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De politiek, gemeenten én bouwbedrijven, ze kijken allen met het nodige 
wantrouwen naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb, 
die op dit moment de politieke molens doorloopt en vermoedelijk in 2021 
van kracht zal worden. De Wkb legt de eindverantwoordelijkheid voor het 
bouwen nadrukkelijker bij de aannemer en wil de controle op de kwaliteit 
privatiseren. Bouwbedrijf Hercuton omarmt de nieuwe wet juist, een beetje 
tegen de stroom in. Een gesprek met Hercuton-directeur Ivo van der Mark.

Ivo van der Mark: 
“Hercuton is positief 
over de Wkb”

Bouwbedrijf werkt nu al met 
private kwaliteitsborging
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“Eerlijk gezegd verbaast de scepsis vanuit de bouwwereld me 
een beetje”, zegt Van der Mark. “Wij zijn er juist heel positief 
over. De Wkb legt de verantwoordelijkheid voor de realisatie 
van een pand en de aansprakelijkheid die daarbij hoort bij de 
aannemer neer. Dat is niet onlogisch, je neemt de verantwoor-
delijkheid voor wat je bouwt en negen van de tien keer is dat 
eigenlijk nu ook al zo. Wat uitgebannen wordt, is wat ik maar 
even ‘juridische innovatie’ noem, allerlei slimme contracten 
waarin als je ze goed leest staat, dat de betreffende bouwer 
juist niet aansprakelijk is.”

Kwaliteitsborgers medeverantwoordelijk
En de bedenkingen van de gemeenten? Van der Mark: “De 
weerstand bij gemeenten snap ik wel. Ze hebben een afdeling 
Bouw- en woningtoezicht en een deel van hun werk verhuist 
straks naar private kwaliteitsborgers. Toch vinden wij ook dat 
een goede zaak, we werken al een aantal jaren zo, vooruit-
lopend op de wet. Het is denk ik vooral interessant om te 
kijken hoe je dat op een juiste manier vormgeeft, zodat het 
uiteindelijke doel, de kwaliteit van het bouwen, gewaarborgd 
blijft. Wij zijn in zee gegaan met Seconed, een private kwali-
teitsborger, die onze processen gedurende het hele bouw proces 
toetst. Ze controleren de aanvraag van de bouwvergunning en 
zien er tijdens de bouw op toe dat alle onderdelen volgens die 
vergunning gebouwd worden. En, wat ook heel belangrijk is 
voor het slagen van de Wkb straks, ze dragen ook verantwoor-
delijkheid voor de goedkeuringen die ze geven. Dat is nu bij 

het bouwtoezicht van de gemeenten heel anders. Zij geven wel 
hun goedkeuring, maar als het dan toch mis gaat zijn zij daar 
niet verantwoordelijk voor.”

Intensieve controles
“De controles van Seconed gaan ook veel verder dan die van 
bouw- en woningtoezicht. In de praktijk zal de gemeentelijke 
ambtenaar van bouw- en woningtoezicht maar af en toe op 
de bouw aanwezig zijn. De private kwaliteitsborger volgt het 
bouwproces op de voet en controleert heel intensief, van de 
positie van de palen en de wapening van de fundering tot 
 kozijn- en dakaansluitingen. Van alle controles wordt een 
rapportage gemaakt, die ook aan de opdrachtgever verstrekt 
wordt. Een heel transparante manier van werken dus. Zijn 
er onvolkomenheden, dan moeten die eerst opgelost worden 
voordat het betreffende onderdeel goedgekeurd wordt.”
Dus het bezwaar dat je uit de politiek hoort, dat er misschien 
niet altijd onpartijdige controles uitgevoerd worden, dat speelt 
eigenlijk niet? “Ik kan me die zorg wel voorstellen”, zegt Van 
der Mark, “het past een beetje bij de reputatie die de bouw-
wereld lange tijd gehad heeft. Maar als ik naar onszelf kijk, 
wij hebben er geen enkel belang bij om te sjoemelen met de 
 kwaliteit van ons werk. We nemen de verantwoordelijkheid 
voor wat we bouwen en willen daarom ook dat alles wat we 
doen goed gecontroleerd wordt.”

Transparant over klanttevredenheid
Zijn de effecten van die intensieve controles zichtbaar? 
“Jazeker. Bij de projecten die we uitvoeren met private kwali-
teitsborging zien we duidelijk minder opleverpunten, minder 
faalkosten en minder garantiezaken. Ook opdrachtgevers 
beginnen de voordelen van onze werkwijze te ontdekken en 
sommigen stellen hem zelfs al als eis bij nieuwe projecten. Het 
gaat dus niet alleen om een wet, maar ook om een duidelijke 
behoefte vanuit de markt, en die omarmen we.” 

“Eerlijk gezegd verbaast me de scepsis vanuit de bouwwereld wel een beetje”

Dat de opdrachtgevers van Hercuton blij zijn met deze ma-
nier van werken blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken, 
die het bedrijf meerdere malen per project uitvoert. Van der 
Mark: “We meten de klanttevredenheid direct na het sluiten 
van het contract, halverwege de uitvoering, bij de oplevering 
en een jaar na de oplevering. We scoren gemiddeld een 8,2. 
We zijn er ook heel transparant in: onze klanten kunnen al 
hun  ervaringen per bouwfase kwijt op een voor iedereen 
toegankelijke website, www.hercuton.tevreden.nl. We hopen 
dat veel bouwbedrijven ons daarin gaan volgen. Sommige 
hebben  misschien nog moeite met die transparantie en het 
jezelf kwetsbaar opstellen. Klanttevredenheid is eigenlijk de 
mate waarin je in staat bent de verwachtingen van de klant te 
managen en op dat gebied leren we heel veel van de reacties. 
Daarom zou het mooi zijn als ook de andere bouwers hun 
koudwatervrees voor die transparantie, net als die voor de 
Wkb, overboord gooien. We gaan het zien.”

Ivo van der Mark, directeur van Hercuton

Hercuton
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http://www.hercuton.tevreden.nl

