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“We kunnen zo vijf nieuwe mensen 
plaatsen, maar ze zijn er niet”

Personeel

(uit Cobouw Download “Hoe kom ik aan vakmensen” Praktische oplossingen op een rij.)



Heipalen: Zo’n 3 maanden. In betere tijden waren de wachttijden een
paar weken.
Bakstenen: 2- 3 maanden. In de crisis waren er helemaal geen levertijden.
Dakpannen: Enkele dagen tot maximaal een week.
Isolatiemateriaal PIR: ± 3 maanden. Voorheen waren de levertijden enkele dagen.
Buitendeuren: zo’n drie- tot vier weken.
Trappen: ± 2-3 maanden. Voorheen geleverd in maximaal 2 weken.
Naaldhout: Paar dagen (2) . Voorheen meteen geleverd.
Glas: 2-3 weken. Voorheen 1 a 2 weken. isolatieglas: 2-3 weken
Kunststof kozijnen: 2-3 maanden en in sommige gevallen langer. In de crisis
waren de levertijden maximaal 6 weken.
Vloeren: 6-20 weken.

(uit Cobouw Download “Hoe kom ik aan vakmensen” Praktische oplossingen op een
rij.)

Levertijden



Actualiteit bouwkwaliteit
1. Parkeergarage Eindhoven

2. Wet Kwaliteitsborging



Hoorzitting veiligheid betonvloeren
31 mei 2018:

Vragen:
• Weten we voor welke andere (veiligheids)aspecten er risico wordt gelopen?
• Waarom is er geen (gemeentelijke) databank?
• Hoe wordt de veiligheid van breedplaatvloeren geborgd in andere landen?
• Waarom is er wel een overzicht van commerciële partijen van probleemgebouwen en niet van de overheid?
• Wat moet de overheid doen?
• Hoe kan de overheid regie krijgen?
• Is de wijze van controle op de uitvoering wel voldoende onderzocht door TNO?
• Is dit een incident of is het probleem structureel?
• Geeft de wet kwaliteitsborging een waarborging voor een beter bouwproces?



Parkeergarage Eindhoven



Parkeergarage Eindhoven
Mensen zijn tijdens de uitvoering “iets” vergeten te toetsen



Hoorzitting veiligheid betonvloeren
31 mei 2018:

Antwoorden:
• Overige landen gaan niet zo ver in de toepassing van het systeem, Nederland heeft relatief veel prefab
• Mensen zijn tijdens de uitvoering “iets” vergeten te toetsen,

maar de instorting is het gevolg van een ontwerpfout
• Onderzoekraad voor de Veiligheid komt nog met een rapportage
• Er zijn geen eenduidige gegevens over overige gebouwen
• …
Nog zonder antwoorden:
• Is dit een incident of is het probleem structureel?
• Geeft de wet kwaliteitsborging een waarborging voor een beter bouwproces?



Incident of structureel? 



Praktijk

“het kost me veel te veel tijd”

“waarom moet ik alles checken terwijl ik weet dat het altijd goed is”

“de opzichter of de directievoerder controleert toch?”

“als het niet goed is herstellen we het toch gewoon?”

“die wet die komt er toch nooit”



Stand van zaken Wet Kwaliteitsborging

duidelijkheid najaar 2018?



• De aansprakelijkheid van de bouwer jegens de consument moet spoedig 
worden ingevoerd;

• Privatisering van toezicht moet leiden tot betere kwaliteit tegen 
aanvaardbare kosten;

• De rol van het bevoegd gezag moet helder zijn

Stand van zaken Wet Kwaliteitsborging

30 april 2018 Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’



Roadmap kwaliteitsborging

1. Uitgangspunt

2. Stappenplan



Waarom is goed bouwen niet genoeg?

• Maatschappelijke/politieke behoefte aan bruikbare data
• Wetgeving
• Opdrachtgevers verwachten vaker bewijs dát het goed is
• Bewijslast op basis van contractuele eisen
• Bouwers zien steeds vaker voordeel in het goed documenteren van het bouwproces
• ..

