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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN LEVERANCIERS BREDE UITVRAAG 

DEEL 1: PER VRAAG 
Nr. Bedrijfsnaam Vraag 2   

Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in werkzame personen? 

1 2Jours BV Bedrijf bestaat sinds 2006 en inmiddels met 10 FTE 

2 4PS 4PS bestaat 20 jaar (opgericht in 2000) en heeft in totaal 260 medewerkers verdeeld over 3 kantoren (NL, BE en UK) 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

40 jaar, 75 medewerkers 

4 Arnsoft 1993, 1 persoon 

5 Bouwinfosys BV 17 jaar  ca 75 personen 

6 BRIS 1992, 7 werkzame personen 

7 Buro BOV 34 jaar 3 

8 CADAC Group Cadac Group is opgericht in 1986, er werken heden ten dage plm. 223 medewerkers bij Cadac Group. 

9 CannonWorks Informatie bij opdrachtgever bekend 

10 Centric 25 jaar 45 personen voor de bouw 

11 Construction Synergy BV Het bedrijf bestaat sinds 2015. 7 personen zijn direct werkzaam voor dit exploitatiebedrijf en 50 personen zijn 
werkzaam bij onze softwareontwikkelaar  

12 Dalux Netherlands BV Dalux ApS bestaat sinds 2005, Dalux Netherlands B.V. bestaat sinds 2019. Dalux heeft 120 mensen in dienst. 

13 Dutchview IT Wij bestaan 8 jaar en 40 fte 

14 Elicys B.V. KBSapp (KwaliteitsBorgingSysteem applicatie) is een merknaam van Elicys B.V. en bestaat sinds najaar 2017. De 
organisatiestructuur is flexibel. Hierdoor zijn er dagelijks tussen 5-15 personen werkzaam. 

15 ENK Software BV 24 jaar 24 FTE 

16 Exact Bouw7 Bouw7 5 jaar 42fte Exact 36 jaar +- 1400fte 

17 Exact Software Nederland BV Sinds 1984, 1.500 medewerkers 

18 Go2sure BV Go2Sure B.V. bestaat 7 jaar. Er zijn 8 werkzame personen  

19 HomeDNA Het bedrijf bestaat 12 jaar en er werken 10 man (2 op urenbasis) 

20 iBinder Nederland Ons bedrijf bestaat sinds 10 jaar en is opgericht in Zweden. Sinds 1,5 jaar zijn we actief op de Nederlandse markt. Ons 
bedrijf telt 50 werknemers. 
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21 IBIS BV Het bedrijf bestaat sinds 1984 en er werken 48 personen 

22 KiK-KOMO Stichting KOMO bestaat sinds 1962. KOMO heeft de exploitatie van de KiK-tool in 2019 overgedragen aan de daartoe 
opgerichte Stichting KIK. 

23 KIWA Nederland 72 jaar en 4300 medewerkers 

24 KYP Project 6 jaar 12 man 

25 MSG Software N.V. Sinds 1982. 14 personen 

26 Pro4All Cloud Services BV Pro4all Cloud Services B.V. bestaat bijna 20 jaar en er zijn 40 mensen werkzaam.  

27 SnagR Europe Nederlandse BV bestaat sinds oktober 2017. Engels moederbedrijf sinds 2008. Nederlandse bv heeft 3 personen in 
dienst 

28 STA Software BV Ons bedrijf bestaat vier jaar. 6 werknemers 

29 Van Meijel Automatisering BV We zijn opgericht in 19876 en hebben ruim 100 medewerkers in dienst. 

30 VolgjeWoning opgericht op 1-1-2011 Aantal fte 8 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Woningborg bestaat al vele jaren. Woningborg Toetsing en toezicht is op gericht ten behoeve van de werkzaamheden 
omtrent de kwaliteitsborging. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 6   
Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

1 2Jours BV Nee 

2 4PS Ja 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Ja 

4 Arnsoft Nee 

5 Bouwinfosys BV Ja 

6 BRIS Ja 

7 Buro BOV Ja 

8 CADAC Group Ja 

9 CannonWorks Nee 

10 Centric Ja 

11 Construction Synergy BV Ja 
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12 Dalux Netherlands BV Ja 

13 Dutchview IT Ja 

14 Elicys B.V. Ja 

15 ENK Software BV Ja 

16 Exact Bouw7 Ja 

17 Exact Software Nederland BV Ja 

18 Go2sure BV Ja 

19 HomeDNA Ja 

20 iBinder Nederland Ja 

21 IBIS BV Nee 

22 KiK-KOMO Ja 

23 KIWA Nederland Nee 

24 KYP Project Ja 

25 MSG Software N.V. Nee 

26 Pro4All Cloud Services BV Ja 

27 SnagR Europe Ja 

28 STA Software BV Ja 

29 Van Meijel Automatisering BV Ja 

30 VolgjeWoning Ja 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Dossier bevoegd gezag leveren wij vanuit onze service WKI - Woningborg Kwaliteitsborging Instrument 

 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 7   
Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / leveren van een dergelijke toepassing? 

1 2Jours BV Ja 

2 4PS 
 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 
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4 Arnsoft Nee 

5 Bouwinfosys BV 
 

6 BRIS 
 

7 Buro BOV 
 

8 CADAC Group 
 

9 CannonWorks Nee 

10 Centric 
 

11 Construction Synergy BV 
 

12 Dalux Netherlands BV 
 

13 Dutchview IT 
 

14 Elicys B.V. 
 

15 ENK Software BV 
 

16 Exact Bouw7 
 

17 Exact Software Nederland BV 
 

18 Go2sure BV 
 

19 HomeDNA 
 

20 iBinder Nederland 
 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO 
 

23 KIWA Nederland Nee 

24 KYP Project 
 

25 MSG Software N.V. Nee 

26 Pro4All Cloud Services BV 
 

27 SnagR Europe 
 

28 STA Software BV 
 

29 Van Meijel Automatisering BV 
 

30 VolgjeWoning 
 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

/ 
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Nr. Bedrijfsnaam Vraag 8   
In welk stadium van ontwikkeling bevindt de toepassing zich? 

1 2Jours BV Ontwikkeling 

2 4PS 
 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Operationeel 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV 
 

6 BRIS 
 

7 Buro BOV 
 

8 CADAC Group 
 

9 CannonWorks 
 

10 Centric 
 

11 Construction Synergy BV in productie 

12 Dalux Netherlands BV 
 

13 Dutchview IT 
 

14 Elicys B.V. 
 

15 ENK Software BV 
 

16 Exact Bouw7 
 

17 Exact Software Nederland BV 
 

18 Go2sure BV 
 

19 HomeDNA 
 

20 iBinder Nederland 
 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO 
 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project 
 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV 
 

27 SnagR Europe 
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28 STA Software BV De toepassing is gereed. 

29 Van Meijel Automatisering BV 
 

30 VolgjeWoning 
 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Het WKI is volledig ontwikkeld en operationeel 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 9   
Wat is de naam van uw toepassing (eventueel meerdere namen / versies)? 

1 2Jours BV Nog niet bekend 

2 4PS 4PS Construct 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Opleverdossier, Documentenbeheer PRO 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV BouwWorks 

6 BRIS BRIStoets platform & KiK instrument 2.0 (In ontwikkeling) 

7 Buro BOV Bouwborg Tools 

8 CADAC Group Autodesk BIM360 Build Autodesk BIM360 Docs Autodesk Plangrid Eventueel aangevuld met eigen IP van Cadac, 
bijvoorbeeld om data-integratie vraagstukken mee te kunnen bedienen (denk bijvoorbeeld aan koppeling met 
Sharepoint) 

9 CannonWorks CannonWorks 

10 Centric Alert ERPCentric Alert ERP-Systeem 

11 Construction Synergy BV DiviD 

12 Dalux Netherlands BV Dalux Field 

13 Dutchview IT Ed Controls 

14 Elicys B.V. KBSapp = KwaliteitsBorging Systeem applicatie   

15 ENK Software BV ENK Software Pro, hier zit standaard een dossier mogelijkheid in waar alle gegevens in opgeslagen kunnen worden, 
echter dit gaat nog niet zo ver dat gegevens ook richting consument/onafhankelijk toezichthouder etc. uitgewisseld 
kan worden middels ene standaard afgesproken uitwisselingsformaat. 

16 Exact Bouw7 Exact bouw7  

17 Exact Software Nederland BV Exact bouw7  
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18 Go2sure BV CHEPP 

19 HomeDNA homeDNA zelf, deze bestaat uit een aantal modules, waaronder de module Bouwkwaliteit. HomeDNA beschikt onder 
meer ook over een module, waarmee het Consumentendossier wordt opgebouwd. De modules zijn onderling 
gekoppeld, waarmee een integrale toepassing wordt gerealiseerd. Als voorbeeld is de tekening-as-built de 
plattegrond tijdens de realisatie, zit in het het woningdossier van de consument, en wordt tevens gebruikt bij de 
oplevering. 

20 iBinder Nederland iBinder Bouwproject 

21 IBIS BV   

22 KiK-KOMO KiK Tool  

23 KIWA Nederland BRL 5019 Certificatie Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

24 KYP Project KYP Project 

25 MSG Software N.V.   

26 Pro4All Cloud Services BV Pro4all heeft 2 toepassingen:  Docstream: https://www.pro4all.nl/docstream/ is een DMS voor het opleveren van het 
complete dossier Snagstream: https://www.pro4all.nl/snagstream/ is een oplevertool voor o.a. het borgen van 
kwaliteit 

27 SnagR Europe SnagR (dit jaar wordt een nieuwe versie opgeleverd onder een nieuwe naam RDrive) 

28 STA Software BV Module kwaliteitsborging (digitaal kwaliteitskeuringen uitvoeren) Module opleveren (digitaal opleveringsproces 
uitvoeren) Module werkplek- en veiligheidsinspecties (digitaal werkplekinspecties, ongevallen, bijna ongevallen 
meldingen, steigerkeuringen ed.) 

29 Van Meijel Automatisering BV Metacom en Metacom Online 

30 VolgjeWoning Volgjewoning consumentendossier tijdens de gehele ontwikkeling, bouw tot en met  Service en nazorg  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

WKI - Woningborg Kwaliteitsborging Instrument 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 10   
Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? (maand - jaar) 

1 2Jours BV Het is nu nog zo pril dat we hier nog niets over kunnen zeggen. 

