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Constructieve Veiligheid Borgen met KPCV
De nieuwe innovatieve online tools

18 mei 16.00 uur
in samenwerking met de Betonvereniging

WELKOM



Programma
16.00 uur Opening 

Dick Stoelhorst voorzitter KPCV

16.10 uur Projectteam Scan en Persoonlijke Scan

Dik Spekkink contentmanager KPCV

16.30 uur Samenwerken, Pilots KPCV tool in de Praktijk

Sander Vernooij, Bam A&E, en Ralf van Leeuwen Van Hattum en Blankevoort

16.50 uur Projectteam Scan toegepast

Jurgen Hielema, Rijksvastgoedbedrijf

17.10 uur Persoonlijke Scan in de Praktijk

Corné Hagen, ABT

17.20 uur Vragen

17.25 uur Afsluiting



Wat ging vooraf:

 1992: Invoering Bouwbesluit: Hoofdconstructeur verdwenen

 Groeiende zorg Constructieve Veiligheid, veel initiatieven

 Eind 2017 initiatief Kennis Portaal Constructieve Veiligheid, 
9 initiatiefnemers 

 Website 27 juni 2018 gelanceerd

 1 januari 2019 
Compendium  → KPCV



Uitgangspunten KPCV

 Doorontwikkeling Compendium

 Systeem borgingsacties

 Website, publiek, vrij toegankelijk ook via andere devices goed 
beschikbaar. breed draagvlak nodig

 Drie aspecten:- Competenties,- Bedrijfscultuur,- Proces: KPCV 

 Doorverwijzen; links, documenten, etc.

 Jaarlijks up-dates uitbrengen, levendig instrument

 Actief informatie verspreiden over Constructieve Veiligheid



Draagvlak





Rol KPCV

Maakt rollen alle partijen duidelijk

Geeft  systematisch en actueel inzicht in 
verantwoordelijkheden

 Bevordert samenwerking en samenhang 
partijen

Wijst partijen op het belang van hun inbreng 
op Constructieve Veiligheid

 Bevordert lerend vermogen

Kernwaarden KPCV

 Kernwaarden KPCV

 Onafhankelijk

 Openbaar vrij toegankelijk

 Maatschappelijk relevant

 Ketenverantwoordelijkheid

 Gevalideerde kennis

 Breed draagvlak



KPCV
 Stichting KPCV met Partnerraad, Taakgroepen en Bestuur

 Up to date en levendig, sinds ontstaan 12 grote up-dates, vele kleinere

 Aansluiting ontwikkelingen met actieve Taakgroepen

 Actief communicatiemiddel en vraagbaak

Kraamkamer nieuwe ideeën CV beter te borgen

 Initiatief ontwikkeling tools voor toepassen KPCV in de praktijk:
Projectteam Scan en Persoonlijke Scan

 Niet alleen papieren wijsheid, maar samenwerking inhoud geven door  
borgingsacties om te zetten in afspraken tussen alle partijen in de keten!

Interesse om daaraan mee te doen? Word partner en laat je geluid horen!



Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Gebruik KPCV voor:

- Structureren eigen werkzaamheden

- Steun bij discussies om anderen te overtuigen

Geef ons feedback: info@kpcv.nl

mailto:info@kpcv.nl
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Dik Spekkink
Contentmanager KPCV



Introductie Online Tools
Dik Spekkink

Content manager KPCV



Basis uitgangspunt

• Calamiteiten hebben zelden maar één oorzaak

• Meestal: 
❖ Cumulatie van meerdere tekortkomingen …

❖ … van meerdere ketenpartners …

❖ … in meerdere fasen!

• Leidt tot opzet met  “Borgingsacties” per fase

• Bij een borgingsactie kunnen verschillende 
ketenpartners betrokken zijn



Kern van het Kennisportaal

• Kennis en ervaring rond CV vertaald in “Borgingsacties” 
❖ per “rol” en per fase in de levenscyclus van bouwwerken



Korte omschrijving borgingsactie

Voor wie van belang?

