
De invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 komt snel dichterbij en heeft voor jou als
bouwer mogelijk een grote impact. Je bent al een tijdje bezig met de voorbereidingen, je hebt een helder
beeld over hoe jij de risico-inventarisatie gaat aanscherpen, tijdens de realisatie de kwaliteit aantoonbaar
kan maken in jouw organisatie én hebt zelfs al ervaring opgedaan in de praktijk in een of meerdere
proefprojecten. Herken jij jezelf hierin? En wil jij zeker weten dat jij straks helemaal Wkb-proof aan de slag
kan? Doe dan de Wkb-check zodat jij weet waar jij staat als organisatie en wat er eventueel nog
georganiseerd moet worden om op 1 juli 2022 Wkb-proof te kunnen werken. Hoe de Wkb-check eruitziet lees
je hieronder.

• Beschikbare tijd gedurende 1 dag van een aantal collega’s. 
Bijvoorbeeld een projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder of KAM-
manager

• Inzicht in documenten of het managementsysteem.
• De mogelijkheid om mee te kijken bij een inhoudelijk project.

Wat gaan we doen?
Tijdens de ‘Check’ bepalen in hoeverre jouw organisatie al Wkb-proof is. Hierin nemen we zowel de
structuur- als de menskant van de organisatie mee.

De Wkb-check op een aantal structuurelementen:
• De wijze waarop jullie kwaliteitsborgingsproces doorlopen; van eisen, naar technische risico’s, naar 

een keuringsplan, aantoonbare kwaliteit en dossiervorming.
• De wijze waarop jullie externe partners betrekken in het kwaliteitsborgingsproces.
• De wijze waarop jullie omgaan met de informatieplicht verzekering, 5%-regeling en invulling geven 

aan het consumentendossier.

Naast de Wkb-check op een aantal structuurelementen toetsen we of de mensen voldoende beeld
hebben bij wat er straks op ze afkomt en of ze al kunnen werken volgens de Wkb-spelregels. Dit doen
we door in gesprek te gaan met verschillende collega’s uit de organisatie en het meekijken bij één
inhoudelijk project.

Programma
In de voorbereiding ontvangen we graag een aantal documenten om ons in te lezen en ons voor te 
bereiden. 

De ‘Wkb-Check’ duurt uit 1 dag en bestaat uit het onderstaande programma:
• Kick-off van 1 uur waarin wij onze eerste bevindingen delen en verdiepende vragen kunnen stellen.
• Interviews met 3 collega’s die aan een Wkb-plichtig project gaan werken.
• Gezamenlijk doorlopen van 1 concreet voorbeeldproject vanuit de organisatie over de lijn van de 

Wkb.
• Afrondend gesprek waarin we de vervolgacties bespreken.

Resultaat
Aan het eind van de Wkb-check heb je als organisatie een helder beeld over:
• De mate waarin de structuur en documenten ondersteunend zijn aan het voldoen aan de Wkb.
• De mate van bewustzijn bij collega’s binnen de organisatie en in hoeverre jullie Wkb-proof werken.
• De resterende acties die nog moeten worden opgevolgd om vanaf 1 juli 2022 Wkb-proof aan de slag 

te gaan.



06 22 40 84 13 06 50 94 91 43
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06 12 50 69 02 06 82 06 76 61

Interesse of meer weten? Neem contact op met BdB Bouw of kijk op www.bdbgroep.nl