2 4PS Sinds april 2000. Afgelopen april 20 jaar dus. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

05, 2020 
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4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV nov-20 

6 BRIS BRIStoets (Actueel) KiK instrument (September 2020) 

7 Buro BOV 1 juli 2004 - versie 1.0 diverse applicaties en uitbreidingen sindsdien 

8 CADAC Group Autodesk BIM360 Build, wordt nu al geleverd en ingezet voor WKB pilots; Autodesk BIM360 Docs, wordt nu al 
geleverd en ingezet voor WKB pilots; Autodesk Plangrid, is recent door Autodesk overgenomen. Betreft een 
laagdrempelig inzetbare fieldmanagement oplossing voor dossiervorming, Plangrid wordt de komende maanden 
leverbaar, we bereiden nu de WKB inzet voor; 

9 CannonWorks Momenteel actief 

10 Centric Gestandaardiseerd binnen het ERP 

11 Construction Synergy BV jul-15 

12 Dalux Netherlands BV Sinds 2005 

13 Dutchview IT ruim 8 jaar op de markt. 

14 Elicys B.V. Sinds 2017. Er is onderscheid tussen klanten in de bouw en elders. Sinds 2017 is KBSapp specifiek beschikbaar voor 
bouwgerelateerde bedrijven waaronder woningcorporaties en co-makers/ vastgoedonderhouds-en bouwbedrijven 

15 ENK Software BV Nogmaals dit is de standaard oplossing, deze voldoet dus niet aan (de voor ons nog onbekende) uitwisselings 
protocollen/formaten 

16 Exact Bouw7 sinds 2015 

17 Exact Software Nederland BV Sinds juni 2019 

18 Go2sure BV 2012 (toen vanuit rechtsvoorganger Imotep B.V. welke in 2014 is opgenomen in Go2Sure B.V.) Sinds 1-1-2015 
specifiek door ontwikkeld met Woningborg voor WKB 

19 HomeDNA De huidige toepassing wordt al sinds meer dan 5 jaarjaren geleverd aan met name (ontwikkelende) aannemers, en wij 
volgen de ontwikkelingen in het kader van de Wkb om te zorgen dat we voor onze opdrachtgevers actueel zijn en 
blijven. 

20 iBinder Nederland iBinder Bouwproject is een bestaande oplossing voor het centraal beheren van een projectdossier in bouw- en 
vastgoedprojecten. Deze toepassing wordt sinds 2011 geleverd en continue doorontwikkeld.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO De 1.0 versie is beschikbaar. De 2.0 versie zal in september worden gelanceerd  

23 KIWA Nederland 17-9-2009 

24 KYP Project 2013 ontstaan tool 2015 samenwerking/koppeling Woningborg 

25 MSG Software N.V. 
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26 Pro4All Cloud Services BV Beide toepassingen zijn al op de markt en volledig inzetbaar. Snagstream is volledig ingericht om op basis van 
controleplannen de kwaliteit te toetsen per bouwwerk.    De koppeling voor Snagstream met o.a. woningborg zal 
medio juni gereed zijn.  

27 SnagR Europe Hier in Nederland sinds 2011 ongeveer 

28 STA Software BV Sinds vijf jaar de module digitaal opleveren. Sinds twee jaar de module digitaal kwaliteitsborging Binnen nu en een 
maand koppelingen Woningborg en nog een ander instrument (hierover zijn we in gesprek)  

29 Van Meijel Automatisering BV Onze klanten maken nu al dagelijks gebruik van Metacom en Metacom Online 

30 VolgjeWoning sinds januari 2012 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Sinds 2014, huidige versie sinds 2019. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 11   
Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

1 2Jours BV Alles wordt in eigen huis ontwikkeld 

2 4PS Eigen ontwikkeling; Onze oplossing is gebaseerd op Microsoft Dynamics Business Central. Daar bovenop hebben we 
onze Bouw add-on ontwikkeld.De oplossing is gebaseerd op een standaard oplossing van Microsoft aangevuld met 
een brancheoplossing van 4PS. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Zelf ontwikkeld 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Eigen ontwikkeling 

6 BRIS BRIStoets (BRIS) KiK instrument (BRIS & KiK KOMO) 

7 Buro BOV eigen ontwikkeling mogelijk in de toekomst samenwerking met DiviD 

8 CADAC Group BIM360 en Plangrid betreffen standaardoplossingen van Autodesk. Cadac is Platinum partner van Autodesk en 
gespecialiseerd met betrekking tot de BIM360 productportfolio. Cadac levert, implementeert en verzorgt trainingen 
m.b.t. BIM360, we verzorgen inrichting en templates voor een optimale inzet van BIM360 (en in nabije toekomst van 
Plangrid) voor WKB doeleinden.  

9 CannonWorks Eigen ontwikkeling 

10 Centric Ja 

11 Construction Synergy BV Co-creatie met Foove en 4Synergy 
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12 Dalux Netherlands BV Dalux is volledig in eigen ontwikkeling.  

13 Dutchview IT Zelf ontwikkeld 

14 Elicys B.V. KBSapp is ontwikkeld door de founder: Cees Spaamer.  Eigen ontwikkeling dus. 

15 ENK Software BV eigen ontwikkeling 

16 Exact Bouw7 Zelf ontwikkeld 

17 Exact Software Nederland BV Zelf ontwikkeld 

18 Go2sure BV Zelf ontwikkeld, geen derden 

19 HomeDNA Deze toepassing hebben wij zelf ontwikkeld. 

20 iBinder Nederland We hebben deze toepassing zelf ontwikkeld. 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO De toepassing is een co-creatie met BRIS. Programma van Eisen is ontwikkeld in samenwerking met 
vertegenwoordigers van o.a.:  AFNL, Bouwend Nederland, BNA, VKBN, Verbond van verzekeraars, Bouwgarant 

23 KIWA Nederland met SKG-IKOB en KIK 

24 KYP Project Woningborg  Chepp Garansys  

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Onze software is volledig In-house (eigen mensen) ontwikkeld. Zo ook de koppeling met Woningborg.  

27 SnagR Europe Dit systeem is ontwikkeld door ons bedrijf 

28 STA Software BV Dit hebben wij zelf ontwikkeld vanuit meer dan dertig jaar ervaring in de bouwbranche uitvoering/ ontwikkeling. 
M.a.w wij ontwikkelen software met bouwkundigen. Dhr H.Vos mede eigenaar heeft alle UTA kantoor functies 
doorlopen bij ontwikkelende bouwers van calculator tot en met technisch productie directeur en is nu nog steeds 
betrokken in de bouwbranche. 

29 Van Meijel Automatisering BV Eigen ontwikkeling 

30 VolgjeWoning Dit is door ons zelf ontwikkeld 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

WKI is het Instrument dat door Woningborg is ontwikkeld. De tools welke ingezet worden ter ondersteuning zijn 
pakketten van derde partijen. Voor de bouwondernemer zijn dit KYP (planning) en Chepp (kwaliteitregistraties - 
opnames).  

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 12   
Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? 

1 2Jours BV door te blijven door ontwikkelen. 
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2 4PS Door te luisteren naar de feedback van onze klanten en op basis daarvan optimalisaties toe te voegen.En door de 
ontwikkelingen in de markt te volgen en daarop in te spelen. Wij hebben zelf een grote development afdeling die 
dagdagelijks aan onze producten werken. Dit geldt voor Business Central, als ook voor de portalen en apps. Daarnaast 
stellen we jaarlijks een innovatie-agenda op, die door de Business Units Bouw,Installatie en GWW worden opgesteld. 
De techniekkant is geregeld doordat we aan Microsoft gekoppeld zijn.Wij volgen het releasebeleid van Microsoft 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Onderzoek: denk aan bronnen als Omgevingsweb, Communicatie met juristen, Communicatie met Kwaliteitsborgers, 
Communicatie met klanten. 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV 2x per jaar nieuwe release 

6 BRIS Wij hebben diverse specialisten die ons up-to-date houden met de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving en 
privaat rechtelijke documenten. Het Bouwbesluit vormt voor vrijwel al onze producten en diensten de basis.  Onze 
software draait in de Cloud en wordt ontwikkeld volgens de laatste standaarden en technieken.   We doen dit in 
samenwerking met diverse partners  

7 Buro BOV Door wijzigingen in het Bouwbesluit direct door te voeren en door in te spelen op behoeften uit de markt 

8 CADAC Group Autodesk zet strategisch in op BIM360, een platform wat een Single Point of Truth vormt voor bouwende bedrijven. 
Autodesk investeert een substantieel deel van haar R&D budget in de doorontwikkeling van BIM360. Het BIM360 
platform is cloud-based, nieuwe ontwikkelingen zijn centraal en direct beschikbaar voor de gebruikers. Cadac is, naast 
Platinum partner, een van de grootste BIM360 specialisten. Dit verplicht ons om ten alle tijde up-to-date te zijn van 
de alle ontwikkelingen. 

9 CannonWorks Dat is ons dagelijks werk 

10 Centric Valt binnen de standaard software van Alert, dus we onderhouden het. 3 keer per jaar een update 

11 Construction Synergy BV Continu technische update van de sourcecode en uitbreiding van functionaliteit op aanvraag van onze klanten. 

12 Dalux Netherlands BV Wij werken nauw samen met onze klanten. Alle gewenste verbeteringen of aanpassingen in het kader van 
wetswijzigingen voeren wij door vanuit onze eigen ontwikkelafdeling.  

13 Dutchview IT Met een team van 23 developers houden wij onze software up to date. 1x per kwartaal brengen wij een nieuwe 
release uit. 
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14 Elicys B.V. KBSapp is ontwikkeld door en voor de bouw. Met regelmaat wordt door onderlinge afstemming (behoeftepeilingen) 
nieuwe releases en modules ontwikkeld.   KBSapp is gebaseerd op de gebruiksvriendelijke en veilige on-premises 
SharePoint interface van Microsoft. Hierdoor blijft de toepassing up-to-date op het gebied van techniek.    Verder 
staan de ontwikkelingen bij KBSapp niet stil. De markt beweegt en wij bewegen mee. KBSapp is voortdurend op zoek 
naar trends voor nieuwe modules. Dit doen we door continue in verbinding te blijven met de bouwwereld en hun 
specifieke behoefte ten aanzien van kwaliteitsborging. Zo bouwen we met regelmaat nieuwe modules voor 
onderhoud die direct toepasbaar zijn in de markt. Denk hierbij aan modules voor het onderhouden en/of vernieuwen 
van daken en een module voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad met hierbij de koppeling waarin 
de bespaarde CO2 wordt gemeten en de verduurzaming wordt aangetoond.  

