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INNOVATIECARROUSEL

1. Pro4all
2. QR controls
3. SKW / SKG-IKOB certificatie
4. Oculus
5. Home DNA
6. BBT-online
7. Nieman Kwaliteitsborging
8. VKBN

#pkb2017

Standaard op maat 

voor kwaliteitsborging!
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Wij staan voor ‘Building Together’; beter 

samenwerken in de bouw met een focus 

op kwaliteit.

Ons doel is om de bouwnijverheid te transformeren 

naar een industrie waarin digitale innovatie centraal 

staat. 

De oplossingen (streams) die wij ontwikkelen 

zijn een essentieel gereedschap voor het gehele 

bouwproces van de eerste potloodstreep, tot 

de laatste steen. 

De ‘Snag’ 
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De ‘Snag’ 

De ‘Snag’ 
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De ‘Snag’ 

Kwaliteitsrondes 

worden met digitale 
formulieren gelopen.

Eigen formulieren 

kunnen makkelijk 

toegevoegd en 

gewijzigd worden.

Op maat gemaakt voor 
Kwaliteitsborging.
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Aandachtspunten 

kunnen direct op de 

tekening worden 

vastgelegd.

Door opmerkingen, 

foto’s en betrokkenen 

toe te voegen,  wordt 

de actie direct uitgezet 

bij de juiste partij.

Op maat gemaakt voor 
Kwaliteitsborging.

Snagstream kan op 

maat gemaakt 

worden door middel 

van aanpasbare 

snags, labels en

velden.

Op maat gemaakt voor 
Kwaliteitsborging.
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Off-line werken
Snagstream werkt ook zonder 

internetverbinding.

Rapportages
Na het 'snaggen' is een digitale of hard-

copy rapportage direct beschikbaar.

Opslag & Archief
De projecthistorie wordt dagelijks via 

back-ups opgeslagen.

De kracht van

snagstream!

Snagstream is 
onderdeel van de 

Pro4all familie.
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Wilt u meegroeien in het digitale 
tijdperk en kwaliteit voorop stellen?

Wij staan u graag te woord.

Joost Ronald

Ontdek QR Controls.

www.qrcontrols.com
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QR Controls | Waarom QR Controls?

Omdat….

• Niet alles een risico is.

• Er ook kansen kunnen worden verzilverd!

• Het Excel-document niet altijd up-to-date is.

• “Binnen” “Buiten” wordt, en vice versa.

• Risico’s overzichtelijk gekoppeld worden aan acties.

• Eenvoudig en duidelijk werken in QR Controls!

QR Controls | Risico’s overzichtelijk in beeld
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QR Controls | Risico’s & Beheersmaatregelen

QR Controls | Nog eentje dan….
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QR Controls | Rapportages

QR Controls | Meer weten?

Bezoek onze stand,

Of website www.qrcontrols.com

Bedankt!
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Kwaliteitsborging zonder WKB

� Géén WKB:  Probleem in bouwkolom is niet weg!!

� Kwaliteit vergunningen en Bouwwerken moet omhoog

� Van Beloven (Bouwvergunning) naar Doen (As Built)!! -->

� Kwalitatieve ondersteuning vergunningverlening   +

� Gestructureerd toezicht op de bouw   =

� Voldoen aan de gestelde eisen in BB, Wkb , en Private eisen

Regeling Woningen (GK 1)

� Kwalitatieve Toetsing en Toezicht  geïntegreerd in één regeling

� Recht doen aan specialismen, óók bijdrage van de aannemer door

� Objectieve kwaliteitscriteria  + Onafhankelijke toezicht -->

� Inhuur /uitbesteding  door overheid bij vergunningverlening  en   toezichtrol    -->

� Sneller bouwvergunning,  kortere doorlooptijd, minder opleverpunten en sneller Gebruiksvergunning



18-10-2017

12

Erkenningsregeling Woningen (GK 1)

� Basis BRL 5019 : Opvolger scope I  +  Toezicht op de Bouwplaats

� Input door aannemer mogelijk

� Motor branche specifieke instrumenten/toeleveranciers

� Architecten, Aannemers, Constructeurs

� Snel, efficiënt en effectief

� Erkenningsregeling SKW/SKG-IKOB

Uw bouwkwaliteit onder controle
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Risicogestuurde kwaliteitsborging

1.Risicoplantoets

2. Technische audits

3. Beoordeling as-built dossier

• Beoordeling as-built dossier

Risicogestuurde kwaliteitsborging

1. Risicoplantoets

2.Technische audits

3. Beoordeling as-built dossier

• Beoordeling as-built dossier
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Risicogestuurde kwaliteitsborging

1. Risicoplantoets

2. Technische audits

3.Beoordeling as-built dossier

• Beoordeling as-built dossier

Maak kennis met

dé online software en apps voor o.a.

bouwkwaliteit
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Verkoop
Kopers-

begeleiding
Service & 

Onderhoud
Bouw-

kwaliteit

Al onze modules

HomeDNA heeft in het integrale systeem

een toegespitste module voor bouwkwaliteit.

