakvlakken Implementatieplan
Verifiëren bij stakeholders of dit alle parallellen sporen en raakvlakken zijn.
Hoofdspoor
0. Implementatieplan

Parallelle spoor/ mogelijke
raakvlakken
1. Wet

2.

AMvB

Omschrijving
Plan op welke wijze de stakeholders gefaciliteerd en begeleid
worden met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen.

Omschrijving
Planning:
Behandeling Tweede Kamer in week 43-2016.
Verwachting is dat amendementen worden
ingediend.
Eind 2016 wordt de wet openbaar (met het
versturen aan de Eerste Kamer)
Behandeling Eerste Kamer Q1-2017.
Aanvullende aandachtspunten:
Door BZK wordt overwogen om voor de
plenaire behandeling in de Tweede Kamer nog
een nota van wijzigingen in te dienen. Inhoud is
nu nog niet bekend.
Acties implementatie:
Zijn er vanuit de plenaire behandeling in de
Tweede Kamer consequenties voor de scope
van het implementatietraject?
Zijn er vanuit de plenaire behandeling in de
Eerste Kamer consequenties voor de scope van
het implementatietraject?
Planning:
Oktober-november 2016 verwerking input
vanuit de internetconsultatie
(Verwachting) eind 2016 wordt de aangepaste
AMvB + toelichting verstuurd aan de RvS ter
advies.
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Doelen/ Prestatie indicatoren
Draagvlak
Comfort
Operationaliseren Operationaliseren

Risico’s:
Draagvlak
Comfort
Verwachting is dat draagvlak
voor de wet beïnvloed wordt/
stijgt naar mate meer
duidelijkheid komt over
doorgang wet. Echter, ten tijde
van het implementatietraject is
de wet aangenomen.

Verwachting is dat draagvlak
voor de wet beïnvloed wordt/
stijgt naar mate meer
duidelijkheid komt over de
invulling van de AMvB.

Tijd
Actoren ‘op tijd’
klaar zijn.

Kwaliteit
Operationaliseren:
kwaliteit van wat,
voor wie? Wat is
de kwaliteit voor
de verschillende
actoren?

Tijd
Nee

Kwaliteit
Nee

Scope
Ntb.

Ja, zijn de actoren ‘op
tijd’ klaar.

Ja, ‘een goede
start is het halve
werk’.

Ntb.
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Parallelle spoor/ mogelijke
raakvlakken

3.

MR

4.

TO

Omschrijving
(Verwachting) eind Q1-2017 is de definitieve
AMvB openbaar.
Vragen/ acties implementatie:
Nagaan wanneer de input uit de
internetconsultatie openbaar wordt.
Wanneer kan het projectteam beschikken over
de door te voeren wijzigingen/toevoegingen op
de AMvB?
Vaststellen wat de consequenties zijn voor
draagvlak en comfort (n.a.v. de
internetconsultaties).
Vaststellen of de consequenties leiden tot
aanpassing van de scope van het
implementatieplan.
Planning:
Medio oktober-november brengt de Werkgroep
MR advies uit de Stuurgroep en BZK. Naast
inhoudelijke input wordt voorgesteld om
experts uit de markt/ van stakeholders in het
schrijfteam op te nemen om de MR verder uit
te werken.
Internetconsultatie vanaf 1 maart tot 1 mei
2017.
1 juli wordt de definitieve MR openbaar.
Vragen/ acties implementatie:
Vaststellen wat de consequentie is van de
planning op onderdelen van het
implementatietraject.
Nagaan wanneer de input uit de
internetconsultatie openbaar wordt.
Wanneer kan het projectteam beschikken over
de door te voeren wijzigingen/toevoegingen op
de AMvB?
Vaststellen wat de consequenties zijn voor
draagvlak en comfort (n.a.v. de
internetconsultaties).
Vaststellen of de consequenties leiden tot
aanpassing van de scope van het
implementatieplan.
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Risico’s:
Draagvlak
Comfort
Draagvlak en comfort worden
eveneens beïnvloed door de
wijze waarop en hoe
stakeholders worden betrokken
bij de verdere uitwerking van de
AMvB.

