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INLEIDING
We weten al een tijdje dat het eraan komt: de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen. Per 1 juli 2022 gaat de
nieuwe wet in en verandert de manier van toetsing en controle
op bouwprojecten.
Daarom is het hoog tijd om u goed voor te bereiden. Hoe
sneller u start met het opstellen van duidelijke processen en
procedures, hoe eenvoudiger het wordt om te voldoen aan de Wkb.
Maar hoe richt u deze processen zo efficiënt mogelijk in? En is het
mogelijk om de processen te automatiseren? In dit e-book leest u
waar u allemaal aan moet denken bij de Wkb.
Wat verandert er nou precies met de Wkb?
Vóór de start van het bouwproject wijst u een onafhankelijk
Wat is de Wkb?
Het doel van de Wkb is de bouwkwaliteit van gebouwen
verbeteren. De overheid wilt de kwaliteit van bouwprojecten
controleren door beter en strenger toezicht.

inspecteur aan, die de keuringen en toetsen gaat doen. Daarnaast
moet per project altijd de juiste informatie klaar staan. Tot slot versterkt de Wkb ook de aansprakelijkheid van aannemers. Zij zijn
namelijk verantoordelijk voor de gebreken die ze zelf veroorzaken.
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VOOR WIE GELDT DE WKB?
De wet geldt in eerste instantie alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Denk hierbij aan: eengezinswoningen,

simpele

bedrijfspanden,

woonboten,

vakantiewoningen, aanbouwingen en verbouwingen.
Wkb voor de aannemer
In de eerste drie jaar na invoering van de Wkb zal de overheid evalueren of, en zo ja met welke eventuele aanpassingen,
ook de rest van de bouwwerken onder de Wkb gaan vallen.
Wat betekent het voor installatiebedrijven?

Werkt u in de GWW/infra?

Hoewel de aannemer verantwoordelijk is voor de dossier-

Dan is het ook voor u belangrijk om te kijken of uw project moet

opbouw, zal hij van u ook dossiers willen ontvangen. Dat betekent

voldoen aan de Wkb. Wanneer de wet ingaat op 1 juli 2022 geldt

dat

andere

deze eerst voor relatief eenvoudige bouwwerken in de laagste

documenten moeten valideren en bewijs moeten verzamelen voor

risicoklasse, daaronder valt ook: een damwand van betonblokken,

de uitgevoerde werkzaamheden. Daarom is het ook voor installatie-

stuw, sluis, aquaduct, taluds of kleine fietstunnels. Wegen vallen

bedrijven van belang om te kijken hoe ze dit bewijs op een zo

op basis van deze criteria niet onder de Wkb.

installatiebedrijven

adviezen,

tekeningen

en

efficiënt mogelijke manier kunnen verzamelen.
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AAN DE SLAG
In elke fase van uw bouwproject verzamelt u bewijslast voor

Een bouwproject bestaat grofweg gezien uit drie verschillende fases:

de kwaliteitsborger. Hoe zien deze fases eruit en welke digitale

de vergunningsaanvraag, realisatie en oplevering. In onderstaande

tools kunt u per fase gebruiken om de bewijslast te verzamelen?

infographic ziet u welke activiteiten bij de verschillende fases horen.

Leg kwaliteitsborger en
toetsingsinstrument vast

Gemeente verleent
vergunning

Aanvraag
Toetsing bouwplan,
risico-analyse
en borgingsplan
Kwaliteitsborger plant
keuringen en controles in

Realisatie
Verzamel bewijslast
op locatie

Kwaliteitsborger toetst
functioneren van bouwwerk

Uitwisseling informatie met
kwaliteitsborger en koper

Oplevering
Maak een dossier met alle
documenten en afbeeldingen
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FASE 1.
VERGUNNINGSAANVRAAG
Ruim

voordat

het

bouwproject

start,

begint

u

met

de voorbereidingen. In overleg met de aannemer/opdrachtgever kiest u welke kwaliteitsborger zal toe zien op de controle.
Deze kwaliteitsborger is een marktpartij en dus geen publieke
organisatie. Door middel van certificeringen en regelingen
wordt toezicht gehouden op de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger.
In de voorbereidingsfase bespreekt u samen met de kwaliteitsborger wie wat gaat vastleggen gedurende het project. De
kwaliteitsborger toetst vervolgens uw bouwplan en maakt een
risicoanalyse en borgingsplan. Als de kwaliteitsborger uw bouwplan goedkeurt, dient u de documenten in bij de gemeente.
Is het bouwplan akkoord? Dan verleent de gemeente uw
vergunning en kunt u aan de slag met het bouwproject!

TO DO

V Stem

samen met uw kwaliteitsborger af
welke tools u wilt gebruiken. U kunt zelf een

tool voorstellen.

V Verzamel

direct alle documenten in één
systeem, zoals een documentbeheerportaal.
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FASE 2.
REALISATIE BOUWPROJECT
Tijdens

het

bouwproject

voert

de

kwaliteitsborger

regelmatig keuringen uit. Gemiddeld komt de kwaliteitsborger zo’n drie à vier keer langs op locatie. De kwaliteitsborger checkt onder andere: de constructie van muren
en vloeren, ventilatie en isolatie. Zorg ervoor dat u deze
keuringen en controles meeneemt in uw planning. Dit voorkomt
verrassingen en daarmee vertragingen in uw bouwproject.
Verzamel bewijslast op locatie
Omdat de kwaliteitsborger niet alle keuringen op locatie uitvoert,
wil de kwaliteitsborger ook op andere manieren bewijslast ontvangen. Maak bijvoorbeeld foto’s op locatie of loop checklijsten na. In
de voorbereidingsfase stelt u samen met de kwaliteitsborger een
checklijst op zodat u precies weet waarop u moet letten. Bij het
verzamelen van de bewijslast is het belangrijk dat u eventuele afwijkingen direct noteert zodat u daar onmiddellijk actie op kunt
ondernemen.
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BOUW EEN DOSSIER OP
Tijdens uw bouwproject is het verstandig om alle documenten
en foto’s te verzamelen in één systeem. Zo kunt u na de oplevering direct een volledig dossier overhandigen.
•

Maak gebruik van een handige app om op locatie foto’s
te maken en documenten en checklijsten te raadplegen.

