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Welkom

Dagvoorzitter Hajé van Egmond
Kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit

#pkb2017
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4 juli 2017…

Bezwaren Eerste Kamer
• “Eerlijk gezegd heeft de amendering in de Tweede 

Kamer het wetsvoorstel er niet beter en duidelijker 
op gemaakt.” 
• “…dit overdrachtsdossier heeft dus al de goedkeuring van de 

kwaliteitsborger”

• “…als het dossier niet beoordeeld mag worden door het 
bevoegd gezag, is het dan niet overbodig?”

• “…paard achter de wagen spannen […] aangezien de 
kwaliteitsborger al een goedkeurende verklaring heeft 
afgegeven.”

• “Snapt u het nog?”
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Hoe nu verder met de Wkb…

Heeft ’kwaliteit’ een wet nodig?
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En daarom bent u vandaag hier…

• Goede voorbeelden

• Discussie

• Nieuwe ervaringen

• Nieuwe tools en hulpmiddelen

• U wilt tenslotte kwaliteit leveren!

Programma #pkb2017
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Paul Kuijpers

Balance & Result, Deventer

Leren door doen

Hoe breng ik kwaliteitsborging 
tot leven in mijn teams?

‘Niets is zo hard als de zachte kanten’

Paul Kuijpers

Balance & Result, Deventer

Leren door doen

• 100% voldoen aan eisen

• Gebouwen die voldoen aan 

verwachtingen van gebruikers

• Tevreden opdrachtgevers, ook na 

oplevering

• Geen faalkosten

Elke dag een beetje beter
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Maar ….

…. De praktijk is weerbarstig

Zo eenvoudig is bouwen niet

• Niemand beheerst alle aspecten (expertise)

• Weet de klant wel op welke kwaliteit hij bezuinigt?
• ‘Liever meer kuubs en dan maar een eenvoudiger installatie’

• Wegdelegeren van risico’s en verantwoordelijkheden 

• Met een goed ontwerp is kwaliteit nog niet verzekerd
• Bv. veel aansluitdetails in inkoopproces bepaald

• Stoorbronnen: onderaannemers, klimaat, tijdsdruk, ……..

Kwaliteitsthema’s

Veiligheid

Constructief

Brandveiligheid 

Gezondheid

Comfort

Geluids- en warmtelekken

Energieprestatie

Kierdichtheid

Duurzaamheid

Herbruikbaarheid

Onderhoudbaarheid

Esthetisch

Gebruikskwaliteit

Installaties

Compleetheid

Toekomstwaarde
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• Bouwsector standaardiseert zijn processen

• ‘Onze processen maken steeds soortgelijke producten’

• ‘Heilige’ fase documenten 

• Virtueel bouwen

ISO 9000

Bouwheer

BIM Ketenintegratie

Uitvoerder = held

Systeemaanpak is nodig, maar niet 
genoeg!

Systeem aanpak Team aanpak

Systeemaanpak is nodig, maar niet 
genoeg!

Systeem aanpak Team aanpak
Samen vooruitkijken

Teamkennis benutten (incl. comakers)

Overal oren en ogen

Aanspreekbaar en transparant
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Met klant in gesprek over 

geverifieerde  oplossingen

• Beproefde oplossingen

• Storingen uit het proces

• Aandacht voor de klant

• Elke dag beetje slimmer

Leren door te doen

Hoe gaan we naar 
slimme lerende teams?

10 praktische tips, pik er voor uzelf 1 uit….

TIPS
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Gebruik de ‘stem van de klant’

• Geef de klant en de gebruikers een gezicht

• Alle teams begrijpen wat deze klant belangrijk vindt

• Doe iets met de stem van de klant

• Cocreatie met de klant

TIP 1

Meer ogen - principeTIP 2

Borgingsplanning

Afspraken maken over 

toetsings- en bijwoonpunten

Juiste kennis op het juiste 

moment aanwezig.
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Zorg voor ‘alle kennis in 1 ruimte’ 
momenten

TIP 3

Biedt structuur

• Markeren risicovolle bewerking

• Afspraken vastleggen

• Openstaande punten rest risico’s 

van de plantoetsing

Versterk samenwerkingsgedrag

• De planning doorlopen, 

inclusief het ontwerp

• Klant en ontwerpteam ook 

aanwezig

Van stokje overdragen naar 
‘overdracht met een praatje’

TIP 4

Ontwerpen Realiseren Gebruiken en 

onderhouden

• Samen kansen en risico’s voor volgende fase bespreken

• De ander niet opschepen met verantwoordelijkheden

• ‘Wat heb je nodig om dit aspect beheersbaar te maken?’

Inkoop

Strakke overdracht, zonder verlies van informatie

Eisen, verwachtingen, risico’s/kansen

Opdracht 

geven
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Visualiseer kwaliteitsborgingTIP 5

Toetsingsmomenten in LEAN planning

Visualisatie versterkt teamgedrag: samen vooruitkijken

Werk aan ‘teamleren’

• Alleen projectevaluaties?

• Of elke dag leren?

• Projectoverschrijdend leren?

• Intrinsiek gemotiveerde medewerkers stimuleren

• Train vaardigheden en leergedrag

TIP 6
Bewuster creëren van meer nuttige leermomenten
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Kortcyclisch leren in de weekstartTIP 7

Help lessen te benoemen

Zorg voor diversiteit in je team

• Vrouwen zien andere dingen dan mannen

• Sommige mensen zien de grote lijnen, anderen meer de details

TIP 8
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Werk aan ‘elkaar aanspreken’ cultuurTIP 9

Aanspreken op

Aanspreekbaar 

zijn

Durf NEE te zeggenTIP 10

Identificeer No Go -area’s
• onduidelijke verantwoordelijkheden,
• Gebruikers zonder zeggenschap
• Te weinig middelen voor degelijke 

borging
• Je moet blindvaren op plantoetsers.

• En je kunt geen 100% conform eisen 
organiseren?

Best lastig in praktijk
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Samenspel tussen systeembenadering & teambenadering 

brengen kwaliteitsborging tot leven

Welke tip had 

uw prioriteit?

‘Niets is zo 

hard als de 

zachte kanten’