Verwachting is dat draagvlak
voor de wet beïnvloed wordt/
stijgt naar mate meer
duidelijkheid komt over de
invulling van de MR.
Draagvlak en comfort worden
eveneens beïnvloed door de
wijze waarop en hoe
stakeholders worden betrokken
bij de verdere uitwerking van de
MR.

Tijd

Kwaliteit

Scope

Ja, zijn de actoren ‘op
tijd’ klaar.

Ja, ‘een goede
start is het halve
werk’.

Ntb.

Ntb.
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Parallelle spoor/ mogelijke
raakvlakken
a. Oprichten en formatie

b. Protocollen

c.

Start

d. Klankbordgroep

5.

Benchmark
bouwkwaliteit

Omschrijving
Er zijn nog geen data bekend omtrent oprichting
en/of (in)formele start. Er is geen duidelijkheid over
de beoogde formatie van de TO. Onder de
stakeholders is discussie over de noodzakelijk
omvang van de formatie (en kwaliteit): kosten
‘bureaucratie’ versus ‘tanden’/ gezaghebbend.
Vragen/ acties implementatie:
Inzicht verkrijgen in start en omvang TO.
Inzicht in de protocollen kan noodzakelijk zijn voor
de KB en iA aangezien dit invloed heeft op de
operationele taken van de KB en iA (en afgeleid ook
de andere actoren).
Vragen/ acties implementatie:
Vaststellen in hoeverre is het noodzakelijk/
mogelijk dat de stakeholders input leveren op
de protocollen.
Planning:
Eind 2016 worden de protocollen door iBK in
concept overgedragen aan BZK/ TO io.
Aanvullende aandachtspunten:
De protocollen moeten nog in de praktijk
worden getest.
Vragen/ acties implementatie:
Inzicht verkrijgen in start en omvang TO.

Acties implementatie:
In hoeverre moeten/willen stakeholders invloed
hebben op het ‘reilen en zeilen’ van de TO,
zowel in de ontwerpfase als eindfase?
Ondersteunend aan de doelstelling van de wet
‘verbetering bouwkwaliteit’ wordt vanuit BZK
gestimuleerd om een benchmark op te zetten waar
bouwers met elkaar vergeleken kunnen worden.
Actie implementatie:
Onderzoeken/vaststellen of en hoe dit parallelle
spoor ter ondersteuning van het
implementatietraject ingezet kan worden.
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Risico’s:
Draagvlak
Comfort
Verwachting is dat draagvlak
voor de wet beïnvloed wordt/
stijgt naar mate meer
duidelijkheid komt over de
inrichting, omvang, start en
competentie van de TO.
Draagvlak en comfort worden
eveneens beïnvloed door de
wijze waarop en hoe
stakeholders worden betrokken
bij de verdere uitwerking van de
TO.

?

?

Tijd
Ja, heeft effect op
het openbaar maken
van de protocollen

Kwaliteit
Ja, ‘een goede
start is het halve
werk’.

Scope
Ntb.

Ja, heeft betrekking
op de operationele
taken van de iA en KB

Indirect =
werkprocessen
en
onderscheidend
vermogen van iA
en KB

Ntb.

Ja, heeft effect op
het openbaar maken
van de protocollen
en daarmee op het
voorbereidingsproces
van de iA en KB.
Nee

Ja, ‘een goede
start is het halve
werk’.

Ntb.

Ja

Ntb.

?

?

Ntb.

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT
Parallelle spoor/ mogelijke
raakvlakken
6. Consumentendossier

7.

Pilots

8.

Communicatie/
publiciteit

9.

