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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Kennis en proces moeten met 
elkaar worden vervlochten

AAN TAFEL MET… HARRY NIEMAN

BOUWKWALITEIT
Gedurende het gehele bouwproces krijgen de beslissers 
immers prikkels om keuzes te maken die nadelig zijn voor 
de kwaliteit van het bouwwerk. Soms zijn die keuzes bewust 
(bijvoorbeeld vanwege de prijs), soms ook onbewust  
(vanwege onwetendheid). Nieman: “Dat laatste is natuurlijk 
niet vreemd, je kunt niet alles weten. Maar je moet wel  
weten wat je niet weet.”

“Kennis en proces horen bij elkaar,” vervolgt hij. “Momenteel 
staan ze veel te veel naast elkaar: die twee moeten met 
elkaar worden vervlochten. Daarvoor moet, veel intensiever 
dan nu gebeurt, worden samengewerkt en gecommuni-
ceerd. De verantwoordelijkheden moeten veel helderder  
zijn en duidelijk worden vastgelegd. En we moeten naar  
een goed functionerend apparaat dat kan zorgen voor de 
handhaving op de bouwregelgeving.” 

“Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is zekerheid te 
creëren voor de opdrachtgever en de gebouwgebruiker:  
de klant mag ervan uitgaan dat het bouwwerk voldoet  
aan de eisen die eraan worden gesteld. Dat betekent dat 
een systematiek moet worden ontwikkeld, waarbij enerzijds 
de kennis en kunde van de bouwer optimaal tot zijn recht 
kan komen en anderzijds de kwaliteit van het werk wordt  
geoptimaliseerd. Door de verantwoordelijkheid primair te 
leggen waar die ligt, bij de aannemer, en de bewijslast ook 
bij deze partij neer te leggen, wordt bewerkstelligd dat de in 
de markt aanwezige kennis en expertise ook daadwerkelijk 
wordt aangewend om de kwaliteit van de bouwwerken  
te optimaliseren.

CONTROLE BOUWKWALITEIT
“Het systeem van handhaving waar we nu mee werken, 
 functioneert niet. We kunnen verzinnen wat we willen, maar als  
er geen controle en handhaving is, zal het onvoldoende 
leiden tot een verbeterde bouwkwaliteit. Momenteel vindt  
de vergunningverlening plaats op basis van het ontwerp, 
maar een bouwplan wordt per definitie niet uitgevoerd  
zoals het op tekening staat. De overheid is op sommige 

Als oprichter van Nieman Raadgevende Ingenieurs (in 1988), 
en daarvoor als hoofd kwaliteitszorg bij een middelgroot 
bouwbedrijf, heeft Harry Nieman zich zijn werkende leven 
lang beziggehouden met bouwkwaliteit. Sinds 1 januari 2013 
is hij als kwartiermaker actief met de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb) en is hij gestopt als directeur bij 
Nieman. “Natuurlijk kom ik nog wel met enige regelmaat 
langs om te informeren hoe het gaat, ik blijf emotioneel wel 
betrokken bij de gang van zaken,” zegt hij hierover.

Nieman werkt al ruim twintig jaar aan een verbeterde 
 bouwregelgeving en wordt gezien als één van de  architecten 
van de Wkb. Als adviseur ergerde hij zich er altijd aan als er 
te weinig werd gedaan met de kennis en expertise die hij 
inbracht. Hij kwam al snel tot de conclusie dat dit een gevolg 
was van hoe de bouw is georganiseerd. 

" WAAROM STA JE NIET  

VOOR DE KWALITEIT  

DIE JE LEVERT?"
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HARRY NIEMAN IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD, SINDS 39 JAAR.

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS VAN 29 EN 26. MET NAME 
BIJ DE OUDSTE VALT DE APPEL NIET VER  
VAN DE BOOM: ZE HEEFT NA HAAR HTS  
IN AMSTERDAM DE MASTEROPLEIDING 
CONSTRUCTION, MANAGEMENT & 
 ENGINEERING (CME) AAN DE TU EINDHOVEN  
GEVOLGD. HAAR AFSTUDEERSCRIPTIE GING OVER HET WKB. ZIJ WERKT NU BIJ  
EEN PROJECTONTWIKKELAAR. DE JONGSTE HEEFT EEN HBO-OPLEIDING  
(MEDIA- EN ENTERTAINMENTMANAGEMENT) AFGEROND EN WERKT BIJ EEN 
EVENEMENTEN BUREAU GESPECIALISEERD IN TROUWCEREMONIES. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
IK HOU VAN LANGE AFSTANDSLOPEN (HOEWEL DE AFSTANDEN NA MIJN 60STE 
STEEDS KORTER WERDEN), TAFELTENNIS EN DOE AAN YOGA, DAARDOOR BLIJF IK FIT. 
EN IK LEES GRAAG.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB NOG STEEDS ALLES VAN THE BEATLES. MAAR IK LUISTER OOK GRAAG NAAR 
BIJVOORBEELD AMY WINEHOUSE OF KLASSIEKE MUZIEK. ALS IK KLASSIEK LUISTER, 
ZIJN DAT VAAK DE GROTE COMPONISTEN: BACH, CHOPIN, ETC. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
WE GAAN VAAK NAAR GRIEKENLAND. MAAR DE VERDER WEG GELEGEN 
 BESTEMMINGEN ALS CANADA, DE VERENIGDE STATEN EN NIEUW ZEELAND ZIJN 
NATUURLIJK OOK ZEER INDRUKWEKKEND.