15 ENK Software BV automatisch update 

16 Exact Bouw7 Product ontwikkel team van 22 fte werkt dagelijks aan ons platform specifiek voor de bouwnijverheid. 

17 Exact Software Nederland BV Bijhouden van publicaties, congressen, vakliteratuur en klant gesprekken 

18 Go2sure BV Eigen ontwikkelteam Eigen kennisteam  

19 HomeDNA Wij volgen de marktontwikkelingen, en hebben regelmatig overleg met partijen zoals Woningborg, SWK, en 
gecertificeerde borgers, en wij zijn er al jaren voor en door de gebruikers, waardoor wij actueel zijn en blijven. 

20 iBinder Nederland Ons eigen product- en ontwikkelingsteam werkt dagelijks aan het verbeteren en vernieuwen van onze producten. We 
zijn een kapitaalkrachtige organisatie met grote ambities waardoor we hier continue op kunnen en willen investeren. 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO - klankbordgroep / gebruikerssessie - automatische koppelingen aan relevante databases(o.a.  bouwbesluitonline/ 
KOMO-online) 

23 KIWA Nederland updaten BRL 5019 

24 KYP Project programma = tool krijgt iedere 2 maanden een update in functionaliteiten koppeling/toepassing WKB krijgt ook 
iedere 2 maanden een update ( inclusief partners chepp + garansys) 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Pro4all staat er in de markt om bekend dat zij de software op het hoogte niveau beveiligen en updaten. Daarnaast 
hebben wij een sterke relaties met onze klanten en partners zodat wij aansluiting houden bij de markt en de 
behoeften die daar uit voort vloeien.  

27 SnagR Europe Wij hebben een in-house ontwikkelteam 

28 STA Software BV Wij volgen de ontwikkelingen in de bouwbranche continu en luisteren goed naar onze klanten waardoor onze 
softwareoplossingen continu doorontwikkeld worden. 
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29 Van Meijel Automatisering BV We hebben onze processen zo in gericht dat de productowners inschatten welke aanpassingen en/of toevoegingen er 
voor onze software nodig zijn.  Zij prioriteren vervolgens deze aanpassingen waarna deze worden ontwikkeld.  In alle 
eerlijkheid moeten we zeggen dat voor ons nog mistig wat de precieze functionele vraag is vanuit de markt om aan de 
WKB te voldoen. 

30 VolgjeWoning Wij volgen de markt en ontwikkelen door op de vraag uit de markt maar ook op de trends die wij verwachten. 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Continue ontwikkelling programma, mede op basis gebruikerservaringen vanuit de Klankbordgroep 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 13   
Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u dan één of 
meerdere voorbeelden. 

1 2Jours BV Ja, alle opmerkingen worden in een backlog opgenomen om zo goed mogelijk aan de vraag van de klanten te kunnen 
voldoen. 

2 4PS Ja, wij werken tijdens onze ontwikkelingen altijd nauw samen met onze klanten. Voor het uitbrengen van een nieuw 
product, laten we klanten altijd eerst de tests uitvoeren. Zo zorgen we ervoor dat het product ook echt voldoet aan 
de verwachtingen. Zeker, klanten zijn een belangrijke input voor onze innovatie roadmap. Wij ontwikkelen altijd met 
en voor klanten. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Software van Admicom wordt altijd in nauwe samenspraak met klanten ontwikkeld.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Samen met Ouwehand Bouw ontwikkelde we een nieuw project dashboard.  Ouwehand Bouw is ook betrokken bij de 
WKB module 

6 BRIS Ja via diverse gebruiker sessies  

7 Buro BOV Graag zelfs, op basis van feedback zijn een aantal wijzigingen / uitbreidingen doorgevoerd 

8 CADAC Group Zeer zeker. Aannemersbedrijf Van Wijnen is een goed voorbeeld waarbij feedback aan Autodesk/Cadac m.b.t. BIM360 
direct kan worden meegenomen. De feedback wordt regelmatig gegeven, zowel ad-hoc als middels regelmatig 
overleg. Verbeteringen t.b.v. ontwikkeling kunnen zo snel op de roadmap worden opgenomen. Dit geldt voor zowel 
de doorontwikkeling van software van Autodesk als die van Cadac. 

9 CannonWorks Ja. We hebben een digitale helpdesk daar komen alle vragen en wensen binnen. Wij ontwikkelen klant-vraag 
gestuurd. 
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10 Centric Trends en ontwikkelingen en input vanuit onze klanten zijn de basis voor de doorontwikkeling van ons ERP-systeem. 

11 Construction Synergy BV Ja, op aangeven van uitvoerders in de bouw hebben we het importeren van itemlijsten (materiaal en/of 
standaardwerkzaamheden) toegevoegd. Op aangeven van Inspecteurs in de bouw hebben we opzichterfunctie in de 
mobile app gratis toegankelijk gemaakt. 

12 Dalux Netherlands BV Ja, zie vorige vraag. Via een aantal (grote) bouwbedrijven in Nederland wordt specifieke functionaliteit toegevoegd of 
verbeterd. Deze gebruikers vormen een key-user groep waarmee wij nauw contact hebben en waar we op gezette 
tijden mee samen komen.   

13 Dutchview IT Al vanaf aanvang van ons product hebben klanten invloed op ons product. Zij kunnen features request insturen die, 
wanneer wij het een goed idee vinden, worden opgevolgd. Daarnaast zijn twee directieleden bouwkundig en hebben 
ook kennis van de praktijk.  

14 Elicys B.V. Door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten hebben we in KBSapp ook de  modules Daken, 
Brandveiligheid, Energie, Verduurzaming en Contract Onderhoud (bv voor de VvE's) ontwikkeld, getest en vervolgens 
succesvol in de markt gezet. Veel van onze klanten werken op basis van de RGS methodiek 
(ResultaatGerichtSamenwerken). Maar ook PGS (PrestatieGerichtSamenwerken) en UAV-GC 
(UniformeAdministratieveVoorwaarden) samenwerkingsvormen zijn mogelijk. 

15 ENK Software BV ja, middels input van onze klanten direct en/of gevraagd 

16 Exact Bouw7 We ontwikkelen voornamelijk alleen maar klant gestuurd. Of vanuit input individuele klant of een zogenoemde 
innovatiegroep.  We hebben vanuit ons klantenbestand verschillende groepen geformuleerd (bijvoorbeeld voor 
Mutatie onderhoud, KAM coördinatoren, etc.). 

17 Exact Software Nederland BV Ja, zeer intensieve klanten contacten via in online chat in product en ideeen platform 

18 Go2sure BV Ja,  - de laatste versie van CHEPP komt voort uit een gebruikersinbreng waarbij gedurende 1-1,5 jaar gebruikers 
gevraagd zijn wat zij als ideaalbeeld zien. Dit zijn gebruikers van een Kwaliteitsborger die de software geheel 
geïntegreerd heeft in haar eigen methodiek (Woningborg), aannemers, adviesbureaus maar ook Bouw- en 
Woningtoezichten (oa Den Haag en Rotterdam) en Veiligheidsregio's (oa VRNHN/VRZW).  - De volledige integratie van 
eigen kwaliteitsborging, de kwaliteitsborging van Woningborg en werkplekinspecties (HSB)  - Koppeling met KYP 
(planningssoftware) en TRACC (rattenlijsten) (Woningborg)  - Maatwerkrapportages voor kwaliteitsborging, arbo en 
management (Brandex)  - Jaarlijks "stemmen" onze klanten op de wensen in de backlog om daarvan de prioriteit te 
bepalen voor ontwikkeling. 
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19 HomeDNA Ja, wij zijn er voor en door gebruikers en blijven actueel. Maandelijks vindt er een up-date plaats. Onze software is in 
de cloud, dus iedere gebruiker heeft altijd de laatste stand van zaken. Een voorbeeld bij de module Bouwkwaliteit is 
dat er een aparte checklijsten app voor de leverancier/onderaannemer is gemaakt, zodat een bepaalde checklijst aan 
die partij kan worden toegewezen, om voor zijn eigen werk de kwaliteit aan te tonen en vast te leggen, en voor onze 
opdrachtgevers dit toe te kunnen voegen aan het kwaliteitsdossier. Ook kunnen meerdere plattegronden tegelijk aan 
een blok e/o bouwnummer worden gekoppeld. En kan nu ook de tweede handtekening van de oplevering digitaal 
worden opgehaald. En hebben wij sinds december 2019 de koppeling met Woningborg Toetsing en Toezicht, 
waardoor de controlemomenten automatisch in de module Bouwkwaliteit verschijnen, met datum, en na uitvoering 
weer retour gaan. 

20 iBinder Nederland Ja. We ontwikkelen samen met klanten onze toepassingen. Een voorbeeld is een gemeente waarmee we nu een 
inspectie applicatie hebben ontwikkeld. 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO ja  Gebruikerssessie in relatie tot de doorontwikkeling naar de 2.0 versie 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Zeker.  60% van onze functies is ontstaan vanuit feedback van uitvoerders die met de tool werken en/of het WKB 
traject doorlopen.   Voorbeeld:  - afvinken van post-its - om niet te vergeten alle toetsingsmomenten in te plannen 
hebben we een afsteller geïntroduceerd die aangeeft hoeveel ''momenten'' er nog ingepland moeten worden  en veel 
meer....  

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Een goed voorbeeld is dat wij on demand voor onze klanten een database met controle plannen (formulieren) 
hebben aangemaakt. Deze kunnen nu al ingezet worden bij het nemen van de eerste stappen richting het 
bedrijfsbreed borgen van de kwaliteit op de bouwprojecten.   Daarnaast hebben wij het verzoek vanuit een klant 
gekregen om op voorhand te filteren op de juiste kwaliteitsformulieren, zodat deze direct gekoppeld zijn aan het 
project. Dit is een nieuwe feature die wij direct hebben meegenomen voor Q3 2020.  

