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Welkom: Op onze eerste digitale “Meet and Greet sessies.

Voorstel:  Wytzejan de Jong – CEO Woningborg Groep

Maurice Klaver – Directeur WTT en WBA

Gerlof Muntinga – CFRO Woningborg Groep

Leendert Maris – COO Woningborg NV

Woningborg: Waar staan wij voor 

Trends en ontwikkelingen 

Tarief 2021

Onze focus voor 2021 

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument 

AGENDA 



T E K S T  /  B E E L D  ( X L )

Als Woningborg doen we alles om 
bouwondernemers en kopers in 
Nederland zekerheid te bieden bij het 
verwezenlijken van de bouw of 
verbouw van woningen. Samen 
realiseren we huizen waar mensen 
graag willen wonen. Huizen van 
kwaliteit, gebouwd voor de toekomst

WONINGBORG3
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Marktleider met 70% 

marktaandeel in 

nieuwbouwkoopwoningen 

> 1.000 aangesloten 

ondernemingen

40 jaar ervaring 

> 1 miljoen certificaten

> 3.000 woningen afgebouwd
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DE ROL VAN 

WONINGBORG N.V. 
IN DE WONINGBOUWSECTOR
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473

Woningen afgebouwd 

2.840 

Aangemelde plannen 

21.810 

Garantie certificaten
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WONINGBORG 

2019 IN CIJFERS 

1.019

Deelnemers opleiding

1.253

Licenties 

Technische ABC

60 

Adviestrajecten

272

Metingen

121 

wkb proefprojecten 

afgerond, 73 in 

uitvoering (t/m 2020)
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• COVID19 verandert de wereld, impact op de bouw beperkt gebleven door de “slimme” lockdown

• Consumentenvertrouwen ernstig gedaald, maar vraag in woningmarkt minder hard geraakt door 
schaarste. Trendbreuk economische ontwikkeling en huizenprijzen.

ONTWIKKELINGEN 2020

Stijgende woningverkopen en prijzen die door het
dak gaan. Het is een opvallende trend in tijden
waarin de economie gebukt gaat onder een
pandemie. Door de coronacrisis lag de economische
activiteit in het tweede kwartaal namelijk bijna 10
procent lager dan een jaar eerder. En doorgaans
bewegen de woningverkopen en prijzen mee met
de economische conjunctuur (zie figuur). Redenen
om aan te voeren zijn:

• Heel veel overheidssteun

• Weinig alternatieven voor koop
• Lage rentes

• Doorstroom
• Huizenmarkt is nog krap
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• De orderportefeuille voor de woningbouw is op niveau gebleven.

ONTWIKKELINGEN 2020

Orderportefeuilles blijven op goed niveau
In tegenstelling tot de eerdere crises bleven
de werkvoorraden in de bouw in 2020 goed
op peil (figuur 2.2). Aanvankelijk daalden de
werkvoorraden in de woning- en
utiliteitsbouw aan het begin van de lockdown
maatregelen, maar gaandeweg het jaar
herstelden deze zich. In de gww namen de
werkvoorraden na een daling in 2019 zelfs
toe. Alles overziende zijn er vanuit de orders
geen alarmerende signalen richting de
toekomst als gevolg van de krachtige
economische terugval door de
coronamaatregelen.
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• Afgegeven vergunningen na dip in 2019 zijn structureel hoger in 2020.

• Impact van de Corona crisis leidt nog niet tot meer faillissementen. Toekomstverwachting; een 
tijdelijk dip in vraag en stabilisatie van de prijsontwikkeling in 2021. 

ONTWIKKELINGEN 2020
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PRODUCTIE IN 2020 HOGER DAN IN 2019
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0 5.000 10.000 15.000 20.000

Aangemelde
plannen

Geaccepteerde
plannen

Certificaten

2020-Q3 2019-Q3

In 2020 zijn 17% meer 

certificaten afgegeven in 

vergelijking met zelfde periode 

in 2019. 

Het aantal plannen is ongeveer 

gelijk gebleven.

