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Bouwprojecten gezocht om WKB praktijkprotocollen te testen 
 
Hoe kun je van een bouwelement of installatiedeel de vereiste kwaliteit aantonen? 
Met Praktijkprotocollen!  
 
Het project Praktijkprotocollen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) van ISSO 
bevindt zich in fase twee. In deze fase worden er steeds meer protocollen compleet, klaar 
om in de praktijk uit te proberen. Er zijn nu ruim twintig protocollen klaar om de borging 
van de uitvoeringskwaliteit op projectniveau te testen. ISSO nodigt bedrijven daarom 
graag uit om de nu beschikbare protocollen in de praktijk uit te proberen.  
 
De praktijkprotocollen geven een praktische invulling aan een uitdaging waarvoor de sector 
door de invoering van de WKB staat; aantoonbare kwaliteit.  
“We zijn heel benieuwd hoe bedrijven de WKB protocollen ervaren. Daarnaast geven we ze 
ook heel graag de kans om mee te praten. Heb je interesse in het testen van de beschikbare 
protocollen, meld je dan aan als test-deelnemer”, zegt Berend Koudstaal, 
programmamanager bij ISSO. 
 
Klaar voor de test! 
Op dit moment zijn er al diverse WKB praktijkprotocollen voor de ruwbouw, gebouwschil, 
installaties en afbouw klaar om getest te worden. Zowel in het huidige als het tweede 
kwartaal van 2022 komen er steeds meer beschikbare protocollen bij.   
 
Aanmelden als test-deelnemer? 
Aan de aanmelding als test-deelnemer krijg je toegang tot de beschikbare protocollen en 
bouw je onder andere mee aan praktische checklists waarmee kwaliteit aangetoond kan 
worden. Ook zorgt de feedback ervoor dat er lijsten ontstaan die tijdens de uitvoeringsfase 
gemakkelijk gebruik kunnen worden. Neem bij interesse contact op met ons salesteam via 
bestellingen@isso.nl  
 
Enthousiast geworden en meer weten? 
Het testen vindt plaats in nauwe samenwerking met ISSO. Wanneer je je aanmeldt kijken we 
samen welke protocollen passen bij de planning van het bouwproject. Wij geven uiteraard 
een korte instructie voor het testen.   
 
Ga voor meer informatie ook naar de projectpagina op onze website: 
https://isso.nl/projecten/praktijkprotocollen-wkb/  