27 SnagR Europe Ja zeker! Al onze functies zijn gebaseerd op feedback van gebruikers. De oprichter heeft zelf ook een bouwkundige en 
IT achtergrond.  Er zijn zoveel voorbeelden, bijvoorbeeld het hergebruiken van tekeningen, het klonen van projecten. 
De nieuwe versie is gebouwd op basis van de feedback die we kregen en niet in de huidige versie konden bouwen 
vanwege de techniek. De nieuwe versie is een gehele re-design van het systeem. 
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28 STA Software BV Wij verzamelen wensen van klanten. Onze ervaren bouwkundigen (Lean Six Sigma opgeleid) weten exact wat van 
toegevoegde waarde is  gelet op de ontwikkelingen in de branche zoals de wet kwaliteitsborging. Wij passen de 
software daar op aan zodat  alle klanten daar profijt van hebben. Voorbeelden: op verzoek van klanten geeft onze 
software realtime inzicht en overzicht in de processen (kwaliteit borgingsproces, opleveringsproces en 
veiligheidsproces.Wat gaat er goed en wat niet en bij wie. Hiervoor hebben wij Live Managementview ontwikkeld 
waarmee realtime direct inzicht krijgt en direct trend zichtbaar zijn voor het continu verbeterproces.  

29 Van Meijel Automatisering BV Ja, is een continu proces waarbij we een korte feedbackloop tussen ontwikkeling en onze klanten nastreven. 

30 VolgjeWoning Ja, wij overleggen constant met onze klanten om de behoefte te bepalen. Voorbeeld is de doorontwikkeling van de 
service en Nazorg applicatie: de klant kan vanuit dezelfde omgeving serviceverzoeken indienen. De 
nazorgmedewerker beschikt direct over het digitale dossier met alle documentatie en communicatie van de klant. 
Een serviceverzoek kan direct worden doorgezet naar een onderaannemer. Bij een serviceverzoek wordt de 
garantietermijnen van een onderdeel getoond. Men kan monitoren wat de meest voorkomende serviceverzoeken zijn 
en hierop sturen. Er kunnen feedbackoplossingen worden gegeven.  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Klanbkbordgroep, zie de website van WTT voor referenties 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 14   
Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de WKB? 

1 2Jours BV Bij vragen hoop ik dat ik de antwoorden op onze vragen kan vinden. 

2 4PS Informatie, zoals nieuwe ontwikkelingen rondom wetgeving, delen. En de marktonderzoeken die beschikbaar worden 
gesteld aan leden, worden door ons gebruikt.-Het gebruik van standaard software i.p.v. maatwerk software geeft de 
aannemer een voorsprong en de mogelijkheid om continue te innoveren. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Faciliteren en promoten van standaarden. Het is wet die invloed heeft op de gehele keten en alle disciplines.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Kenniscentrum 

6 BRIS In kaart brengen van algemene behoefte van bouw- en infrabedrijven die helpen bij een soepele invoering van de 
WKB en die met software kunnen worden opgelost en/of ondersteund.  

7 Buro BOV afstemming en eenduidigheid voorzien tussen verschillende producten 
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8 CADAC Group Bouwend Nederland is volgens ons dé organisatie die een regisserende rol kan vervullen bij de ontwikkeling van 
softwaretoepassingen voor de WKB, deze kan zeer goed gebaseerd zijn op standaard oplossingen als BIM360. Als spin 
in het web kan Bouwend Nederland over alle partijen heen de belangen van een ieder behartigen en dienen. De regie 
om tot een standaard set van ingerichte tools te komen hoort eigenlijk bij Bouwend Nederland thuis! 

9 CannonWorks Geen mening 

10 Centric Als branche organisatie zijn jullie een belangrijke spil voor het monitoren en aanjagen van trends en ontwikkelingen.  

11 Construction Synergy BV Het faciliteren van standaardisatie voor gegevensuitwisseling tussen digitale toepassingen in de bouw van de 
verschillende aanbieders. Zo kunnen toepassingen beter op elkaar aansluiten in de verschillende bouwfasen, voor 
ontwerp, planning, calculatie, uitvoering, rapportage en facturatie. Het stimuleren van gebruik van digitalisering in de 
uitvoerende fase van de bouw om zo verschillende bouwpartners beter op elkaar te laten aansluiten. 

12 Dalux Netherlands BV Veel bedrijven zijn aangesloten bij Bouwend Nederland en daardoor een grote vertegenwoordiging van alle 
aannemers en bouwbedrijven in Nederland. Heel belangrijk voor het verzamelen van kennis, gewenste toepassingen 
en ontbrekende features in bestaande oplossingen.  

13 Dutchview IT De rol is dat Bouwend Nederland adviserend zou moeten zijn en dat de markt open moet zijn voor verschillende 
aanbieders. Het uitsluiten van een gedwongen winkelnering. Het gaat om de inhoud van het dossier en niet hoe en 
waarmee de klant de weg naar dat dossier heeft bewandeld. 

14 Elicys B.V. Specifiek voor de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de WKB zien wij Bouwend Nederland als een 
onafhankelijk orgaan voor advies en afstemming van de wet/regelgeving (WKB).  Zo zullen wij al onze modules en 
vooral ook ons huidig aanbestedingsproces binnen KBSapp (UAV-GC) bij nieuwbouwprojecten blijven toetsen. 

15 ENK Software BV deze zal leidend moeten zijn zodat er snel geschakeld kan worden 

16 Exact Bouw7 Adviserende rol richting haar klanten over het voldoen aan de WKB. Welke keuzes hebben de verschillende type 
bouwbedrijven hierin, om hierin minimaal aan te voldoen of hierin juist te excelleren. En wat de benodigde 
investeringen zijn.  

17 Exact Software Nederland BV Stimulerend en faciliterend. Partijen bijelkaar brengen. 

18 Go2sure BV Bouwend Nederland kan bijdragen aan een objectief overzicht van beschikbare tools met voor- en nadelen 

19 HomeDNA Goed om een kader mee te geven aan de marktpartijen en de sw ontwikkelaars voor de toepassingen in het kader 
van de Wkb. Ik merk zelf dat veel partijen ook op zoek zijn naar dé set van checklijsten die ze zouden moeten 
gebruiken. Ik denk dat dit aannemers ook enorm zou helpen. 

20 iBinder Nederland Mijn visie is dat Bouwend Nederland haar leden kan faciliteren door het delen van kennis over beschikbare tools om 
haar leden te ondersteunen in hun dagelijks werk. Verder kan zij input verzamelen en delen met ontwikkelaars om 
producten te verbeteren en zo haar leden beter van dienst te kunnen zijn.  

21 IBIS BV 
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22 KiK-KOMO De rol van de bouwer is cruciaal voor de ontwikkeling van software toepassingen voor de Wkb. De bouwer krijgt 
immers binnen de Wkb bewijslast. Dit vereist dat de bouwer: - actief kwaliteitsmanagement voert - dit 
kwaliteitsmanagement documenteert     De software toepassingen hebben als taak dit te faciliteren en (digitale) 
communicatie met ander spelers in de bouwkolom, zoals de borgers, te faciliteren 

23 KIWA Nederland kan verwarrend werken, uiteindelijk staat in de wet dat er een ToelatingsOrganisatie komt (is) die bewaking van alle 
instrumenten en kwaliteitborgers voert.  

24 KYP Project het promoten van software op de bouwplaats het laten zien van cases van het gebruik van software in de bouw     

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Onze visie is dat de rol van Bouwend Nederland vooral informerend en faciliterend zal zijn, aangezien de meerderheid 
van de bouwondernemingen al hebben gekozen voor een opleversoftware c.q. kwaliteitssoftware.   

27 SnagR Europe Vooral een adviserende rol en een plek waar bedrijven informatie in kunnen winnen om hun proces te digitaliseren. 

28 STA Software BV Wat wij merken dat  bij het midden en voornamelijk kleinbedrijf in de bouwbranche de stap om de 
uitvoeringsprocessen te digitaliseren voor bv WKB groot is. Het zijn vaklieden die daar niet mee opgegroeid zijn. Met 
name daar zou Bouwend Nederland een rol in kunnen spelen. Organiseer bv dagen waar de softwareontwikkelaars 
kunnen laten zien dat er praktische software is die men direct herkent zoals de praktijk is. De drempel is er dan niet 
meer. Wij ontwikkelen pratische software die iedereen in de bouwbranche direct herkend vanuit de praktijk. 

29 Van Meijel Automatisering BV Bouwend Nederland kan in onze optiek een goede rol spelen in het scherp stellen welke functionaliteiten bouwers 
nodig hebben om aan de wet te voldoen. Evt. hiervoor standaarden definieren.  Het is aan de softwareleveranciers op 
hierop in te spelen. 

30 VolgjeWoning Voorlichting: bv een podium geven om de softwareoplossingen onder de aandacht van haar leden te brengen. 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

/ 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 15   
Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

1 2Jours BV We hebben al contact hierover gehad met Raab Karcher 

2 4PS Onze klanten en woningborg.-Microsoft 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Kwaliteitsborgers, klanten, juristen 

4 Arnsoft nvt 
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5 Bouwinfosys BV Klanten 

6 BRIS Diverse functie rollen uit de praktijk. Denk aan kwaliteitsborgers, aannemers, bouwplantoeters, architecten.  

7 Buro BOV DiviD 

8 CADAC Group Met betrekking tot BIM360 betreft het voornamelijk inrichting en aanleg van template. Deze verzorgt Cadac 
zelfstandig in overleg met en soms samen met de opdrachtgever. Als het gaat om bijvoorbeeld koppelingen zoals met 
Sharepoint werken de Cadac specialisten samen met die van Dell Boomi. 

9 CannonWorks Geen 

10 Centric Geen. 

11 Construction Synergy BV DiviD is ontstaan in coöperatie met de eerste klant, een bedrijf in de bouwkundige brandpreventie. Om aan de eisen 
van de Wkb te voldoen werken we samen met een adviesbureau op het gebied van bouwregelgeving. Tevens 
verwerken we input van bouwinspecteurs, welke DiviD praktisch toepassen, voor verdere ontwikkelingen. 

12 Dalux Netherlands BV Wij hebben een aantal adviesbureau's geraadpleegd die bezig zijn met bewustwording en implementatie van de WKB. 
Dit was in feite om te toetsen of onze reeds bestaande oplossing Dalux Field voldoende functionaliteit bevat om te 
voldoen aan de WKB.  

13 Dutchview IT Voor wat betreft kleine aanpassingen van onze software voor WKB: bureau Nieman en Bouwkwaliteitcoach. 
Daarnaast hebben wij diverse seminars en evenementen over het WKB bijgewoond. 

14 Elicys B.V. Omdat 90% het merendeel van onze klanten werkt met de RGS methodiek (ResultaatGericht Samenwerken) werken 
we nauw samen met de organisatie Leidraad RGS voor Planmatig en Groot Onderhoud. Door de RGS  toepassing 
werkt KBSapp indirect mee aan het bevorderen van kwaliteit en duurzaamheid in de bouw. 