Bouwkwaliteit App

� Checklijsten, meldingen en opleveren

� Grip op bouwplaats en kantoor

� Beproefd op Wet Kwaliteitsborging

� Heldere dossiervorming

� Ketenanalyse

� Los of i.c.m. andere apps verkrijgbaar

Module Bouwkwaliteit
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Simpel samenwerken in de keten, 
met alle in- en externe partijen

Checklijsten, meldingen en documenten via 
één gebruiksvriendelijk systeem.

Leveranciers en onderaannemers betrokken 
bij het werkproces.

Actuele stand van zaken, transparant.  

Module Bouwkwaliteit

Keten analyse

Doorlooptijden

Totaal Gem. per bouwnummer

Kwaliteit

Veiligheid

Voorschouw

Oplevering

Reparaties

Kwaliteit

Veiligheid

Voorschouw

Oplevering

Reparaties

Rapportagemogelijkheden
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De voordelen op een rij

Alle betrokken 
partijen bij dezelfde 
actuele informatie.

Een compleet online 
woningdossier voor je 

organisatie en 
partners.

Naadloze 
samenwerking tussen 

binnen- en 
buitendienst.

HomeDNA - het integrale systeem met een toegespitste module voor bouwkwaliteit.
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Inzicht en overzicht

BBTonline en borging van uw bouwkwaliteit

- BBTqs: ontwerp centraal
(quality scan)

- BBTreview: regelgeving centraal

- BBTcontrol: bouwwerk centraal

- BBTpm: regel- en wetgeving centraal
(procesmanagement) 

Inzicht en overzicht

De methodiek BBTonline is voorzien van 
een intelligente synchronisatie van 
gegevens. Hierdoor worden de onderlinge 
applicaties “verbonden”. 

Zodoende wordt het toetsingsproces 
efficiënter en transparanter.
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Inzicht en overzicht

Een aantal gebruikers van BBTonline:

Bouwborgers zet op flexibele basis 

professionals in met ruime ervaring in het 

toetsen en toezicht houden. Wij toetsen uw 

bouwplannen op afstand door gebruik te 

maken van het efficiënte Omgevingsportaal® of 

detacheren bouwplantoetsers binnen uw 

organisatie.

Reductie van kosten
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Promo sheet (1)
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Promo sheet (3)

Hoe borgen? 

Promo sheet (2)
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125

Risico’s

Beheers-

maatregelen

Checklists

Kennisplatform 

Oog voor kwaliteit 
in ‘t Hart van de Bouw
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Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland

For a level playingfield
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• Dé spreekbuis op het gebied kwaliteitsborging 
• Het product ‘kwaliteitsborging’ naar de markt communiceren

• Vertegenwoordigen van de kwaliteitsborger naar alle stakeholders.

• Het waarborgen van kennis en kwaliteit
• Ervaringen van de kwaliteitsborgers met elkaar te delen

• Inhoudelijke cases met elkaar te bespreken

• Meerwaarde kwaliteitsborging aantonen
• Toegevoegde waarde meetbaar maken 

• Uitdragen door onderzoek en promotie

• Implementatie nieuwe stelsel
• Inbreng leveren bij de gedetailleerde uitwerking van het stelsel

• Betrokkenheid bij de latere evaluatie van het stelsel.

Doelstelling VKBN door Maurice Lemmens, Seconed

• Lidmaatschap van de vereniging gaat functioneren als een 
‘certificaat’ van kwaliteit en betrouwbaarheid. 

• De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst, maar dient 
een gezamenlijk belang: kwaliteitsverbetering in de bouwketen.

• Kwaliteitborgers met één belang maar verschillende instrumenten 
verschillende marktsegmenten, verschillende gevolgklassen.

Verder uitgangspunten VKBN
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Structuur VKBN

Bestuur

BRL TIS SWK Metaalborg

Kwaliteits-

borger

Kwaliteits-

borger

Kwaliteits-

borger

Kwaliteits-

borger

Aspirant Leden

Begunstigers

Etc.

Betrokkenheid

Onderdelen:

• Stuurgroep Kwaliteitsborging Bouw  

• Implementatiegroep Kwaliteitsborging  Bouw

• Opleidingen 
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Betrokkenheid

Onderdelen:

• Register (persoon certificatie)

• RegisterToetser Constructieve Veiligheid (RTA&RTB)

• Bouwplantoetser (in opstart)

• Stakeholders

• VBWTN;

• Neprom, Bouwend Nederland, BNA;

• Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf;

• Vereniging Eigen Huis.   

Betrokkenheid

Middels leden betrokken kunnen zijn bij:

• Colleges van Deskundige
• Vb. CEBC (Consortium of European 

Building Control)
• etc
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Voor wie?

Bedrijven en organisaties die:

• een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging toepassen. 

• een voorlopige erkenning of gelijkwaardige status hebben bij een  
instrumentaanbieder.

Het lidmaatschap door Jacco van der Weel, gBOU.

Wat verwachten we van elkaar?

• betrokkenheid

• inzet, actieve deelname aan de 
vereniging

• elk lid heeft een dezelfde stem 
bij besluitvorming

Het lidmaatschap
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Vragen

Postbus 40217

3504 AA    UTRECHT

E | info@vkbn.nl

W| www.vkbn.nl

KVK: 68559488

Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland


