De invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 komt snel dichterbij en heeft
voor jou als bouwer mogelijk een grote impact. Het is een uitdaging om deze impact in korte tijd te
vertalen naar concrete en behapbare acties. In één week tijd bouwen we samen aan een plan met
praktische vervolgstappen om Wkb-proof te worden, we gaan direct aan de slag met het uitwerken
van de benodigde onderdelen en het aanscherpen van de structuur.

Doel:

Informeren over de Wkb, de wetwijzigingen en de
concrete impact om het projectenportfolio inzichtelijk maken.

Resultaat:

Medewerkers hebben kennisgemaakt met de Wkb en weten wat
de impact gaat zijn op hun functie en werkzaamheden.

Doel:

Bepalen van de visie op kwaliteit. Verkennen welk instrument
en kwaliteitsborger mogelijk bij de huidige werkwijze past en hoe
de samenwerking met ketenpartners georganiseerd kan worden.

Resultaat:

Concept implementatierichting en de daarbij benodigde acties.

Doel:

Oefenen met het opstellen van formats zoals de risicoinventarisatie en het keurings- en borgingsplan.

Resultaat:

Inzicht in en ervaring opgedaan met de benodigde middelen en
formats.

Doel:

Aan de hand van een recent opgeleverd of lopend project
oefenen met de werkwijze en de nieuwe middelen.

Resultaat:

Concreet praktijkervaring opgedaan met de Wkb en inzicht in
benodigde vervolgstappen.

Doel:

Evalueren van het oefenen in de Wkb-game van de
donderdag en vervolgacties bespreken en vastleggen.

Leerervaringen
verwerken

Resultaat:

Een pragmatische en concrete eerste invulling van de Wkb als
voedingsbodem voor de benodigde vervolgstappen.

Gehele week

Doel:

Informeren van de medewerkers buiten de kerngroep en het
ophalen van hun informatiebehoefte.

Informeren en
opleiden

Resultaat:

Inzicht in welke kennis en opleiding aanvullend nodig is en
een Wkb-wegwijzer met daarin alle benodigde informatie.

Maandag
Introductie Wkb

Dinsdag
Richting bepalen

Woensdag
Aanscherpen
structuur

Donderdag
Wkb-game

Vrijdag

• Gecommitteerde kerngroep die de kar trekt en beslissingen kan nemen.
• Elke fase in het bouwproces is vertegenwoordigd door een medewerker in
de kerngroep.
• Vaste projectruimte op locatie die we als Wkb-werkruimte gebruiken.
• Periodieke voortgang overleggen in de weken erna, om voortgang op acties
te monitoren en aan te scherpen waar nodig.

In één week!

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

06 22 40 84 13

06 50 94 91 43

06 20 42 74 72

06 82 63 40 88

06 12 50 69 02

06 82 06 76 61