15 ENK Software BV geen 

16 Exact Bouw7 Klanten.  Stichting woningborg. 

17 Exact Software Nederland BV Cobouw congres, kwaliteitsborging. Woningborg Etc.. 

18 Go2sure BV Woningborg maakt gebruik van CHEPP en deelt haar kennis over de WKB voor de doorontwikkeling en borging van 
aansluiting op de WKB. Doordat Woningborg CHEPP geïntegreerd heeft werkt iedere aannemer die met Woningborg 
werkt, direct of indirect ook altijd met CHEPP. Direct doordat een lightversie vanuit Woningborg voor hen beschikbaar 
is, indirect doordat ook bij koppeling derden altijd de data en logica voor kwaliteitsborging vanuit CHEPP komt en ook 
weer terug komt in CHEPP. 

19 HomeDNA Hiervoor al genoemd dat wij in nauw overleg staan met Woningborg, en daar nu ook een koppeling mee hebben. 
Dergelijk overleg loopt ook met SWK, en een aantal borgers. Uiteraard ook met onze grote(re) opdrachtgevers. En wij 
volgen de ontwikkelingen bij de overheid wat betreft opzet en vereisten voor het dossier-as-built en het 
Consumentendossier. Verder zijn wij ook benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om kennis en 
ervaringen uit te wisselen en mee te denken met zaken zoals het Consumentendossier en het dossier-as-built 
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20 iBinder Nederland Diverse marktpartijen die zich bezighouden met ontwikkelen, bouwen en beheren.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO zie eerdere antwoorden voor ander partijen. De KiK tool 2.0 zal bovendien zo ingericht zijn dat eenvoudige 
uitwisseling en communicatie met ander operationele software toepassingen wordt ondersteund  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Woningborg + Chepp + Garansys  

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Pro4all heeft op het gebied van de WKB o.a. contact met Kik Komo, Woningborg en nauwe contacten met Plangarant.  
Daarnaast zijn wij volledig op de hoogte van de richtlijnen van het SWK en TIS. 

27 SnagR Europe Invloed van alle klanten die we wereldwijd hebben (wij hebben in totaal 5 kantoren en meerdere resellers) om het 
systeem uit te breiden. 

28 STA Software BV Wij ontwikkelen de software geheel zelf vanuit meer dan dertig jaar bouwkundige ervaring op basis van de Lean Six 
Sigma methodologie. Met een jong ervaren software engineeringsteam. 

29 Van Meijel Automatisering BV nvt 

30 VolgjeWoning Wij maken koppelingen met anders softwareoplossingen om zowel het bouwbedrijf, de betrokken partijen en de 
klanten(kopers en huurders) te ontzorgen. Voorbeelden zijn:  opname applicaties als Ed Controls, Snagstream, Sta 
ERP systemen: Metacom, Miscosoft Dynamic, JPDS, Kraan, KMS(Dura vermeer) Productleveranciers: Berkvens, Vios, 
Theuma, Svedex, Uw huis Uw Wensen Digitaal ondertekene en Docusign  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

KYP - Go2Sure + huisleverancier ICT Woningborg 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 16   
Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): 

1 2Jours BV een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

2 4PS een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

6 BRIS een zelfstandig product 
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7 Buro BOV een zelfstandig product 

8 CADAC Group een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

9 CannonWorks een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

10 Centric een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

11 Construction Synergy BV een zelfstandig product 

12 Dalux Netherlands BV een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

13 Dutchview IT een zelfstandig product 

14 Elicys B.V. KBSapp is een zelfstandig product; stand alone. Verbindt eenvoudig en veilig met bestaande software (bv ERP) 
waardoor geen aanpassing in infrastructuur van klant nodig is  

15 ENK Software BV een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

16 Exact Bouw7 een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Exact Software Nederland BV een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

18 Go2sure BV een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

19 HomeDNA een zelfstandig product wat bestaat uit meerdere modules 

20 iBinder Nederland een zelfstandig product 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO een zelfstandig product 

23 KIWA Nederland onderdeel van het KIK instrument, het regelt de toelating van kwaliteitsborgers tot het instrument. 

24 KYP Project een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV een zelfstandig product 

27 SnagR Europe een zelfstandig product 

28 STA Software BV een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

29 Van Meijel Automatisering BV een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

30 VolgjeWoning een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Zelfstandig service product - Instrument in kader Wkb. Het WKI is een van de vier op dit moment.  

 

  



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
22 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 17   
Uw toepassing dekt: 

1 2Jours BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

2 4PS specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKBspecifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de 
WKB 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

6 BRIS het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

7 Buro BOV het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

8 CADAC Group specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

9 CannonWorks het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

10 Centric specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

11 Construction Synergy BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

12 Dalux Netherlands BV het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

13 Dutchview IT specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

14 Elicys B.V. het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

15 ENK Software BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

16 Exact Bouw7 specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

17 Exact Software Nederland BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Go2sure BV het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

19 HomeDNA kan vanaf planvorming worden ingezet, en beslaat zeker het hele proces tot en met oplevering 

20 iBinder Nederland het gehele proces (van planvorming tot oplevering) 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 
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27 SnagR Europe het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

28 STA Software BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB. Wij zijn buiten de applicatie voor keuringen momenteel 
ook nog bezig om een dossiermodule (documentenbeheersysteem) aan het ontwikkelen. 

29 Van Meijel Automatisering BV specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

30 VolgjeWoning het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) voor de WKB 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Ja 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 18   
Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw toepassing benoemen?  

1 2Jours BV Vooral het controleren en registreren op de bouwplaats 

2 4PS Inzage van informatie en documenten gedurende het gehele proces. Vastleggen van belangrijke mijlpalen in het 
gehele proces. Het uitvoeren en vastleggen van controles - zoals kwaliteitscontroles. Registreren en opvolgen van 
meldingen - zoals een gevaarlijke situatie.De oplossing dekt het proces acquisitie t/m facturering. Denk hierbij aan 
calculatie, planning, inkoop, financieel, projecten, materieel. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Dossiervorming tbv vergunningsverlener, opdrachtgever, kwaliteitsborger voor uitvoerende bedrijven in de 
bouwnijverheid.  Communicatie met opdrachtgever en Kwaliteitsborger.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Is nog in ontwerp fase maar dossier vorming en ontsluiting naar gebruikers zal een belangrijk punt zijn. 

6 BRIS Bouwplantoets Bouwbesluit.  Risico beoordeling van wettelijke en private ongewenste gebeurtenissen.  Toepassen 
van risico beheersende maatregelen Opstellen van een borgingsplan Uitzetten van acties  Verzamelen van informatie 
Rapportage  Dossiervorming   

7 Buro BOV Afhankelijk van de fase waarin het bouwwerk zich bevindt, kunt u gebruik maken van de onderstaande applicaties: ▪ 
BBTqs (quality scan): waarbij het ontwerp centraal staat. Zeer toepasbaar om het ontwerpproces te versnellen en de 
kwaliteit van het ontwerp te optimaliseren. ▪ BBTreview: waarbij de regelgeving centraal staat. Zeer toepasbaar om 
bouwplannen gestructureerd en efficiënt te toetsen (borgen) aan het Bouwbesluit. ▪ BBTcontrol: waarbij het te 
realiseren bouwwerk centraal staat. Zeer toepasbaar om risicogestuurd vanuit de bouwplantoetsing aspecten in het 
werk te controleren en vast te leggen. ▪ BBTpm (procesmanagement): waarbij de regelgeving en wetgeving centraal 
staan. Alleen toepasbaar voor de kwaliteitsborger om uiteindelijk te komen tot een “Dossier bevoegd gezag”. 
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8 CADAC Group Het centraal vastleggen van bewijslast, gekoppeld aan BIM. Door dit centraal te organiseren via de cloud en te 
koppelen aan BIM, kijkt iedere participant naar dezelfde consistente informatie: niet alleen wat, maar ook waar en op 
welke verdieping. Het gestructureerd opslaan en beschikbaar stellen aan alle participanten maakt het borgingsproces 
en het aanleggen van het dossier eenvoudiger en vooral eenduidig: geen data-silo`s ! 

9 CannonWorks CannonWorks is een workflowsysteem voor alle betrokken personen in en rondom projecten.   Met CannonWorks 
werk je digitaal en start bij een offerteaanvraag tot en met de oplevering van projecten.   Iedereen in het project kan 
gebruik maken van de software en de CannonWorks app. Uren vastleggen, inkopen, offertes maken, begroten, 
factureren, nacalculatie, betalingsverkeer regelen en nog veel meer. Zo heb je het kantoor in je broekzak.  
CannonWorks is gekoppeld aan meer dan 10 van de meest gebruikte boekhoudpakketten. 

10 Centric Bij ons product kun je gestructureerd documenten opslaan en daardoor terugvinden. Het verzamelen van informatie 
voor bewijslast denk daarbij bijvoorbeeld aan foto's en handtekeningen voor akkoord opdrachten. 

11 Construction Synergy BV DiviD is: A) een gratis mobile app, welke tijdens de bouw en afbouwfase wordt ingezet door uitvoerders, bouw 
medewerkers, installateurs, applicateurs, opzichters en inspecteurs. Via het logboek van inspectiepunten op 
bouwtekeningen worden werkzaamheden (en plaatsing van materiaal) met tekst en foto bijgehouden.  B) De app is 
gekoppeld aan een SaaS backoffice applicatie om projecten met DiviD te managen en over de oplevering te 
rapporteren: welke persoon/partij heeft op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek, specifiek werk uitgevoerd 
en/of materieel geplaatst en is dit goedgekeurd. 

12 Dalux Netherlands BV - 2D en 3D/BIM viewer - inclusief Augmented Reality; - Doen van inspecties/opnames/controles via website of 
mobiele devices; - Gebruik van checklists/keuringsformulieren/controleplannen en testplannen; - Toevoegen van 
foto's, 360 foto's, point clouds; - Reality capture (vergelijk situatie voor en na uitvoering);- Workflows voor de 
opvolging van issues;- Werken zonder internetconnectie is mogelijk.  

