Save the date 1 oktober 2019 13.30 -16.30 uur
Hoe bereidt ú zich voor op de Wet Kwaliteitsborging?
Beste SWK-deelnemer,
Op 14 mei jl. nam de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet wordt
ingevoerd op 1 januari 2021. Sinds onze oprichting in 1978 is kwaliteitsborging een belangrijke
doelstelling voor SWK. De afgelopen jaren bereidden we ons voor op de nieuwe wet. Ook bekeken
we hoe we u als deelnemer het best konden ontzorgen. Mét resultaat:
Samen met partners ontwikkelden we voor u het Instrument Verbeterde KwaliteitsBorging (VKB).
Het is een tool voor de SWK-deelnemer om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging. Ook hebben we
een Introductie- en implementatieprogramma ontwikkeld. Hiermee geeft u de Wet Kwaliteitsborging,
en de praktische gevolgen daarvan, meer bekendheid binnen de eigen organisatie. En we doen méér.

Landelijke bijeenkomst over de Wet kwaliteitsborging
We schrijven u niet voor hoe u de kwaliteit moet borgen. Want we gaan uit van uw professionaliteit en
kennis om de as-built-kwaliteit te beheersen. Wél gaan we graag met u in gesprek: hoe kunnen we
samen met u zo effectief mogelijk omgaan met de invoering en implementatie van de wet?
Daarom organiseren wij op 1 oktober 2019 van 13.30 – 16.30 uur een landelijke bijeenkomst voor
alle SWK-deelnemers (locatie Heijmans Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen).
Centraal die dag staan de verdere ontwikkeling rond de Wet Kwaliteitsborging en de dienstverlening
en ondersteuning van SWK en partners (Oculus, Nieman en PlanGarant) in het kader van de Wet
Kwaliteitsborging.
Aan de orde komen vragen zoals:
 Welke maatregelen zijn nodig binnen uw organisatie?
 Met welke instrumenten heeft u ervaring en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen?
 Hoe gaat uw organisatie om met de vereiste transparantie en grotere verantwoordelijkheid?
 Hoe gaat u in projecten de informatieplicht* invullen richting bevoegd gezag en de consument?
 Welke voor- en nadelen ziet u om nu te starten met pilots?
 Hoe kan SWK u ondersteunen?

*De informatieplicht gaat over de verzekering of financiële zekerheid voor het nakomen van uw verplichtingen
als aannemer. U moet de consument vooraf informeren óf en hóe hij is beschermd tegen risico’s tijdens de bouw.
Denk aan het faillissement van de aannemer en schade als gevolg van gebreken na oplevering. SWK biedt al
sinds de oprichting samen met de deelnemers onderscheidende kwaliteit, met de SWK Garantie- en
waarborgregeling. De huidige SWK-dekking is dus een prima invulling van de informatieplicht.

Het instrument VKB: uitvoerig getest
Om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging, ontwikkelden we het Instrument Verbeterde
KwaliteitsBorging (VKB). We testten het al in ruim 40 projecten met 10 deelnemers van SWK. De
tool heeft een aantal kenmerken dat u al kent van onze overige dienstverlening:
 Het instrument is flexibel aan te passen aan de mogelijkheden van uw organisatie.
 Het maakt efficiënt gebruik van de bestaande kwaliteitssystemen en kan extra kosten besparen.
 Het instrument is in de praktijk getest. Op basis hiervan implementeert u het in uw organisatie en
beperkt u de faalkosten.
 Het instrument is gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis binnen SWK met
bedrijfsprocessen en kwaliteit- en projectbeoordelingen in de bouw.
 Het instrument sluit naadloos aan op de borgingsmethodiek van de Garantie- en waarborgregeling.

Het implementatieprogramma Wet kwaliteitsborging
Wilt u intern meer bekendheid geven aan de Wet Kwaliteitsborging, en de praktische gevolgen
daarvan voor de eigen organisatie? Hiervoor ontwikkelden we een Introductie- en
implementatieprogramma. Dit bestaat uit 5 modules die u afzonderlijk kunt inplannen en uitvoeren:


Inspiratiebijeenkomst voor directie en management
Deze bijeenkomst voor directie en management heeft tot doel de gevolgen voor het bedrijf nader te
verduidelijken en vragen te beantwoorden over de invoering van de wet voor de eigen organisatie



Masterclass Management
Samen met een groep managers gaat u binnen de onderneming de toepassing van het Instrument
VKB verder verdiepen en afstemmen op het eigen kwaliteitsborgingsproces. U doet dit met de
standaarddocumenten van het Instrument VKB en documenten uit de praktijk.



Evaluatiebijeenkomst bedrijfskwaliteitssysteem
U inventariseert de benodigde aanpassingen aan het eigen bedrijfskwaliteitssysteem en de
noodzakelijke gedragsveranderingen op de werkvloer.



Implementatiebijeenkomst werkvloer
U introduceert aan medewerkers de veranderingen op de werkvloer en geeft een toelichting. Dit in
samenwerking met de eigen kwaliteitsmensen.



Masterclass werkvloer
U implementeert de nieuwe werkwijze bij werkvoorbereiding, uitvoering en/of co-makers. Dit
doet u aan de hand van documenten, voorbeelden en werkopdrachten.

Interesse in het Instrument VKB en het introductieprogramma?
Aanmelden voor de bijeenkomst op 1 oktober of heeft u interesse in het Instrument VKB? Neem
dan contact op met Hans Kroon of Edwin van Dijk, via E-mail: vkb@swk.nl