Omgevingswet

10. Stelsel van Erkende
kwaliteitsverklaringen

Omschrijving
Ondersteunend aan de doelstelling van de wet
‘verbeteren positie van de consument’ wordt vanuit
BZK gestimuleerd om bij oplevering een
consumenten (as-built) dossier op te leveren.
Actie implementatie:
Onderzoeken/vaststellen of en hoe dit parallelle
spoor ter ondersteuning van het
implementatietraject ingezet kan worden.
In het kader van draagvlak en het oefenen met de
‘nieuwe’ situatie worden verschillende pilots
uitgevoerd. Een deel van de pilots worden wettelijke
gestuurd (Chw) en andere zijn op basis van eigen
initiatief.
Acties implementatie:
Vaststellen op welke wijze (lopende) pilots ter
ondersteuning ingezet kunnen worden.
In ieder parallel spoor vindt op enige wijze
communicatie/ publiciteit en/of voorlichting plaats.
Acties implementatie:
Vaststellen op welke wijze – per parallel spoor –
communicatie/ publiciteit en voorlichting ter
ondersteuning ingezet kunnen worden.
Pm.
Op welke wijze is met de invoering van de Wkb het
nog noodzakelijk het stelsel van Erkende
kwaliteitsverklaringen te houden?
Acties implementatie:
Vaststellen in hoeverre de vraag om het stelsel
van Erkende Kwaliteitsverklaringen wel/niet te
behouden van invloed is op de scope van het
implementatietraject.
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Risico’s:
Draagvlak
?

Comfort
?

Tijd
?

Kwaliteit
?

Scope
Ntb.

Ja

Ja

Nee

Ja

Ntb.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ntb.

?

?

?

?

Ntb.

Nee

Nee

Ntb.

Ja, echter voor een specifiek
deel – erkende
kwaliteitsverklaringen

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT
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Bijlage 3 - Gedetailleerd bouwproces
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INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

Bijlage 4 - Risico’s en voordelen in het bouwproces

Implementatieplan Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (versie augustus 2019)

Input

1

Bouwproces

Activiteit/ output

Betrokkenen
- Professioneel opdrachtgever
- Particulier opdrachtgever
(consument)
- Architect/ adviseur(s)
- Eindgebruiker
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder
- Kwaliteitsborger

2

3

- Opdrachtgever
(vergunningaanvrager)
- Bevoegd gezag

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer
- Toelatingsorganisatie
- Instrumentaanbieder

4

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bevoegd gezag
- Bouwer

5

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

6

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer

7

- Kwaliteitsborger
- Opdrachtgever
(vergunninghouder)
- Bouwer
- Bevoegd gezag

8

- Opdrachtgever
- Eindgebruiker
- Bevoegd gezag
- Bouwer

Risico's

- Rolonduidelijkheid opdrachtgever
- Onduidelijkheden particuliere opdrachtgever
- Verkeerd instrument en/of verkeerde kwaliteitsborger
- Kennisoverdracht IA naar KB
- Afstemming tussen opdrachtgever en KB
- Bouwkwaliteit = alleen Bouwbesluit 2012

- Mogelijke tussentijdse wijzigingen, wat betekent dit voor de
vergunning?!
- Onduidelijkheid werking register
- Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor toetsing aan
'ruimtelijk kader' (welstand) en omgevingsveiligheid
- Onduidelijkheid over doorlooptijd vergunning
- Onduidelijkheid over welke informatie wel/niet aangeleverd
moet worden

- Aandacht voor keuze beheersmaatregelen, bijvoorbeeld in de
vorm van kwaliteitsverklaringen, door de markt breed
gedragen oplossingen
- Aandacht voor concrete momenten voor kwaliteitstoetsing
- Terugkoppeling opdrachtgever (klant)
- Voldoende kennis en kunde om de risico's in het bouwplan te
kunnen identificeren

- Start uitvoering zonder kwaliteitsborger en/of borgingsplan
- Inzet kwaliteitsborger
- Uiterste moment dat de KB bekent moet zijn en dat een
risicobeoordeling + borgingsplan opgesteld moet zijn
- Geen melding start bouw
- Interne borgingssysteem bouwer niet afgestemd op
methodiek/systematiek instrument
- Check op bedrijfsproces
- Diversiteit aan betrokken partijen
- Inzet kwaliteitsborger, meerwerk kwaliteitsborger door
tussentijdse wijzigingen
- Signalen van de kwaliteitsborger worden niet serieus
genomen
- Niet voldoen aan het Bouwbesluit
- Geen verklaring
- Oplevering/ gereedmelding zonder verklaring
- Nieuwe aansprakelijkheidseisen Burgerlijk wetboek
- Onduidelijkheid over waar gebreken gemeld moet worden
wie deze gaat oplossen
- Incompleet as-built dossier
- Ernstige afwijkingen zijn bij het bevoegd gezag niet bekend
- Ingebruikname zonder gereedmelding
- Staken van het gebruik van het bouwwerk