FAVORIETE STAD?
STOCKHOLM WORDT OOK WEL HET VENETIË VAN HET NOORDEN GENOEMD,  
DAT VIND IK EEN PRACHTIGE STAD. 

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
DE DUITSE ARCHITECT HANS KOLLHOFF. IK HOU VAN ZIJN EERLIJKE MATERIAAL-
GEBRUIK EN SYMMETRISCHE VORMEN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN GEZIN NATUURLIJK. OP PROFESSIONEEL GEBIED BEN IK ER VOORAL TROTS  
OP DAT HET BEDRIJF DAT IK HEB OPGERICHT EN DAT IS UITGEGROEID TOT EEN 
 ONDERNEMING MET MEER DAN 140 MEDEWERKERS . 

onderwerpen bijzonder ambitieus, we gaan bijvoorbeeld 
‘van gas los’, we willen gezonde woningen en gebouwen 
en de eisen op het gebied van duurzaamheid en energie-
besparing worden steeds verder aangescherpt. In 2030 moet 
er 50% minder primaire grondstoffen vin de bouw gebruikt 
worden en in 2050 moet de bouw volledig circulair zijn.  
Maar hoe wordt gemonitord of aan de doelstellingen wordt 
voldaan? Het antwoord is dat dit nauwelijks gebeurt,  
omdat men niet beschikt over toereikende instrumenten. 
Controle en handhaving vindt niet of nauwelijks plaats.” 

“De Wkb verplaatst het controlemoment van het ontwerp 
naar het bouwwerk ‘as built’. De bewijslast komt bij de 
 aannemer te liggen: wanneer na oplevering gebreken aan 
het bouwwerk aan het licht komen, is het aan de aannemer 
om te bewijzen dat dit niet ligt aan zijn werkzaamheden.  
Veel aannemers zijn hier niet blij mee, maar dat vind ik 
onbegrijpelijk. Waarom sta je niet voor de kwaliteit die je 
levert? Het bezwaar dat lang niet alle bouwfouten te wijten 
zijn aan het handelen van de aannemer wordt in de nieuwe 
systematiek ondervangen. Stel: er zit een fout in het ontwerp. 
In veel gevallen zal de aannemer dit niet opmerken en dat 
mag je ook niet van hem verwachten: dat is zijn expertise 
helemaal niet. Omdat in de nieuwe systematiek de verant-
woordelijkheden veel beter worden vastgelegd, is ook helder  
wie wanneer welke fout heeft gemaakt en zal worden voor-
komen dat partijen naar elkaar gaan wijzen, zoals in de 
huidige situatie schering en inslag is.” 

BRIEF AAN DE EERSTE KAMER
Toen de Eerste Kamer medio 2017 de stemming over het 
wetsvoorstel opschortte (overigens op verzoek van de toen-
malige minister Plasterk), was dat voor Nieman persoonlijk 
bijzonder teleurstellend. Het uitstel was in zijn ogen onnodig 
en ongewenst. Op 29 juni jl. stuurde minister Ollongren de 
Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van de 
Wkb. Het ligt voor de hand dat de wet hiermee alsnog in 
stemming zal worden gebracht. Belangrijk onderdeel is  
dat gedurende drie jaar zal worden gemonitord hoe de wet 
in de praktijk uitpakt.

Eén van de belangrijkste punten van twijfel van de  
Eerste Kamer betreft de vraag hoe ver de aansprakelijkheid 
van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschu-
wingsplicht. De minister geeft in de brief aan de bepalingen 
ten aanzien van de aansprakelijkheid van de aannemer en 
de waarschuwingsplicht vanaf de inwerkingtreding van het 
beoogde stelsel te zullen monitoren. Minister Ollongren geeft 
in de brief verder aan te werken aan afspraken met de  

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB)
ROOFS IS IN MEERDERE ARTIKELEN UITGEBREID INGEGAAN  
OVER DE INHOUD VAN DE WKB EN DE GEVOLGEN VOOR  
DE DIVERSE KETENPARTIJEN IN DE DAKENBRANCHE.  
ZIE VOOR EEN BEKNOPTE UITEENZETTING MET NAME HET  
ARTIKEL ‘DE WET KWALITEITSBORGING IN DE PRAKTIJK’ IN  
ROOFS DECEMBER 2016.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bevoegd-
heidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteits-
borger. Deze behelzen o.a. het moment en wijze van invoering, 
 informatie-uitwisseling, mogelijke ICT-aspecten voor gemeenten 
en een gezamenlijk implementatieplan.

De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk dit najaar over de  
Wet kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb). Vanzelfsprekend  
zal Roofs nader berichten over de ontwikkelingen zodra dit  
relevant is. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl


