De Wkb komt eraan!
Bent u er klaar voor?

De tijd dringt voor de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen – de Wkb – staat immers voor de deur… ook voor de
uwe. De wet eist nogal wat van bouwpartijen. Op 1 januari 2022
2023
gaat hij in. Bent u er klaar voor? Of is er nog werk aan de winkel?

Door de Wkb komt er meer aandacht
voor toezicht, toetsing en controle. Waar
deze taken in het verleden voor een deel
door de gemeente werden gedaan, worden ze vanaf 1 januari 2023
2022 uitgevoerd
door gecertificeerde externe kwaliteitsborgers. Zij staan u terzijde bij de projectvoorbereiding en -uitvoering. Tijdens het
bouwproces onderhouden zij contact met
alle betrokken bouwpartijen. Zo wordt
conform de bouwvergunning gebouwd,
indachtig het Bouwbesluit. Dat is de kracht
van de Wkb.

Vertex Kwaliteitsborgers is uw gecertificeerde partner met diepgaande kennis
van de bouwpraktijk. Wij maken werk
van de Wkb, door in de vergunningsfase
en tijdens het bouwproces de bouwtechnische eisen te toetsen op compleetheid,
en risico’s en beheersmaatregelen vast te
leggen in een kwaliteitsborgingsplan.
Zo komen wij richting de oplevering tot
een solide ‘dossier voor het bevoegd
gezag’, dat aansluit bij overheidseisen.

De Wkb is los!

Aan de slag

Partijen in de bouwketen zijn nu al volop
bezig om hun werkprocessen te laten
aansluiten bij de nieuwe Wkb. Daarbij
richten zij zich ook al op externe kwaliteitsborgende partners. Dat is een goede
ontwikkeling; door nu al te durven loslaten
– lees: de komende periode met de
externe kwaliteitsborger toetsen hoe de
organisatie ervoor staat – maken partijen de allerbeste start. Zij zullen merken
dat de kwaliteitsborger zijn taak serieus
neemt, of die taak nu bínnen of buíten
de bestaande proefprojectregeling wordt
uitgevoerd.

Toetsen – toezichthouden - borgen:
het zijn de taken die in de toekomst vast
onderdeel zijn naast het andere werk
op de bouwplaats, en die hier voor een
betere bouwkwaliteit zorgen. Het zijn de
taken waarmee Vertex Kwaliteitsborgers u
als preffered partner graag ondersteunt.

De kwaliteitsborgers van Vertex zijn onafhankelijk, maar hebben vanzelfsprekend
een gemeentelijke meldplicht. Tegelijkertijd plaatsen wij ons bij voorkeur naast
alle partijen, in woord en geschrift; het
bouwproces moet immers zo vlot mogelijk
verlopen. Daarbij passen samenwerking,
transparantie en een open communicatie,
vinden wij.

Vertex Kwaliteitsborgers bekijkt het
vanuit elke hoek. Oók vanuit de Wkb.

Vanuit elke hoek bekeken.
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