Weinig tot geen plannen 

afgewezen. 
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IMPACT CORONA OP DE BOUW VOORJAAR 2020 (onderzoek wordt herhaald in oktober)
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TRENDS OP DE WONINGMARKT 
(middellange) termijn

In februari 2020 heeft een Twijnstra & Gudde voor 
Woningborg de 10 meest in het oog springende trends in 
beeld gebracht op het gebied van wonen en woningbouw 
welke raakvlakken heeft met Woningborg. 

1. Schaarste is er in overvloed 
2. Traditioneel bouwen is nu toch echt verleden tijd. 
3. Eigen huis onbetaalbaar voor Jan Modaal 
4. Huis als computer 
5. Een huis bestel je gewoon online 
6. Een plekje in de slimme stad 
7. Huis is energiepositief 
8. Het politieke dak lekt 
9. Onverwachte concurrentie 
10.Van vliegschaamte naar woonschaamte
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Ingangsdatum 1-1-21

De Woningborg tarieven worden deze week 
gecommuniceerd met u. Het nieuwe tarief zal worden 
toegepast op de certificaten welke afgegeven worden vanaf 
1 januari aanstaande. 

Grondslag tarief

De grondslag voor de tarieven zijn de koop- of 
aanneemsommen inclusief alle overeengekomen meer en 
minder werk.

TARIEVEN  2021
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Kwaliteit

Focus op kwaliteitsborging. Goedgekeurd 
kwaliteitsborgingsinstrument in gebruik bij Woningborg 
Toetsing en Toezicht.

Digitalisering

Digitalisering van processen. Online inzicht in RTO en 
digitaal mogelijk maken van planaanmelding. 

Kennis voorop

Opleidingen uitgebreid en digitaal beschikbaar. Nieuw 
kennisplatform met volledig vernieuwd Technisch ABC

ONDERWERPEN 2021



Scherpe tarieven en 

uitgebreide kennis en 

support

Inclusief softwarelicenties 

of software van uw eigen 

keuze

Totaaloplossing voor 

kwaliteitsborging
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WONINGBORG 

KWALITEITSBORGING INSTRUMENT (WKI)



WIJZIGINGEN INGANG WKB
▪ Het publieke stelsel wijzigt in een gecombineerd publiek-

privaat stelsel

▪ Verplichte inschakeling van een private kwaliteitsborger 
door de bouwer/vergunninghouder

▪ Verplichte verklaring van de kwaliteitsborger op het 
gerealiseerde bouwwerk as built t.b.v het bevoegd 
gezag (t.o.v. as planned)

▪ Informatieplicht aan de consument of en zo ja hoe de 
bouwer verzekerd/geborgd is

▪ De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast 
in het voordeel van de consument

▪ Verplicht opleverdossier van de bouwer voor de 
consument

15



WKI OBV PARTNERSCHAP

Kwaliteitsborging gaat over toetsen, borgen en kunnen 

aantonen van bouwkwaliteit. 

Op het juiste moment zodat herstel tijdens de bouw nog 

mogelijk is en u faalkosten voorkomt. 

Kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht 

staat voor meer grip, support en scherpe tarieven.

Met ruim 40 jaar ervaring begeleidt Woningborg u vanaf 

de planaanmelding tot de verklaring gereedmelding. 
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Dubbelklik voor afspelen video of ga naar https://youtu.be/jT7BR9dvolY

https://youtu.be/jT7BR9dvolY
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CRITERIA WKI
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3. KLANTCRITERIA

2. GOED/DEUGDELIJK

1. BOUWBESLUIT

De mogelijkheid van meerdere criteria-sets kan dubbel werk en daarmee hogere kosten in toetsing of 

toezicht voorkomen.

1. Bouwbesluit: geldt als minimale ondergrens voor de verklaring 

gereedmelding

2. Goed- en deugdelijk: aanvullende set met criteria die ook wordt 

meegenomen in de toetsing en rapportage. Is niet verplicht 

voor verklaring gereedmelding, maar draagt bij in het verhogen 

van de algehele bouwkwaliteit.

