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Kwaliteitsborging bij Heijmans



Programma
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• Inleiding en kennismaking 5 min Arjan Geelen
• Uitleg instrument VKB van SWK 10 min Hans Kroon
• Toelichting pilotprojecten 5 min Johan Melius
• Werkwijze Heijmans Wonen 15 min Peter Hartog / Geert

Kloppenburg
• Plan van aanpak PKB Heijmans Wonen 10 min Frans Münninghoff
• Discussie 10 min Woordvoerder
• Afsluiting 5 min Arjan Geelen



SWK Instrument Verbeterde 
KwaliteitsBorging (VKB)
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Kwaliteit met zekerheid



VKB - Oog voor kwaliteit
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VKB - De rolverdeling
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VKB - Onafhankelijkheid
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VKB - Risico gestuurd
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Projecten Heijmans
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Wateringse Binnentuinen, ‘s-Gravenhage
37 grondgebonden woningen Woonconcept Heijmans



Projecten Heijmans (2)
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Projectgegevens
• Vergunninghouder: BPD (Bouwfonds)
• Aannemer: Heijmans Woningbouw R’dam
• Kwaliteitsborger: SWK - Oculus/Heijmans
• Instrument: VKB (SWK)

• Bouwaanvraag: oktober 2014
• Start bouw: juni 2015
• Oplevering: april 2016



Projecten Heijmans (3)
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Boszoom 2A, Pijnacker
21 grondgebonden woningen Woonconcept Heijmans



Projecten Heijmans (4)
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Projectgegevens
• Vergunninghouder: Heijmans Vastgoed West
• Aannemer: Heijmans Woningbouw R’dam
• Kwaliteitsborger: SWK - Oculus/Heijmans
• Instrument: VKB (SWK)

• Bouwaanvraag: juli 2015
• Start bouw: januari 2016
• Oplevering: juli 2016



Werkwijze Heijmans Wonen
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• KAM-plan
o Algemene werkwijze m.b.t. kwaliteit, veiligheid en milieu
o Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
o Keuringsplan, mede o.b.v. risico-inventarisatie VKB
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Keuringsplan (pag. 1 van 4)



Werkwijze Heijmans Wonen
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• KAM-plan
o Algemene werkwijze m.b.t. kwaliteit, veiligheid en milieu
o Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
o Keuringsplan, mede o.b.v. risico-inventarisatie VKB

• Keuringen
o Keuringsmomenten opgenomen in planning
o Vastlegging, bewaking en afhandeling afwijkingen/tekortkomingen
o Periodieke bezoeken (interne) kwaliteitscontroleur
o Aantoonbaar, ook na verloop van tijd
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Keuringsmomenten opgenomen in planning
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Keuring (inmeten paalafwijkingen) aanpassingen aan funderingsplan
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Sluiten verbetercirkel bij tekortkoming (paalafwijkingen)
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Periodieke bezoeken (interne) kwaliteitscontroleur



Werkwijze Heijmans Wonen
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• KAM-plan
o Algemene werkwijze m.b.t. kwaliteit, veiligheid en milieu
o Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
o Keuringsplan, mede o.b.v. risico-inventarisatie VKB

• Keuringen
o Keuringsmomenten opgenomen in planning
o Vastlegging, bewaking en afhandeling afwijkingen/tekortkomingen
o Periodieke bezoeken kwaliteitscontroleurs
o Aantoonbaar, ook na verloop van tijd

• Attesten, certificaten, verwerkingsvoorschriften 
o Gebruiken bij startbespreking (dus eerder op het werk)
o Toetsingskader voor keuringen
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Komo attest



Werkwijze Heijmans Wonen (2)
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• Oplevering
o Finale controle door koper
o Sleuteloverdracht
o Afhandelen eventuele opleverpunten
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Proces-verbaal van oplevering Afhandelen opleverpunten



Werkwijze Heijmans Wonen (2)
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• Oplevering
o Finale controle door koper
o Sleuteloverdracht
o Afhandelen eventuele opleverpunten

• Gebouwdossier
o Intern: alle documenten die bewijslast bevatten
o Gemeente: bouwaanvraagstukken, maar dan “as built”
o Koper: woonwijzer



Werkwijze Heijmans Wonen (3)
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• Wat is wezenlijk anders
o Kwaliteit niet per definitie beter (was al goed), maar wel aantoonbaar
o Uitvoeringsteam gaat bewuster om met het kwaliteit
o Niet alleen vastleggen wat niet voldoet, maar juist ook wat wel voldoet
o Verschuiving werkzaamheden naar eerder in proces

(o.a. attesten, certificaten, keuringsrapportages onderaannemers)
o Extra werk(druk) uitvoerder (vastlegging keuringsresultaten) en 

werkvoorbereiding (opbouw gebouwdossier)
o Veelheid aan kopersopties leidt tot meer werk(druk) (o.a. keuringen, as-built 

tekeningen en berekeningen)
o Geen (officiële) bezoeken/inspecties BoWoTO



Plan van Aanpak PKB

31-3-2016 26

• Gedragsverandering
o Alles in één keer goed
o Niet alleen focus op wat fout gaat
o Bewust kwaliteit maken (door te meten)

• Welke kwaliteit willen we verkopen / maken / inkopen?
o Standaard kwaliteitsniveau Heijmans Wonen vaststellen
o Kwaliteit meetbaar definiëren (technische omschrijving, beeldbestek)

• Plantoets
o Toets aan eisen Bouwbesluit (onderdeel planacceptatie VKB)
o Toets aan standaard kwaliteitsniveau Heijmans Wonen (intern)



Plan van Aanpak PKB (2)
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• Keuren verder professionaliseren
o Kwaliteit meten (bewijslast verzamelen = kwaliteitsborging)
o Wat te keuren, door wie, met welke frequentie en welk toetsingskader
o Adequaat reageren op eventuele afwijkingen (correctie en preventie)
o Tool om vastlegging van keuringen/kwaliteitsmetingen te vereenvoudigen
o Analyse gegevens keuringen als input voor kwaliteitsverbetering

• Gebouwdossier
o Tool om gebouwdossier op te bouwen (DMS)
o Dossier gereed bij oplevering (is dit mogelijk?)



Plan van Aanpak PKB (3)
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• Samenwerking
o Afstemming met adviseurs, onderaannemers en leveranciers

(wie doet wat, wanneer en hoe vindt borging plaats)
o Contractuele gevolgen

(naast te leveren kwaliteit ook wijze van borging in contract)

• Ervaring opdoen
o Met andere instrumenten/borgers
o In andere regio’s

• Keuzes maken
o Wat doen we zelf, wat besteden we uit
o Keuze instrument(en) en borger(s)



Discussie
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