
   

Stappenplan kwaliteitsborging   
 
In 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Bouwbedrijven zullen hieraan 
moeten voldoen, groot of klein. Ook voor niet vergunningsplichtige werken. Al is hiervoor 
het nieuwe stelsel van toezicht niet van toepassing, de aanpassingen die ingevoerd zijn in 
het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld de verbrede aansprakelijkheid en het dossier van 
oplevering gelden voor alle bouwwerken.   
 
Bijgaand als leidraad een stappenplan om van start te gaan met kwaliteitsborging voor 
aannemers. 
 
 
 
 
 
 
1. Vertrekpunt 

 Wat is uw bedrijfsvisie op kwaliteit en welke definitie geeft u hieraan?  
 Hoe staan uw medewerkers hierin, en hoe dragen zij dit uit?  
 Welke kennis en middelen zijn aanwezig binnen de organisatie? 
 Kunt u omschrijven waarom opdrachtgevers voor u kiezen?  

 
2. Doelen  

 Welke doelen stelt u, op korte en langere termijn? 
 Wat dit gaat vergen voor uw eigen medewerkers en voor uw organisatie?  

 
3. Inspanningen voor het leveren van kwaliteit 

 Probeer een inschatting te maken van de inspanningen die uw organisatie 
verricht om kwaliteit te leveren en de capaciteit die u hiervoor in huis heeft.  

 Wat is bepalend voor deze inspanningen, en wat kost uw organisatie dit? 
 

4. Inspanningen van uw partners 
 Ook van belang is om te weten hoe partners waarmee u vaak samenwerkt 

denken over kwaliteit en bekend zijn met de Wkb. Vraagt u hier eens naar? 
 Weet u welke inspanningen uw  opdrachtgever organiseert om kwaliteit te 

krijgen, en wat dit hem kost? Wat weet uw opdrachtgever van de Wkb? 
 
5. Actieplan 

 Wat zou als eerste moeten gebeuren om goed van start te kunnen gaan? 
 Welke acties kunnen op dit moment concreet en haalbaar worden ingevoerd? 
 En hoe kun je monitoren of je de goede weg bent ingeslagen?  

 
 

 
Neem gerust contact met ons op, wij nemen graag deze vragen met u door. Wij geven 
hiervoor in company workshops. Wij helpen u graag op weg! 
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