Volgende stap



Toelichting

Links naar bronnen
en gerelateerde 
websites

Direct naar andere 
borgingsacties

Voorbeeld borgingsactie

Betrokken rollen



CV is 
ketenverantwoordelijkheid

• Praktijk leert: vaak niet!



Daarom: online kennisscans

• Projectteamscan
❖ Bij de start van een nieuwe fase

❖ Teamleider nodigt teamleden uit 
online scan in te vullen

❖ Bespreking van resultaten in startvergadering

• Persoonlijke scan
❖ Geef aan wat je rol is in een bouwproject

❖ Ad random 10 vragen

❖ Score + leessuggesties n.a.v. onjuiste 
antwoorden

Hierop gaat Corné Hagen straks 
uitgebreid in



Online tools op de homepage



Beginscherm 



Projectteamscan



Project aanmaken



Teammanager beheert teamscan



Teammanager ontvangt mail



Deelnemers toevoegen



Teamleden uitnodigen voor 
scan



Voorbeeld vraag Projectteamscan

Pop-up scherm met
korte toelichting

Link naar borgings-
actie op KPCV



Nog een voorbeeld

Ieder teamlid vult dit 
online in; resultaten 
worden automatisch 

verzameld in een 
matrix



Naar de teamsessie



Resultaat



Resultaat



Dank voor uw aandacht!





Sander Vernooij
BAM Advies & Engineering



KPCV tool – projecteam scan
Pilots KPCV tool in de Praktijk

Sander Vernooij

BAM Advies & Engineering
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Pilot KPCV Tool

• Aanleiding

• Pilot Project – MFO2

• BAM structuur 

• Effecten Pilot

• Toekomst

Visualisatie – interieur tenderontwerp MFO2
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Veiligheid

• Bouwplaatsveiligheid (Arbo)

• Omgevingsveiligheid

• Bouwwerkveiligheid 

(constructieve veiligheid)
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Voorbeelden Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

2017

201020112015

2019
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Het Pilot project

• Design & Build

• Nieuwbouw Multifunctioneel Onderwijsgebouw 

(MFO) II

• Erasmus Universiteit Rotterdam

• Opdracht; 

het ontwerp, de realisatie en de oplevering van 

de nieuwbouw van MFO II van ca. 9.500 m2 bvo, 

onder meer bestaande uit onderwijsruimten,  

studieruimten/-plekken, kantoren, ontmoetings-

en ontspanningsruimten.

• Tender partners;

Visualisatie – masterplan Easmus Universiteit Rotterdam
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Donut

• In plaats van een taartdiagram, is het veel mooier 

om een donut te gebruiken. Dit heeft een moderner 

karakter en het ‘gat’ kan gebruikt worden om een 

getal extra aandacht te geven. 

• De datalabels worden geplaatst in Arial Regular, 12 

pts
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Een staafdiagram wordt gebruikt met een kleurvolgorde. Hoofdkleur groen, daarna volgt altijd oranje, donkergroen en de zwart /grijs tonen. Mochten er nog meer 

kleuren nodig zijn, dan kun je altijd nog kijken naar licht groen en licht oranje.

De datalabels worden geplaatst in Arial Regular, 12 pts

Naam grafiek, Arial Bold 16 pt

Notatie
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Effecten

• Inzicht in stukken

• Kennisopbouw

• Discussie verantwoordelijkheden

-> hogere bekendheid kpcv.nl

Knipsel – dashboard Team scan / KPCV Online Tools
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Tabel

Titel, Arial Bold, 18 pt.

Kop, Arial Bold 16 pt. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Lorem ipsum, Arial Regular, 14 pt. xx xx xx xx xx

Lorem ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx

Lorem Ipsum xx xx xx xx xx
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Gantt chart

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4

Event 01

Event 02

Event 03

Event 04

Event 05

Event 06

Event 07

Event 08

Event 09

MILESTONE
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Gevolg / Vervolg

• Verhoogde blijvende aandacht constructieve 

veiligheid door gebruik tool

• Relatie met BRL5022  

• Verplicht stellen bij start project?