13 Dutchview IT Ed Controls is een kwaliteitsmanagementsysteem voor tijdens de uitvoeringsfase. Met Ed Controls kun je incidenten 
vastleggen en doorsturen naar de verantwoordelijke partij. Zij ontvangen het ticket digitaal en kunnen deze voor 
gereed melden zodra het werk is afgerond. Daarnaast kun je eenvoudig het werk borgen door tussentijds foto's te 
maken die gekoppeld zijn aan een positie op een tekening en het uitvoeren van keuringen (audits) met gebruik van 
digitale keuringsformulieren. Het is een web based systeem en werkt op iOs en Android devices. 
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14 Elicys B.V. De KBSapp (KwaliteitsBorging Systeem) is de complete innovatieve communicatieoplossing voor iedere organisatie 
die hoge eisen stelt aan samenwerking en managementrapportages met uitgebreide data-analyse.  Met deze unieke 
online ondersteuning, bewaakt u op elk moment en op elk niveau alle werkzaamheden van uw opdrachtnemers op 
het gebied van planmatig en groot onderhoud. Zoals gevelwerk, schilderwerk, betonrenovatie, dakwerk, duurzaam 
(ver)bouwen of renoveren. Maar ook installaties (van gas naar elektra), verbruik van CO2 en meer.  KBSapp biedt voor 
alle betrokken partijen één online platform en legt verbinding tussen diverse partijen.  Binnen de organisatie, maar 
ook tussen organisaties. Ongeacht of er in de ketensamenwerking gewerkt wordt met eigen bedrijfsprocessen of met 
gestandaardiseerde werkmethodes,  zoals RGS/PGS of UAV-GC.   Implementatie is zeer eenvoudig in slechts vier 
stappen geregeld.    

15 ENK Software BV Dossier vorming 

16 Exact Bouw7 Dagboek  Formulieren  Foto's  Aftekenlijsten Opnames 

17 Exact Software Nederland BV Leg alles vast op de werklocatie met de gedetailleerde dagboeken van Exact bouw7 en creëer per project een garantie 
rapport. Zo kun jij bij de oplevering aantonen dat aan de afspraken en regelgeving is voldaan. 

18 Go2sure BV - Proces en procedure - Protocollen kwaliteitsborging, eigen inspecties en arbo (werkplek/LMRA/TRA/ RI&E) en milieu 
- Beoordeling Bouwbesluit via wizard (nieuwbouw/bestaand/gebruiksfuncties/etc.) en/of op tekening - Inspectie 
tijdens bouw met mobile device (iOS/ Android/webbased) vanuit checklist en/of vanuit tekening 
- Eigen inspecties en uitgeven opdrachten onderaannemers 
- Geïntegreerde risicomodule (conform NEN-ISO 31000) 
- Koppelingen beschikbaar in verschillende technieken voor backoffice, wet- en regelgeving, ... 
- Borgingsplan, Toetsrapportage, Toezichtrapportage, maatwerkrapportages, etc. webbased en vanuit apps 
- Opleveren - Vrijheid zelf eenvoudig checklisten en protocollen toe te voegen 
- Bronapplicatie Woningborg met exclusieve voordelen 
- Zeer vergaande garanties uptime, sla, helpdesk en service 
- Vrijheid zelf eenvoudig checklisten en protocollen toe te voegen 
- Bronapplicatie Woningborg met exclusieve voordelen 
- Zeer vergaande garanties uptime, sla, helpdesk en service 
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19 HomeDNA De modules van homeDNA (Verkoop, Kopersbegeleiding, Bouwkwaliteit, Service & Onderhoud) bestrijken het hele 
proces van voor start verkoop tot en met de serviceperiode na oplevering. Met de module Bouwkwaliteit wordt 
tijdens de realisatie de kwaliteit van het hele bouwwerk vastgelegd, bewaakt, en opgevolgd. Meldingen op tekening, 
met foto's, worden in- en extern uitgezet en opgevolgd. Dan is er het onderdeel checklijsten. Je kunt alle checklijsten 
opmaken die nodig zijn, en inzetten op je projecten (al dan niet per project aanpassen). Ook uitzetten naar je 
leveranciers/onderaannemers om bewijsvoering vast te leggen. Bij checklijsten foto's etc. toevoegen, maar ook weer 
een opmerking plaatsen op tekening en uitzetten. En digitaal de opleveringen doen. Uitgebreide rapportages geven 
direct een beeld van onder meer op welke onderdelen zijn de meldingen, welke leveranciers, doorlooptijden, etc. En 
dan zoals ook eerder genoemd de koppeling met Woningborg Toetsing en Toezicht. En met onze module 
Kopersbegeleiding wordt het Consumentendossier opgebouwd, met bij oplevering ook de handleidingen, 
onderhoudsdocumenten, etc. 

20 iBinder Nederland Eenvoudig samenstellen van kwaliteitsdossier (consumentendossier) gaandeweg het project. Het dossier (of delen 
daarvan) is altijd beschikbaar en kan naar wens met eenieder worden gedeeld op basis van een mailadres. Bij einde 
werk is het consumentdossier gereed en kan deze worden overgedragen aan de opdrachtgever.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO - project aanmelding  - risicoanalyse (publiek en privaat) - toets - borgingsplan - uitvoering en vastlegging 
beheersmaatregelen - diverse rapportages( privaat en bevoegd gezag) - machtigingsstructuur met "tracking"  

23 KIWA Nederland toetsing en certificering van Kwaliteitsborgers 

24 KYP Project - het inplannen van toetsing momenten tijdens de bouw, zodat er tijdig een digitale uitvraag gedaan wordt om 
documenten/foto's/bonnen in te sturen voor het vastleggen van de kwaliteit. Wat aan het einde resulteert in een 
compleet As Build Dossier.   - het inplannen van toetsing momenten tijdens de bouw, zodat een inspecteur op tijd 
geïnformeerd is wanneer hij FYSIEK aanwezig moet zijn op de bouw - het inplannen van het gehele bouwproces (of 6 
weken planning) door de uitvoerder zodat hij zijn WKB toetsingsmomenten kan matchen met zijn eigen 
bouwplanning - het delen van het bouwproces met alle bouwpartners zodat zij tijdig op de hoogte zijn wanneer ze 
hun werkzaamheden moeten uitvoeren met direct positief gevolg dat ook de toetsingsmomenten op tijd plaats 
kunnen vinden 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Docstream is de software van design tot oplevering dat zorg draagt voor het beheer van de juiste documenten 
(versies), tekeningen, communicatie en overige zaken dat bij een bouwproject komt kijken.   Snagstream is de 
software dat op basis van tekeningen en / of kwaliteitsformulieren het borgen van de kwaliteit, d.m.v. foto's, tijdens 
een bouwproject op locaties op vastgestelde momenten faciliteert.   
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27 SnagR Europe Het registeren van punten op tekeningen, zoals gebreken, observaties, veiligheidspunten etc daarnaast het invullen 
van inspecties (algemeen en deel specifiek of locatie specifiek) met de daarbij behorende workflow, rechten en 
notificaties. Daarnaast is het mogelijk om deze informatie allemaal te analyseren om zo snel in te kunnen grijpen en 
goed te kunnen sturen. Ook doen wij voortgangscontrole op basis van de planning.  

28 STA Software BV Module kwaliteitborging: Hiermee kunnen digitaal met een (tablet) kwaliteitskeuringen gedaan worden vanuit 
keuringslijsten waarbij foto’s gemaakt kunnen worden en op tekeningen markeringen gezet kunnen worden met 
eventuele opmerkingen. Zijn er gebreken dan kun je het gebrek toewijzen aan een actiehouder. Het systeem maakt 
daar automatisch een PDF keuringsrapport van voor het dossier. Het systeem communiceert dit geheel automatisch 
met betrokken partijen.  Eventuele gebreken kunnen voor afgehandeld, afgemeld worden door onze gereedmelden 
applicatie op een smartphone (ios of android) of Ipad. Herstelfoto's en opmerkingen kunnen daaraan toegevoegd 
worden.   Module opleveringsproces: Hiermee kan men het opleveringsproces geheel digitaal uitvoeren en 
automatisch communiceren met betrokken partijen. Er kunnen foto’s gemaakt worden van eventuele gebreken en op 
tekeningen markeringen gezet worden. Het systeem maakt daar geheel automatisch een PDF rapport van voor in het 
dossier. Gebreken kunnen voor gereed afgemeld worden met de gereedmelden applicatie. Herstelfoto’s en 
opmerkingen kunnen daaraan toegevoegd worden. Het systeem communiceerd dit geheel automatisch naar alle 
betrokken partijen. Ons systeem maakt het automatisch inzichtelijk welke kwaliteitsissues er zijn tbv. het continue 
verbeterproces in Live Management View. 
 

29 Van Meijel Automatisering BV Het is voor ons onduidelijk wat het gehele proces inhoudt wat de WKB moet dekken.  Wij leveren software waarbij 
klanten 3D tekeningen kunnen inlezen (na/tijdens engineeringsfase). Op basis hiervan vindt plaats: Systems 
engineering, calculatie, (inkoop) planning, uitvoering, projectbewaking, (project) registraties en financiele 
administratie.  

30 VolgjeWoning Dossiervorming en communicatie voor alle betrokken partijen bij woningbouw, op projectniveau en woningniveau. 
Vanaf start tot en met nazorg.  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Zie website Woningborg Toetsing en Toezicht. Het WKI ontzorgt de klant volledig. Vanuit WTT wordt de toets 
uitgevoerd op het plan, het borgingsplan ingericht - toezicht tijdens de bouw - toezicht mede op basis registraties 
door de bouwondernemer zelf. Hiervoor stelt WTT de tools ter beschikking waarvoor GEEN licenties afgesloten 
hoeven te worden. Aan het einde traject kan WTT een verklaring verstrekken ten behoeve van het bevoegd gezag en 
het dossier bevoegd gezag. 
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Nr. Bedrijfsnaam Vraag 19   
Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten van de toepassing? 

1 2Jours BV ik denk niet dat er veel onderscheidende punten zijn omdat iedereen hetzelfde principe gaat maken. 

