Uitnodiging inloopbijeenkomst 12 september 2017:

‘Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, impact van
beoogde nieuwe wetgeving’
Zoals in een ‘Save The Date’ is aangegeven organiseren wij op 12 september 2017 een
inloopbijeenkomst met het thema:
‘Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, impact van beoogde nieuwe wetgeving’.
Op dit moment buigt de politiek van Nederland zich over een nieuwe wetgeving m.b.t. het duiden
van verantwoordelijkheid bij de uitvoering van bouwprojecten. Een actueel onderwerp waarmee wij
met de bouw- en installatiewereld en het onderwijs in gesprek willen gaan over de impact van deze
beoogde wetgeving op de uiteindelijke kwaliteit van de bouwprojecten.
Gaat de wetgeving een bijdrage leveren aan de reductie van faalkosten of neemt de ‘indekcultuur’
toe, neemt de juridisering toe en ontstaat er een ‘papieren zekerheid’? Kennen we voorbeelden uit
het recente verleden die met de beoogde wetgeving voorkomen hadden kunnen worden? Aan de
hand van casussen gaan wij hierover met elkaar in gesprek.
Adres inloopbijeenkomst:

Van Helvoirt Groenprojecten
Oisterwijkse baan 8a
5056 RD Berkel Enschot.

Het programma van 12 september ziet er als volgt uit:
13.00 - 13.30 uur

Inloop met koffie/thee en een broodje.

13.30 – 13.40 uur

Opening voorzitter ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’.

13.40 – 14.20 uur

Presentatie: “Achtergronden beoogde wetgeving”
Mr. B. Videler
Wat staat er in de oorspronkelijke wetgeving, op welke punten worden op
dit moment aanpassingen gedaan. Wat was de aanleiding om te komen tot
een nieuwe wetgeving en gaat deze wetgeving die problemen oplossen? Hoe
is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geregeld?
Wat verandert er voor medewerkers in de bouw- en installatiewereld?

14.20 – 15.00 uur

Presentatie: “Reductie faalkosten door preventieve metingen” Th. d’Achard
De ‘Gevelscan’ is een tool dat ingezet wordt bij de kwaliteitscontrole
tijdens het bouwproces ter voorkoming van klachten (= additionele kosten)
van bewoners/gebruikers van nieuwbouw.

Zijn er partners die met andere tools preventief de kwaliteitsbewaking tijdens het bouwproces
uitvoeren? Zou je deze kennis in de discussie na de presentatie met ons willen delen, laat het
ons weten via info@samenslimbouwen.nl ?
15.00 – 15.30 uur

Bespreken van twee casussen.

Zijn er partners die een casus willen voorbereiden en als gespreksleider van het gesprek
optreden, laat het ons weten via info@samenslimbouwen.nl ?
Twee casussen van incidenten tijdens het bouwproces of na oplevering
worden met elkaar besproken. De discussie gaat over de volgende vragen:
- Hoe is het incident ontstaan, beschrijving van de situatie.
- Hoe is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afgehandeld?
- Hoe zou de afhandeling van dit incident onder de nieuwe wetgeving
worden afgehandeld?
- Wat kunnen we hiervan leren?
16.00 uur

Borrel en netwerken.

Wij horen graag of u aanwezig kan/ wil zijn op deze inloopbijeenkomst, dit is mogelijk door je
aan te melden op info@samenslimbouwen.nl .
Het is ook mogelijk collega’s uit uw netwerk uit te nodigen om deel te nemen aan deze
bijeenkomst, elke positieve inbreng is van harte welkom.
Op de website ‘Samen Slim bouwen aan de Toekomst’ zijn de verslagen van de voorgaande
inloopbijeenkomsten gepubliceerd.
Alvast hartelijk dank en wij zien u graag op 12 september!
Met vriendelijke groet,

Wim van Dijk en Cor Konings
Projectbegeleiders ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’