•

Gebruik een digitale planningstool waarmee u altijd zicht heeft
op uw planning en u wijzigingen makkelijk doorvoert. Zo kunt
u de kwaliteitsborger snel informeren als werkzaamheden vertraging oplopen en kan hij/zij de controles hierop aanpassen.

•

Zorg voor een goed systeem voor documentenbeheer. Met
documentmanagement software kunt u belangrijke documenten
eenvoudig opslaan, ophalen, bijwerken en delen.
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FASE 3.
OPLEVERING
Na de oplevering van het bouwwerk toetst de kwaliteitsborger
of aan alle eisen is voldaan. Als dit het geval is, dan overhandigt hij het dossier aan de gemeente. Vervolgens stemt de
gemeente in met de ingebruikname van het bouwwerk.
De bouwconsument, bijvoorbeeld de koper van een huis, ontvangt
bij oplevering het consumentendossier. Hierin bewijst de bouwer
dat het bouwwerk voldoet aan alle bouwtechnische eisen. Het consumentendossier bevat onder andere: bouwkundige tekeningen,
garantiecertificaten en voorschriften voor onderhoud van de installaties en het gebouw.

TO DO

V Deel eenvoudig documenten zoals een consumentendossier via een online communicatieplatform.

Op zo’n

platform brengt u alle informatie en commun
icatie
rondom kopersbegeleiding samen.

V Maak het portaal toegankelijk voor kopers, koperbegeleiders, ontwikkelaars, makelaars en onderaanne

zodat iedereen toegang heeft tot de documenten.

mers
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CONCLUSIE
ALLES OP ÉÉN PLATFORM
Om de Wkb zo efficiënt mogelijk na te leven, is het verstandig
om alle informatie en documenten op één platform te verzamelen. Dit kunt u doen met ERP-software 4PS Construct.
Maak bijvoorbeeld foto’s op locatie met de 4PS On-site App,
beheer uw documenten in de documentmanagementoplossingen, gebruik de 4PS Grafische Resource Planning voor een visuele
planning, communiceer via een van de portalen 4PS Control of 4PS
Homectrl en breng alles samen in de ERP-oplossing 4PS Construct.
4PS Construct is een innovatieve, integrale softwareoplossing die uw
primaire bedrijfsprocessen ondersteunt. Het is een totaaloplossing
speciaal voor de bouw, GWW/infra en installatie. 4PS Construct is
gebaseerd op het meest gebruiksvriendelijke en moderne platform
van dit moment: Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vanuit de
cloud is 4PS Construct overal en voor iedereen beschikbaar. Altijd
up-to-date, schaalbaar én veilig.
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HOE GAAT HET IN DE PRAKTIJK?
ROOSDOM TIJHUIS OVER DE WKB
Roosdom Tijhuis richt zich als ontwikkelend bouwbedrijf voornamelijk op woningbouw en zorgprojecten. Het bedrijf is druk bezig

“We verzamelen de bewijslast steekproefsgewijs. We toetsen niet

met voorbereidingen voor de Wkb. Ze doen dit middels een aantal

elke woning maar wel elk type woning minstens één keer. De

proefprojecten. Wat zijn hun tips?

bewijslast voor de koper verzamelen we met het opleveringsdossier en willen we presenteren via het portaal Homectrl.”

Joop Jansen, Adjunct Directeur bij Roosdom Tijhuis vertelt:
“Wij willen de kwaliteitsborger voorzien van bewijslast vanuit ons
eigen systeem, waarbij we voor elke uitvoerder hetzelfde setje bewijslast kunnen aanleveren én waarbij de kwaliteitsborger ons product
gebruikt voor de bewijslast.”
Roosdom Tijhuis gebruikt de 4PS On-site App voor het verzamelen van
bewijslast op locatie. “De 4PS On-site App zien we als een stuk gereedschap voor de uitvoerder waarbij hij constant een stuk gereedschap
heeft en niet hoeft te wisselen naar de apps die de kwaliteitsborger ter
beschikking stelt.”

Klik hier voor het
hele verhaal van
Roosdom Tijhuis.
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Dé softwareoplossing voor de
bouwnijverheid
Ons ERP-systeem 4PS Construct is een innovatieve,
integrale softwareoplossing die al uw primaire bedrijfsprocessen ondersteunt.
Het is een totaaloplossing speciaal voor de bouw,
GWW en installatie. Gebaseerd op het meest
gebruiksvriendelijke en moderne platform van dit
moment: Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Vanuit de cloud, overal en voor iedereen beschikbaar.
Altijd up-to-date, schaalbaar én veilig.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze softwareproducten
of over de implementatie hiervan? Neem contact
op met Sales Manager Bart Jansen.
bjansen@4ps.nl | +31 6 46432607
4PS
Ede, Nederland
www.4ps.nl
info@4ps.nl
+31 (0) 318 644 500