2 4PS 1. Totale Integratie De 4PS On Site App heeft een koppeling met 4PS Construct. Voer data in op de app, dan is dit 
meteen zichtbaar in 4PS Construct. Uitvoering en administratie komen bij elkaar in één proces.   2. Offline werken 
Geen verbinding op locatie? Geen probleem! De app kan ook offline worden gebruikt. Bijvoorbeeld eenvoudig offline 
documenten raadplegen, aanmaken en checklijsten invullen.    3. Alles digitaal   Met de On Site App beschikt de klant 
altijd en op elke locatie over zijn digitale tekeningen en checklijsten. Doordat de klant altijd toegang heeft tot zijn 
documenten heeft de klant altijd de laatste informatie bij de hand en krijgt de klant meer inzicht in projecten.   4. 
Gebruiksvriendelijk De app is zeer gebruiksvriendelijk. Maak een foto en voeg deze direct toe aan een ‘issue’. En geef 
vervolgens de locatie van het probleem aan op de bouwtekening.  Gebaseerd op een Microsoft standaard, dus zeer 
innovatieve software beschikbar in de Cloud. Sterke integratie met andere onderdelen van het Microsoft Platform 
zoals SharePoint, Outlook, Word, Excel en PowerBI  

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Door integratie met eigen systeem, geen nieuwe werkwijze. Alle documentatie, informatie slechts 1 maal opgeslagen. 
Daardoor minder kans op problemen met versiebeheer etc. Door gebruik van apps beschikt men op de bouwplaats en 
in de back-office op hetzelfde moment over dezelfde informatie. Deze kan eenvoudige worden gedeeld met de 
gewenste stakeholders.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV nog in ontwikkeling 

6 BRIS Het platform is gekoppeld met diverse kennisbanken met wet en regelgeving en kennisdocumenten. De wettelijke 
eisen zijn hiermee goed geborgd. Tevens kan het platform alle spelers met elkaar verbinden  

7 Buro BOV Bouwborg Tools (BBT) is ontwikkeld door Buro BOV, dat al ruim 30 jaar actief is binnen de bouwbranche. Met haar 
specialisme ‘bouwregelgeving’ worden (onder andere) bouwplannen getoetst aan het Bouwbesluit. Om deze 
werkzaamheden efficiënt en eenduidig te kunnen uitvoeren, is vanuit de kennis en expertise de methodiek Bouwborg 
Tools (BBT) ontstaan en in de loop der jaren doorontwikkeld. 

8 CADAC Group De oplossing is een common data environment in de cloud: ieder kijkt naar dezelfde data en informatie. Door te 
koppelen met BIM is ook geometrie en locatie beschikbaar. WKB, lees het borgingsproces en dossiervorming wordt 
op een "soepele" wijze onderdeel van het bedrijfsproces. Optimaal processen automatiseren en data-silo`s te lijf gaan 
zijn belangrijkste USP`s. 

9 CannonWorks Alles rondom projecten worden vastgelegd en bouw je per project een dossier op. Voor de ondernemer zeer 
belangrijk om naast op resultaten te sturen ook inzicht te hebben in alle geschiedenis rondom projecten. 

10 Centric Eenvoud en structuur. 
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11 Construction Synergy BV Iedere bouwpartner in de uitvoerende fase van de bouw kan de DiviD app gratis gebruiken en zo beter op elkaar 
aansluiten en met elkaar samenwerken. Het is intuïtief en heeft geen training nodig. Communicatie met elkaar gaat 
volledig automatisch en real-time, zodra de app met het Internet is verbonden. Data wordt met de gekoppelde SaaS 
backoffice applicatie automatisch gesynchroniseerd en staat de projectbeheerder(s) altijd en overal ter beschikking. 
De projectbeheerder(s) hebben zo op afstand altijd volledig inzicht over de werkzaamheden van hun projectleden. 
Rapportages kunnen altijd en op elk moment met een druk op de knop worden gemaakt. 

12 Dalux Netherlands BV - Geïntegreerde BIM Viewer; - Augmented Reality; - Reality capture (vergelijk voor en na uitvoering van specifieke 
onderdelen); - Point cloud ondersteuning; - Gebruiksgemak. 

13 Dutchview IT Gebruiksgemak. De eenvoud zorgt voor een grote acceptatie bij de gebruikers. Met meer dan 50.000 geregistreerde 
gebruikers (uitvoerders en bouwpartners) wordt er dagelijks met Ed Controls gewerkt op bouwplaatsen in Nederland, 
Duitsland en de UK.  

14 Elicys B.V. KBSapp is ontwikkeld door de concrete vraag van een woningbouwcorporatie en een van haar co-makers/ 
vastgoedonderhouds- en bouwbedrijven:   Is het mogelijk 1 tool te maken waarin opdrachtgever en opdrachtnemers 
tegelijkertijd de procesvoortgang kunnen zien, inclusief afspraken en beoordelingen zonder dat de eigen 
infrastructuur wordt aangetast?  KBSapp: • Stand alone. Verbindt eenvoudig en veilig met bestaande software (bv 
ERP) waardoor geen aanpassing in infrastructuur van klant nodig is • Voor elk bedrijf is er een oplossing. KBSapp is 
modulair en daarom geschikt voor verschillende toepassingsgebieden waaronder RGS, Planmatig Onderhoud, Groot 
Onderhoud, aanbestedingen en UAV-GC.  • Eén online platform: Geen dubbele invoer van gegevens; In een paar 
stappen naar de juiste informatie en direct inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden waar in het proces heeft. • 
Geavanceerde autorisatieniveau ’s en uitgebreide real time data-analyse gebaseerd op unieke toetsing KPI’s. • 
ISO27001 Beveiligingskenmerken met datacenters in Nederland. 

15 ENK Software BV n.v.t. 

16 Exact Bouw7 Laagdrempelig.  

17 Exact Software Nederland BV Altijd up to date, in de cloud, geintegreerd met de project administratie. 

18 Go2sure BV - Bronapplicatie Woningborg en daardoor integratie met eigen kwaliteitsborging  - Vrijheid zelf checklisten en 
protocollen te maken - Werken op tekening en met tickets, en vanuit checklist - Met meerdere personen tegelijkertijd 
aan hetzelfde project werken - Tijdlijn die laat zien wie, wat, waar op welke locatie heeft gedaan 
- Rapportages voldoen voor WKB 
- Risico module (NEN-ISO 31000) 
- Koppelingen 
- Consumentendossier 
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19 HomeDNA Compleet, actueel aan marktontwikkelingen, gebruiksvriendelijk, altijd bezig met optimalisatie voor onze 
opdrachtgevers. Volgen ontwikkelingen in de markt, passen aan waar nodig, gaan zelf koppelingen met andere 
systemen voor het gemak van onze opdrachtgevers. En in combinatie met onze andere modules (Kopersbegeleiding 
en Service) een unieke, integrale toepassing voor (ontwikkelende) aannemers. 1 x invoeren en je hebt het op alle 
momenten in iedere fase van het bouwproces voorhanden waar nodig. Een compleet dossier per pand en per klant. 

20 iBinder Nederland Eenvoud. Wij maken documentbeheer in projecten eenvoudig en laagdrempelig voor iedereen in het project. Zelfs 
voor mensen met weinig affiniteit met software oplossingen.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Platform welke de bouwkolom voorziet van voor de Wkb relevante tooling en data uitwisseling tussen de actoren 
faciliteert.  - bouwer - ontwerper  - toeleverancier  - kwaliteitsborger  - bevoegd gezag  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project De eenvoud van het plannen De kracht van het verbinden van bouwpartners aan de planning De kans om je proces te 
verbeteren  Slimmer samenwerken zonder gedoe! 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Zie vraag 18 

27 SnagR Europe Het systeem is erg flexibel, zeker de versie die we dit jaar gaan uitbrengen. Maar de huidige versie heeft al laten zien 
dat wij kleine simpele projecten kunnen bedienen, maar ook de grote super complexe projecten. Ook het analyseren 
is iets waar wij ons echt in onderscheiden. 
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28 STA Software BV -ontwikkeld vanuit meer dan dertig jaar ervaring bij ontwikkelende bouwers met een Lean Six Sigma achtergrond (8 
soorten verspillingen verminderen of elimineren) en een jong ervaren software engineeringsteam die ervaring 
hebben in de laatste software technieken. 
- onze software geeft realtime inzicht en overzicht in de processen. Met de tool live managementview ziet men direct 
hoe het kwaliteit borging proces, oplevering proces en veiligheidsproces verloopt om indien nodig direct bij te sturen. 
Men krijgt realtime inzicht in wat er goed gaat en wat niet en bij wie. BIG data voor het continu verbeterproces. 
-Wij halen ook verspillingen uit de software, m.a.w. met zo min mogelijke handelingen kunnen registreren (Lean Six 
Sigma verspillingen verminderen of zelfs elimineren). 
-Wij maken koppeling met bv Woningborg en zijn uitgenodigd door andere instrument ontwikkelaar om te koppelen. 
Wij hebben reeds meerdere koppelingen met ERP systemen. 
-Het is een plug en play systeem, bibliotheken zijn gevuld en indien nodig snel toegevoegd. Dus geen maanden 
inrichtingswerk. Wil men starten dan kan dat snel. 
- Wij horen veel na onze vrijblijvende presentaties dat men de bouwkundige ervaring in de software terug ziet en dat 
het erg gebruiksvriendelijk is. Iedereen kan er na een korte instructie mee werken. 
- Ondernemingen mogen een gratis proef doen van twee maanden 
- Er zijn nog meer onderscheidende punten die in een vrijblijvende presentatie naar voren komen. 

29 Van Meijel Automatisering BV We zijn sterk met onze calculatie module, integraal met planning, uitvoering en fin. administratie. 

30 VolgjeWoning Duidelijke dossiervorming, makkelijke communicatie, eenvoudig om mee te werken. Te koppelen aan ander 
specialistische producten zoals een planningstool of opname tool 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Proactief - preventief - volledig serviceconcept inclusief de ondersteunende tools voor de uitvoering - risicogestuurd - 
steekproefsgewijs. Op basis van alle registraties van klanten benchmarken wij de prestaties en kunnen gerichte 
verbeterpunten aangeven. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 20   
Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

1 2Jours BV Alleen een internet verbinding. 

2 4PS O.a. een webserver.Cloud 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Eigen server of gehoste omgeving (zie systeemeisen: https://www.admicom.nl/images/handleidingen/vakware-
19/Minimale-Systeemeisen-Vakware-19.pdf 

4 Arnsoft nvt 
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5 Bouwinfosys BV PC netwerk 

6 BRIS Internet en een browser (Telefoon, tablet of desktop) 

7 Buro BOV internetverbinding 

8 CADAC Group Voor online werkzaamheden is internet-toegang nodig (toegang kan met PC, Mobiele telefoon, tablet). Tevens kan 
offline gewerkt worden en in een later stadium gesynchroniseerd. 

9 CannonWorks CannonWorks is 100% online en ook alle functionaliteiten zijn via de app te gebruiken. Een bouwbedrijf heeft geen 
eigen ICT infrastructuur daarvoor nodig. 

