
 

Private Kwaliteitsborging als kans voor uw bedrijf 

Kansen- & risicoscan  
 

 

 

 

 

 

 

Private Kwaliteitsborging betekent een flinke verandering voor de meeste bouw-, installatie en 

vastgoedonderhoudsbedrijven. Dat levert u ook nieuwe kansen en aansprakelijkheden. Wilt u uw kansen 

en risico’s op efficiënte wijze in uw managementteam aan de orde stellen? Balance & Result biedt u 

hiervoor een visuele, praktische en interactieve werkvorm. U werkt in een paar uur, met elkaar, aan een 

gedragen en concreet plan voor uw organisatie. Snel, compact en actiegericht. U krijgt antwoorden op 

vragen als: 

 Wat betekent de wet voor ons bedrijf? 

 Wat biedt dit voor kansen in onze business? 

 Wat betekent dit voor ons kostenniveau? 

 Waar staan we al en wat moeten we nog regelen? 

 Hoe krijgt u concrete en gedragen doelen voor ons bedrijf? 

  

 
Praktisch en 

direct 
toepasbaar 
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Ondernemen is kansen zien! 

    

 

De wet kwaliteitsborging betekent veel voor bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven en hun 

ketenpartners. Dit betekent een duidelijke uitbreiding in taken, verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden. Het raakt nadrukkelijk de interne procesgang, en biedt nieuwe externe 

perspectieven. Alle reden om er met uw managementteam eens goed bij stil te staan.   

Interactieve werkvorm versterkt het draagvlak voor uw plan 

De PAS2 werkvorm is een gezamenlijke interactieve vorm. PAS2 refereert naar het snel en goed kunnen 

toepassen. Uw managementteam krijgt gedegen informatie over de nieuwe ontwikkelingen aangereikt, 

en werkt hiermee op interactieve wijze aan het plan voor uw organisatie. Dat stimuleert een brede 

betrokkenheid bij de acties bij de invoering van private kwaliteitsborging. U kijkt ook samen naar de acties 

die bij uw organisatie passen. Dat kunnen nieuwe kansen zijn, maar ook noodzakelijke maatregelen om 

uw risico’s te beperken. 

 

 

Doelgroep:   Management team en middel 

management 

Bouw-, installatie- en 

vastgoedonderhoudsbedrijven 

Tijdsduur: 2,5 uur 

Kosten: € 600 excl. btw 

Contact: Paul Kuijpers 

p.kuijpers@balance-result.nl 

0570 – 628474 

www.balance-result.nl 
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