Aandachtspunt

Activiteit

Toelichting

- Verduidelijken
- Vertrouwen
- Verbinden

Infographic totale bouwproces, expliciet de rollen laten
zien van KB, bouwer, architect/ adviseur, opdrachtgever
en bevoegd gezag. Hierbij worden ook de voordelen en
versnellen inzichtelijk worden gemaakt:
1. Tijdswinst doorlooptijd vergunningentraject
2. Tijds- en financiële winst door alleen tekeningen en
berekeningen te maken die ondersteunend zijn aan het
bouwproces en borging daarvan.
3. Kwaliteitswinst.

- Verduidelijken
- Verbinden
- Versnellen

- Ook risico's in beeld brengen
- Afstemmingsproblemen
- 'Bouwaanvraag' proces verduidelijken waarbij ook de
voordelen (moment van indienen aanvraag en het
aanleveren van minder informatie) worden
gecombineerd

- Voordelen
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken

De aparte momenten van kwaliteitsborging/ -toetsing in het
gehele proces worden als voorbeeld aangegeven en ook de
Aparte infographic over waar KB, IA en opdrachtgever in wijze waarop dat gebeurt.
proces elkaar moeten informeren/ adviseren (zie
Waar opdrachtgevers zelf initiatief moeten nemen en ook
activiteiten opstellen borgingsplan)
moeten weten waarover te beslissen wordt apart een FAQ
systeem (met database) ontwikkeld en geïntegreerd in de
flow chart.

- Voordelen
- Verbinden

- Voordelen
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken
- Vertrouwen
- Verbinden
- Verduidelijken

Specifieke infographic over:
1. Samenwerking bouwer en kwaliteitsborger
2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de
bouwer en kwaliteitsborger
3. Hoe, wanneer en op welke wijze communiceren de
partijen met elkaar en wordt daarin de opdrachtgever en
het bevoegd gezag betrokken.
In een infographic laten zien:
1. Hoe het bedrijfsproces er uit moet zien
2. Welke varianten er zijn om externen in te huren
3. Hoe rapportages eruit kunnen zien
4. Hoe te bepalen wanneer controles - op papier en/of de
bouw - noodzakelijk zijn
5. In welke specifieke gevallen treedt het bevoegd gezag
handhavend op

Het gehele proces (flow-chart) vormt de basis, waarbij eerst
kort ingezoomd wordt op de verschillen tussen 'bestaand' en
'nieuw'.
In het hele proces wordt per onderdeel (proces/ activiteiten)
een specifieke infographic gemaakt die geïntegreerd wordt in
het gehele proces.
Met betrekking tot de te hanteren 'tools' (IA, register en
rapportages) worden specifieke/ aparte infographics gemaakt
die in de flow chart worden geïntegreerd.

Op flip-over (gefilmd) laten zien hoe een specificatie eruit ziet
met betrekking tot inhuren extra checks.

Aparte infographic om inzichtelijk te maken op welke wijze
tussen de verschillende partijen moet worden samengewerkt
en hoe de kwaliteit met externen (extra) wordt bewaakt.

- Vertrouwen
- Verduidelijken

- Infographic duidelijk maken over het afhandelen van
gebreken
- De waarde en het belang van een 'goede' verklaring
benadrukken

Uit de praktijk (in een huis) beelden laten zien van
a. Zichtbare gebreken
b. Niet zichtbare gebreken (bij oplevering)
c. Verwijtbare gebreken
d. Niet verwijtbare gebreken

- Verduidelijken

Voor eindgebruiker en bevoegd gezag duidelijk maken
met een situatie omgegaan moet worden wanneer er
geen verklaring voor handen is.

Door iBK is een memo opgesteld op welke wijze omgegaan
kan worden met deze situatie. Hierin wordt duidelijk wie
verantwoordelijk is en welke rol en taken de eindgebruiker,
bevoegd gezag, kwaliteitsborger en bouwer hebben.

