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 KPCV vernieuwt! 
 Nog maar drie jaar geleden, op 27 juni 2018, lanceerde een groep 

van negen betrokken en enthousiaste initiatiefnemers het Kennis-
portaal Constructieve Veiligheid. Sindsdien heeft KPCV een pro-
minente positie ingenomen in het streven naar optimale construc-
tieve veiligheid. Het begint natuurlijk allemaal met goed opgeleide 
medewerkers en een goede bedrijfscultuur. Aanvullend daarop 
biedt KPCV veel informatie en hulpmiddelen om constructieve 
veiligheid te borgen. Het draagvlak is inmiddels verbreed tot 51 
partners uit alle geledingen van de bouwsector, zoals opdracht-
gevers, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, toeleveranciers, en 
kennisinstituten. In de praktijk helpt KPCV al die partijen om hun 
eigen specifieke verantwoordelijkheid voor de constructieve 
veiligheid van bouwwerken op een goede manier in te vullen. Wilt 
u snel meer weten over hoe KPCV werkt? Kijk dan het webinar 
terug dat we op 13 april verzorgden voor het Constructeurs-
register: https://www.youtube.com/watch?v=GGVr_TpTGhY.  
 

Van burgerinitiatief tot stichting 
Vanwege de groei van het aantal partners is ons “burgerinitiatief” 
van destijds op 6 januari van dit jaar omgezet in de Stichting KPCV. 
De KPCV-organisatie bestaat uit de Partnerraad, het Bestuur en 
een keur aan Taakgroepen. In de Partnerraad, die drie keer per jaar 
bijeenkomt, zijn alle KPCV-partners vertegenwoordigd. De 
Partnerraad waarborgt de continuïteit in het beleid, dat door het 
Bestuur wordt voorbereid en uitgevoerd. Taakgroepen pakken in 
een beperkt aantal bijeenkomsten specifieke onderwerpen op het 
vakgebied bij de kop. Zij zetten veelal bestaande kennis om in 
handzame content voor de website. De Partnerraad autoriseert de 
voorstellen van Taakgroepen vóórdat we ze op KPCV publiceren. 
Op onze website (www.kpcv.nl) kunt u onder meer lezen hoe de 
Partnerraad, het Bestuur en de diverse Taakgroepen zijn 
samengesteld. 
 

Kernwaarden  
 De oprichting van de Stichting KPCV was aanleiding om nog eens 

goed na te denken over de rol die we als platform willen spelen in 
de bouwketen. Het doel is onveranderd: het bevorderen van de 
constructieve veiligheid door alle informatie over een goed bor-
gingsproces te bundelen en te ordenen. Daarbij horen de volgende 
kernwaarden:  
 

 • Onafhankelijk 
• Openbaar en vrij toegankelijk 

 

 

 

http://www.kpcv.nl/
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• Maatschappelijk relevant 
• Constructieve veiligheid als ketenverantwoordelijkheid 
• Gevalideerde kennis en ervaring 
• Breed draagvlak 

  
 KPCV … 

• … maakt rollen van alle partijen duidelijk; 
• … geeft systematisch en actueel inzicht in 

verantwoordelijkheden; 
• … bevordert samenwerking en samenhang tussen partijen;  
• … wijst partijen op het belang van een ieders inbreng in de 

borging van constructieve veiligheid; 
• … bevordert lerend vermogen. 

 

Nieuwe partners 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sinds de oprichting van de stichting in januari jongstleden heeft 
KPCV zeven nieuwe partners mogen verwelkomen. Het betreft de 
volgende organisaties:  
 
• JVZ Ingenieurs, constructieadviesbureau met vestigingen in 

Deventer en Nijmegen; 
• Raadschelders Bouwadvies b.v., adviesbureau gespecialiseerd 

in houtconstructies; 
• Nieman Raadgevend Ingenieurs, dat met name expertise op 

het gebied van installaties (en de invloed daarvan op construc-
ties) inbrengt; 

• VHC, de Vereniging van Houtconstructeurs; 
• IPO – Interprovinciaal Overleg, Vakberaad Beheer en Bouw 
• Cement, Kennisplatform voor Betonconstructies 
• Aveco de Bondt, ingenieursbedrijf 
 
Op de website kunt u een volledig overzicht van onze partners 
vinden. 
Op dit moment lopen gesprekken met nog weer nieuwe potentiële 
partners! Nog geen partner, maar wel belangstelling? Meld het ons 
via info@kpcv.nl!  
 

Ontwikkelingen 
 Sinds de lancering in 2018 heeft KPCV twaalf omvangrijke updates 

ondergaan. De site werd verrijkt met bijdragen op het gebied van 
onder meer bestaande bouw, geotechniek, risicomanagement en 
het omgaan met innovaties. Onder de rubriek “Nieuws” op de 
homepage kunt u berichten over deze updates vinden. Het betreft 
allemaal bijdragen die Taakgroepen voorbereidden en die de 
Partnerraad autoriseerde. Op deze manier garanderen we één van 

 

 

 

mailto:info@kpcv.nl
https://kpcv.nl/jvz-sluit-aan-en-ander-kpcv-partnernieuws/
https://kpcv.nl/kpcv-verwelkomt-installatieadviseur-nieman-de-raadgevende-ingenieur/
https://kpcv.nl/raadschelders-bouwadvies-zorgt-voor-inbreng-houtbouw-in-kpcv/
https://kpcv.nl/vereniging-van-houtconstructeurs-partner-van-kpcv/
https://kpcv.nl/provincies-sluiten-aan-bij-kpcv/
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de kernwaarden van KPCV: we plaatsen uitsluitend gevalideerde 
kennis en ervaring op de site. Recent zijn vier aanvullingen tot 
stand gekomen die inspelen op recente ontwikkelingen:  
 
• Inspelend op de aanbevelingen van de OvV m.b.t. een “APK 

voor bouwwerken”, roept KPCV op tot een realistische en pro-
portionele benadering bij de inspectie van bestaande bouw-
werken.  

• De opkomst van parametrisch ontwerpen en het gebruik van 
nieuwe software leidden tot specifieke borgingsacties.  

• Samenwerking in de keten is het lemma van KPCV. Om de 
onderlinge samenwerking te verbeteren hebben we twee 
online instrumenten ontwikkeld. Met de “Projectteam Scan” 
kunnen projectpartners bij de start van een nieuwe procesfase 
met elkaar tot goede afspraken komen over de borging van de 
constructieve veiligheid. We roepen ieder projectteam op de 
scan te gebruiken. Wil je weten hoe sterk jezelf in je schoenen 
staat? Doe dan de Persoonlijke Scan!  

• Circulair bouwen wordt sterk gepromoot. Daarbij is het van 
belang de constructieve veiligheid niet uit het oog te 
verliezen. In twee nieuwe borgingsacties leggen we uit hoe. 

• Binnenkort verschijnt een aantal nieuwe updates op het 
gebied van Materialen Risicomanagement en Risicodossier.  

 

Blik op de toekomst 
 Iedere partnervergadering levert weer nieuwe ideeën op om de 

content van KPCV te verrijken. Zo zijn op dit moment Taakgroepen 
actief op terreinen als de wisselwerking tussen installaties en 
draagconstructies, nieuwe digitale ontwikkelingen en de verant-
woordelijkheid voor constructieve veiligheid bij uiteenlopende 
contractvormen. Houd de nieuwsberichten op KPCV in de gaten!  
 

  
  

 
 
 
 
 

 Volg KPCV op 
 

  

 

 

 

https://www.linkedin.com/groups/3472494/

