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Workshop 3: 
To check of not to check…

Risicogericht registreren leidt tot betere 
kwaliteit

• Risicosturing in de praktijk·
door Frank van Munster, Nijhuis Bouw 

• Constructieve risico’s vragen om 100% controle?
door Erik Jonker, bureau Boorsma

• Industriële aanpak door robotisering.
door Dirk Jan de Rouwe, Bouwgroep Dijkstra Draisma

Workshopleider: Hajé van Egmond, kwartiermaker Instituut voor 
Bouwkwaliteit

Interne kwaliteitsborging
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Doel

“Door kwaliteit vast te leggen en het gehele proces te monitoren jezelf 

verbeteren met als doel de interne kwaliteit te verhogen”

Pilots Nijhuis Bouw
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Kennisoverdracht

Vastleggen risico’s
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Extra belasting op proces

Projectspecifieke risico’s
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Beheersmaatregelen

Vooraf bepaalde audits
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Onvolkomenheden buiten

Conclusie

Nijhuis heeft de externe kwaliteitsborger niet nodig! 

Wij doen het zelf wel!!
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Verbeterde KwaliteitsBorging (VKB) 

Constructieve risico’s vragen om 100% controle?

Constructieve toetsing

• Enkel interne kwaliteitsbewaking aannemer voldoende?

– Geen extra paar ogen

– Geen extra externe controle

– Wisselende omstandigheden

– Repetitie-effect

– Gewoonte-effect

• Recente schadegevallen:

– Parkeergarage Eindhoven

– Oorzaak meestal combinatie van factoren:

- aanhechting breedplaatschil met opstort

- temperatuurseffecten
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Routing verbeterde kwaliteitsborging

• Toezichtkeuringsplan

• Bouwplantoetsing

– Ontvankelijkheidstoets

– Vergunningstoets

– Detailleringstoets

– Riscio-analyse (ontwerp), vraagt dit 100% controle?

• Bouwplaatstoezicht

– Risico-analyse (uitvoering), vraagt dit 100% controle?

– Audit

– Inspectie

• Opleverdossier

– Aantoonverplichting

• Constructieve risico’s 100% controle?

Constructieve risico’s 100% controle?

• Risico-analyse (ontwerp)

• Risico-analyse (uitvoering)

• Beheersmaatregelen

• Discussie
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Natuurlijk kan de aannemer het zelf!

Maar controle blijft toch ECHT nodig!

Workshop 3: 
To check of not to check…

1. Kan de aannemer het echt zelf?

2. Of moet er toch externe controle zijn?
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Workshop 3: 
To check of not to check…
• Kwaliteit is een noodzaak (en geen wet)

• Fouten maken mag

• Maar dat maakt controle noodzakelijk

• Controle is goed, vertrouwen is beter…

• Kwaliteit = samenwerking!
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Bedankt voor uw tijd en aandacht!

Reacties:

Vragen? info@niemankwaliteitsborging.nl 
info@balance-result.nl

Wij nodigen u uit op het informatieplein om een drankje met ons te 
drinken en om nog even door te praten over deze dag

#pkb2017


