
KWALITEITSBORGING CONFORM DE WKB 
GAAT NIET VANZELF

KOMO-instrument 
Kwaliteitsborging is 
klaar voor 2021

ADVERTORIAL

De Wkb schrijft voor dat bin-
nen de bouw- en infrasector 
moet worden gewerkt met 
een onafhankelijke toege-
laten kwaliteitsborger. Deze 
kwaliteitsborger is verplicht 
gebruik te maken van een 
toegelaten ‘instrument’ (sys-
teem). Het KOMO-instrument 
Kwaliteitsborging (KiK) is zo’n 
instrument. Het is mee-ontwik-
keld door dertig (branche)orga-

zij aan dat zij bij nieuwbouw en 
renovatie voldoen aan publieke 
en private eisen, projecteisen 
en aan alle bouwregelgeving. 
KiK stelt partijen in staat om 
bouwkwaliteit te plannen, 
te borgen en aantoonbaar 
te maken. Daarmee wordt 
KiK dé verbindende factor in 
bouwkwaliteit.

HOE VER BENT U? 
START NU!
Wennen aan het nieuwe 
kwaliteitsborgingssysteem 
onder de Wkb gaat niet van-
zelf. Daarom heeft KOMO 
- samen met andere ver-
trouwde partijen in de bouw 
en infra - de handen ineen 
geslagen en de KiKCampus 
opgericht. De KiKCampus 
zorgt ervoor dat u (ontwikke-
laar/opdrachtgever, architect, 
voorschrijver, bouwer, kwali-
teitsborger of bevoegd gezag) 
snel en goed aan de slag 
kunt met het generieke Wkb-
kwaliteitssysteem KOMO-
instrument Kwaliteitsborging 
(KiK). De KiKCampus biedt u 
niet alleen technisch-inhou-
delijke ondersteuning bij pro-
jecten, maar ook op organi-
satorisch niveau. Resultaat: u 
werkt sneller overeenkomstig 
de nieuwe regelgeving.

INFORMATIE, 
BEGELEIDING EN 
CERTIFICATIE
De KiKCampus biedt iedere 
partij in de bouwkolom (dus 
ook bouwbedrijven) informa-
tie, begeleiding en training. 
Ook faciliteert de KiKCampus 
certifi catie.

Wat kan KiKCampus voor u 
betekenen? Bekijk de website 
www.kikcampus.nl en/of bel 
(085) 902 58 90. Dan krijgt 
u advies op maat en maakt 
u direct een goed begin met 
uw voorbereiding op de Wet 
kwaliteitsborging voor het 
bouwen.

Kijk voor informatie op 
www.kik-komo.nl

nisaties in de bouw en infra 
en wordt breed ondersteund, 
onder andere door AFNL en het 
Verbond van Verzekeraars.

VERBINDENDE FACTOR IN 
BOUWKWALITEIT
In KiK kan de hele bouwkolom, 
van ontwikkelaar en voor-
schrijver tot en met bouwer en 
bevoegd gezag, met hetzelfde 
systeem werken. Met KiK tonen 

Hoe ver bent u? 
Start nu… 

Per 1 januari 2021 gaat het Nederlandse bouwstelsel op z’n kop. De Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) verlegt dan het accent op bouwtoezicht van de planfase naar de opleveringsfase. In 
Gevolgklasse 1 is de inzet van een toegelaten instrument in het kader van de Wkb dan verplicht. 
KiK van KOMO is al helemaal klaar voor 2021. Hoe ver bent u?