• Wie is de initiatiefnemer en verantwoordelijke 

van de scan?

Knipsel – dashboard Team scan / KPCV Online Tools
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Ralf van Leeuwen
Van Hattum en Blankevoort





Jurgen Hielema
Rijksvastgoedbedrijf



Jurgen Hielema

Projectteamscan

toegepast

Borgen van verantwoordelijkheden

18 mei 2021



Voorstellen

Jurgen Hielema
Kenniscoördinator Constructie Rijksvastgoedbedrijf

Expert Vastgoed en Infrastructuur

Technisch Manager
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Rol opdrachtgever

Bron: www.kpcv.nl

https://kpcv.nl/borgingsacties/initiatief/opdrachtgever-en-constructieve-veiligheid/
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Rol opdrachtgever

Bron: www.kpcv.nl

https://kpcv.nl/borgingsacties/initiatief/opdrachtgever-en-constructieve-veiligheid/


Rol opdrachtgever



Proceseis





Constatering

› Projectkwaliteitsplan
▪ vaak pas vanaf UO

▪ ziet op UO en/of Uitvoering

› Taken verantwoordelijkheden   
OC of CC vaak niet of 
onvoldoende uitgewerkt

› Generiek, onvoldoende 
projectspecifiek

› Inhoud komt niet expliciet in 
gesprek of overleg aan bod
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Wie is nu écht (of voelt zich) verantwoordelijk?
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Wie is nu écht (of voelt zich) verantwoordelijk?

Uitwerking verantwoordelijkheden in het PKP

• zijn de afspraken duidelijk?

• en naar alle betrokken partijen gecommuniceerd?

• worden de afspraken nageleefd?

• situaties of taken die niet duidelijk (belegd) zijn?



Kans



Projectteam Scan Constructieve Veiligheid

› ‘Klokken gelijk’ inzake verantwoordelijkheden

› Blinde vlekken en dubbelingen komen aan de orde

› Inhoud PKP ‘gaat leven’

› Niet alledaags gespreksonderwerp voor aanwezigen

› Uitkomsten vastleggen > waar mogelijk herijken PKP

› Herijken scan in volgende projectfase



Vooruitblik
Rol opdrachtgever

› Beter sturen op uitvraag PKP ontwerpfase / engineering / uitvoering

› Proceseis Projectteam Scan Constructieve Veiligheid

(sluit de verantwoordelijkhedenmatrix aan bij het PKP?)



Vragen?





Corné Hagen
ABT



Persoonlijke Scan in de Praktijk



ABT / bouwen aan ambities / toegevoegde waarde

Persoonlijke toegevoegde waarde

Toevoegde waarde voor mij als jonge constructeur

Veel bekend, veel onbekend

Weten wat je niet weet

Herkennen en signaleren



Het doel van de persoonlijke scan

Persoonlijke scan 

Verschillende rollen

Niet alleen voor constructeurs

Concrete toetsing van kennis

Persoonlijk relevante artikelen
ABT / bouwen aan ambities / doel



KPCV – Persoonlijke Scan

ABT / bouwen aan ambities / online tools



Nieuwe scan aanmaken

ABT / bouwen aan ambities / nieuwe scan



Voorbeeld vraag

ABT / bouwen aan ambities / voorbeeldvraag

Toetsing van kennis:
- Geen verwijzing naar artikel
- Wat wel bij teamscan is



ABT / bouwen aan ambities / resultaten

Resultaten



ABT / bouwen aan ambities / onjuiste vraag

Onjuiste vraag bekijken



ABT / bouwen aan ambities / leesvoer

Keuze voor mail met leesvoer



ABT / bouwen aan ambities / website

Hoe kan ik dit gebruiken?





Discussie en vragen