3. Klantcriteria: klantspecifieke punten in het toets- en/of 

toezichtsprotocol. Bijvoorbeeld punten die niet vanuit het 

Bouwbesluit worden aangestuurd, maar voor uw opdrachtgever 

wel van belang zijn.



SNEL EN SIMPEL REGISTREREN
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1. Selecteer 

registratiepunt

2. Maak foto 3. Toevoegen tekst 4. Geef waardeoordeel 5. Opslaan Registratie via Chepp

standaard inbegrepen

Planning via KYP project 

inbegrepen

Koppeling mogelijk met 

software van eigen keuze



HELDERE RAPPORTAGES
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2-wekelijks samenvatting waaruit 

blijkt hoe uw plan er voorstaat met 

heldere weergave van de 

aandachtspunten. 

Naast de samenvatting ook 

mogelijk de volledige rapportage 

te downloaden zodat u zeer 

compleet beeld hebt van alle 

punten. 

Rapportage altijd actueel 

beschikbaar via de app Chepp.
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Uitgangspunten bij de WKI prijsstelling zijn

Risico gestuurd

Steekproef - Volume

Standaardisatie 

Klant wensen

Maatwerk voor klant specifieke profielen

Indicatie per woning 350 – 5.000 euro in basis o.a. afhankelijk van het 

aantal woningen in een plan



VOORDELEN WKI
▪ Kwaliteit onafhankelijk vastgesteld

▪ Tijdige controles voor grootst mogelijke herstelbaarheid 

▪ Instapklare programmatuur, geen licenties nodig

▪ Controles toegespitst op waar de risico’s het grootst zijn;

▪ Direct inzicht in status en voortgang door heldere rapportages

▪ Kwaliteitsbewustzijn van betrokkenen wordt vergroot

▪ Gedifferentieerde tarieven. Standaardisatie van producten, 

volume en aantoonbaar getoetst aanleveren leidt tot korting.

22
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Elektronische 

ondertekening in 

ontwikkeling 

Mijn Plannen

in ontwikkeling

RTO Digitaal

beschikbaar in

najaar 2020

WONINGBORG23

DIGITALISERING 
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RTO 

DIGITAAL 

UW RTO overzicht 

digitaal beschikbaar in 

het najaar van 2020  
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Woningborg Benchmark Technisch 

Woningborg bouwt sinds medio 2019 

benchmark database op aan de hand 

van de uitgevoerde bouwplaats 

inspecties. 

Gerichte adviezen en inzichten

Hiermee kan Woningborg iedere 

deelnemer of onderdeel heel gericht 

terugkoppelen waar verbeteringen 

mogelijk zijn en op langere termijn trend 

analyses uitvoeren. 

1 Hier zien zien wij de resultaten van de 

selectie ten opzichte van de portefeuille. 

Ogenschijnlijk voor deze groep bedrijven 

een nagenoeg gelijke kwaliteit als het 

totaal gemiddeld over alle deelnemers.

2 Indien echter naar de onderliggende 

deelnemers  wordt gekeken zien wij grote 

verschillen. 

3 Per plan en gecumuleerd per 

deelnemer kunnen wij aangeven waar u 

verbeteringen zou kunnen realiseren. 

Gerichte adviezen en bechmarking zijn 

hiermee mogelijk. Altijd geanonimiseerd 

voor derden overigens.
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Digitale Technische ABC

Volledig vernieuwd

Kennisplatform 

voor de hele sector 

Breder cursusaanbod

Digitaal beschikbaar

WONINGBORG27

KENNIS VOOROP
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WONINGBORG28Dubbelklik voor afspelen video of ga naar https://youtu.be/AJ3rtXqBXtw

https://youtu.be/AJ3rtXqBXtw


C O N TAC T

WONINGBORG29

Contact Algemeen

0182 58 00 04 communicatie@woningborggroep.nl www.woningborg.nl

Contact WKI pilot 

WTT@woningborggroep.nl

Hartelijk dank voor uw 
aanwezigheid en bijdrage.