“Wij zijn goed want wij doen dit al tientallen jaren voor
onze opdrachtgevers” ??



Bouwkwaliteit

Bouwbesluit contract

contract +



Kwaliteit <-> klanttevredenheid

Bouwbesluit contract

contract +



Roadmap kwaliteitsborging

Stappenplan om van start te gaan met kwaliteitsborging.
Stel u zelf de vragen die richting kunnen geven aan de aanpak die passend is voor uw organisatie

VERTREKPUNT
visie en middelen

DOELEN
kaders en positie

EIGEN 
INSPANNINGEN

capaciteit(en)

INSPANNINGEN 
DERDEN
afstemming

ACTIEPLAN
haalbaar en 

SMART



Stel zelf de vragen
Wat is de bedrijfsvisie op kwaliteit?  Welke definitie geeft uw organisatie aan kwaliteit?  Hoe
zien de medewerkers in alle organisatielagen dit?  Welke kennis en middelen zijn aanwezig
binnen de organisatie?  Stel de kaders. Wat moet bereikt worden kwaliteitsborging?  Wat vergt
dit voor de organisatie?  Welke inspanningen passen wel, en welke juist niet?  Weet ook
waarom opdrachtgevers voor u kiezen. Welke kwaliteiten worden door opdrachtgevers aan uw
organisatie toebedeeld?  Wordt hier voldoende naar gevraagd?  Probeer een inschatting te
maken van de inspanningen die uw organisatie verricht, vanuit de diverse geledingen uit de
organisatie.  Wat is hier bepalend voor, en wat zijn de kosten voor de organisatie?  Hoe
denken uw opdrachtgevers over kwaliteit.  Weet u wat uw opdrachtgever zelf organiseert om
kwaliteit te krijgen, en wat dit hem kost?  Wat zou als eerste moeten gebeuren om goed van
start te kunnen gaan?  Welke acties kunnen op dit moment concreet en haalbaar worden
ingevoerd?  En hoe kun je monitoren of je de goede weg bent ingeslagen?  Wat wil je hiervoor
monitoren, en hoe meet je dat? En veel meer……..



Pauze



Wet VET
WKB
BENG
Ruimtelijke adaptatie
Circulair bouwen
Omgevingswet



Wet VET
Wet Voortgang Energietransitie

Verbod aardgas in nieuwbouw

De wet geldt:
• Voor kleinverbruikers (= kleiner dan 40m3/u gasverbruik).
• Voor alle nieuwbouw, dus ook voor één enkele woning in bebouwd gebied

Inkeeringsregeling
• Bij negatieve beïnvloeding realisatie gemeentelijk energieplan;
• Wanneer technisch onmogelijk;
• Wanneer de (maatschappelijke) kosten te hoog zijn.

Vanaf 1 juli 2018



• Bouwbesluit

• Instrumenten BRL 5019, TIS

• Instrumentbeheerders

• Toezichtsorgaan

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Amendement 15: Waarschuwingsplicht
Amendement 16: Risicobeoordeling
Amendement 17: Consumentendossier



24

Ruimtelijke adaptatie

• Energie behoefte
• Primaire fossiel energiegebruik
• Aandeel hernieuwbare energie

2020 naar 2019

Energie transitie



Omgevingswet

Een paar voordelen:

• Vertrekpunt is vertrouwen;

• Samenhang en gebruiksgemak;

• Het omgevingsplan;

• Gebruiksruimte;

• Vermindering onderzoekslasten;

• Meer ruimte voor innovaties en duurzame ontwikkelingen.



Circulair Bouwen

2030:

Daling van 50 procent in het gebruik van primaire 
grondstoffen tot 2030 (30 milj. ton primair bouwmateriaal en vermindering uitstoot)



Het belangrijkste onderdeel:

Cultuur en Gedrag



Vragen? 