10 Centric Een server, database software, ERP, netwerkverbinding, Webservices. 

11 Construction Synergy BV Voor gebruik van de DiviD app een willekeurig smartphone of tablet met iOS of Android besturingssysteem. Voor de 
SaaS backoffice applicatie elke willekeurige Internet-browser en een Internet verbinding; alles is in de Cloud, 
installatie is niet nodig, het werkt direct. 

12 Dalux Netherlands BV Een normale pc of laptop zonder extra snelle processor of geheugen (standaard configuratie). Een internetconnectie 
voor het openen van de website. En voor het doen van het werk op de bouwplaats een mobiel device (Android of 
iOS).  

13 Dutchview IT Het is een web based systeem dus hoeft een bouwbedrijf geen software te instaleren. De gebruikers kunnen de app 
op hun smartphone of tablet installeren. De data wordt opgeslagen in een datacenter en standaard 10 jaar bewaard. 

14 Elicys B.V. KBSapp stelt geen specifieke eisen aan de infrastructuur van een bouwbedrijf. KBSapp werkt stand-alone en is 
hierdoor multi inzetbaar. De infrastructuur van de klant wordt niet aangetast. Dit is een belangrijk voordeel van 
KBSapp. 

15 ENK Software BV standaard Windows omgeving 

16 Exact Bouw7 Geen, cloud toepassing.   Apparaat (telefoon, tablet, pc) met internet. 

17 Exact Software Nederland BV Internet aansluiting, mobile devices voor op de bouwplaats 

18 Go2sure BV Minimaal is beschikbaarheid internet browser noodzakelijk. CHEPP is een SAAS oplossing met gekoppelde apps. 
Indien koppelingen met CHEPP gewenst zijn kan dit met vrijwel iedere eigen infrastructuur gerealiseerd worden. 

19 HomeDNA Het is volledig in de cloud, dus alleen een desktop/tablet en toegang tot internet.  

20 iBinder Nederland Een internetverbinding en een webbrowser.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO geen specifieke randvoorwaarden  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project computer (inclusief scherm), muis + toetsenbord + internet verbinding   

25 MSG Software N.V. 
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26 Pro4All Cloud Services BV Er zijn geen aparte zaken buiten het hebben van de juiste hardware om onze toepassingen in de praktijk goed te 
kunnen gebruiken.  

27 SnagR Europe 80% van onze klanten draait hun omgeving in onze cloud omgeving. Zij hebben dus geen eigen servers nodig. Dat kan 
wel, indien dat nodig is. Om de app te gebruiken hebben ze een iOS of android apparaat nodig. Tablet of smartphone. 
En een manier om deze te synchroniseren, via wifi of 3/4G. De website word benaderd via de browser en hier hoeven 
geen extra dingen voor geïnstalleerd te worden. 

28 STA Software BV Het werkt in de Cloud in Microsoft Azure.  Bedrijven kunnen het op hun huidige desktops, laptops en smartphone 
(ios, android) en tablet in de cloud draaien. 

29 Van Meijel Automatisering BV Afhankelijk van de klant hoe het daar in het IT landschap past. 

30 VolgjeWoning Geen, wij zijn een platform. 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Internet - smartdevice (smartphone en of ipad) 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 21   
Met welke andere softwaretool(s) werkt uw toepassing samen? 

1 2Jours BV Projectadministratie, personeelsplanning. 

2 4PS Totale integratie met ons ERP-systeem 4PS Construct. Het is ook mogelijk om samen te werken met 
documentmanagement systemen van derden. En het kopersbegeleidingsplatform HOOMCTRL. Ontwikkeling: 
integratie met WKI.WhiteVision (scannen/herkennen inkoopfacturen) Ibis-Calculatie Afas-HRM/Payrol 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

In z'n algemeenheid of in het kader van WKB?  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV nog niet  

6 BRIS Het platform heeft een open API om op aan te kunnen sluiten.    BRISinspectDirect  In de toekomst:  - Snagstream  - 
Docstream  - Ed controls  - en waarschijnlijk velen anderen 

7 Buro BOV MS office, DiviD 

8 CADAC Group De toepassing werkt goed samen met Microsoft Office en de overige Autodesk producten.  

9 CannonWorks Meer dan de 10 meest gebruikte boekhoudpakketten. En uiteraard met de Ketenstandaard bouw 

10 Centric Onze toepassing is onderdeel als module van ERP-systeem Alert. 
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11 Construction Synergy BV De app werkt met alle gebruikersinterfaces van het mobiele toestel, zo kun je foto's maken of uit de foto app van het 
toestel toevoegen en/of teksten inspreken. Je kiest standaard werkzaamheden, toetsingscriteria of materieel uit een 
lijst, welke in het project is geïmporteerd vanuit elke willekeurige applicatie die CSV bestanden kan exporteren, zoals 
Excel of Navision. Rapporten worden als PDF of Excel geëxporteerd. Voor verschillende functie kan direct in de app of 
ook via mail worden gecommuniceerd.  

12 Dalux Netherlands BV Dalux beschikt over een API, dus we staan open voor een samenwerking met allerlei andere tools. Daarnaast 
ondersteunt Dalux exports naar Excel en BCF. En kunnen Dalux gevoed worden vanuit Autodesk Revit, Navisworks, 
ArchiCAD. En wordt het IFC formaat ondersteunt. En uiteraard ook 'gewoon' PDF en DWG en DWFX.  

13 Dutchview IT Wij werken niet samen met andere toepassingen maar kunnen wel met alle systemen worden gekoppeld. Zo is er 
onlangs een werkende koppeling met het instrument van Woningborg gerealiseerd en hebben wij koppelingen met 
SAP, Dynamics, KYP, Volgjewoning, HomeCntr ect. Wij beschikken over een open API en kunnen met alle systemen 
gekoppeld worden. Wij vinden dat belangrijk voor onze klanten en zijn daar transparant in.  

14 Elicys B.V. KBSapp wordt aangeboden vanuit de private ISO270001 gecertificeerde Universal Cloud en is gebaseerd op Microsoft. 
Hierdoor is samenwerking met vrijwel alle op Microsoft gebaseerde tools mogelijk. Het KBSapp Datamodel is een 
koppeling tussen SQL databases of de standaard mogelijkheden van Power BI.  

15 ENK Software BV m.b.t. WKB n.v.t. 

16 Exact Bouw7 Wij hebben een open API en kunnen hierdoor met elke gewenste partij koppelen.  

17 Exact Software Nederland BV nvt 

18 Go2sure BV Onderdeel cq bronapplicatie in het WKI/ WTT (Woningborg) KYP TRACC Volgjewoning BWB (Basis wetten bestand) 
DataWareHouse (Business Intelligence tool) Veelvoud van klantkoppelingen op backofficesystemen  

19 HomeDNA Wij hebben een koppeling met het ERP Systeem Kraan, wij kunnen een koppeling verzorgen met Microsoft Navision, 
en via het Azure platform met IT Solid en DigiOffice. En kunnen dat ook met andere ERP systemen.  Idem aangesloten 
bij Ketenstandaard en de Datarotonde.  Wij koppelen met KYP, een planningstool, en met Woningborg Toetsing en 
Toezicht. En met Evidos voor digitaal ondertekenen. Ons motto is, dat wij altijd openstaan voor koppelingen als onze 
klant(en) dat wil. 

20 iBinder Nederland Op dit moment hebben we nog geen actieve koppelingen met andere softwaretools in Nederland. Onze toepassing 
beschikt over een API waarmee we dit wel kunnen realiseren. Indien gewenst door de klant, kunnen we koppelingen 
maken met andere systemen.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO open systeem waar in beginsel alle  andere applicaties via API's op kunnen aansluiten 

23 KIWA Nederland 
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24 KYP Project Bestaande koppelingen: HomeDna RaabKarcher - BMN - Polvo - De Jager Tolhoek - Galvano Bricsys 24/7   

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Op basis van open API's kunnen wij met elke software toepassing samen werken. 

27 SnagR Europe Voor de voortgangsbewaking kunnen planningen van Asta, microsoft en primavera in worden geladen. Daarnaast 
hebben wij een volledige API, waardoor je andere systemen aan de voorkant of achterkant kunt koppelen. Analyses 
(dashboarden) doen wij met Power BI van microsoft. 

28 STA Software BV -WTT Woningborg toetsing en toezicht. (Aankomende maand gereed) -Uitgenodigd om met andere instrument 
ontwikkelaar samen te gaan werken. ( afspraak voor overleg is gemaakt) -KYP -Navision -van Meijel (in ontwikkeling)  
STA Software staat open voor koppelingen. 

29 Van Meijel Automatisering BV We conformeren aan diverse standaarden op diverse punten in het bouwproces.   

30 VolgjeWoning Zie vorige vraag: Metacom, Kraan, Microsoft Dynamics, Exact, KMS, JPDS, Ed Controls, Docstream, Snagstream, Sta 
software, Bouw 7, Docusign, Evidos, Simar 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

HomeDNA, EdControls, STA, en alle registratie tools die wensen aan te sluiten mits voldoen aan de technische eisen. 
Hiervoor verstrekken wij op aanvraag documentatie hoe aan te sluiten. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 22   
Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. koppelingen naar 
ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

1 2Jours BV nog niet 

2 4PS Ja, standaard integratie met 4PS Construct (ERP-systeem 4PS).Zie vorige vraag 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Middels open standaarden.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV nog niet 

6 BRIS Zie vorige antwoord 

7 Buro BOV niet anders dan DiviD 

8 CADAC Group Cadac ontwikkelt samen met Dell Boomi de zogenaamde Cadac Data Integration Solutions. Met deze CDIS 
oplossingen bieden we een "stekker-doos" vanuit BIM360 met verschillende software platforms. 
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9 CannonWorks Meer dan 10 meest gebruikte boekhoudpakketten. We we hebben een partnership bij een Payment Service Provider. 

10 Centric Met Alert. 

11 Construction Synergy BV Op dit moment is een uitwisseling via CSV met elk pakket van een ERP-pakket of kwaliteitsborger mogelijk. Met één 
kwaliteitsborger zijn we al in gesptrek over een direct interface. We zouden een initiatief van Bouwend Nederland om 
tot een standard interfacedefinitie voor de hele branche te komen toejuichen en graag participeren. 

12 Dalux Netherlands BV Er is geen standaard koppeling met ERP-pakketten of kwaliteitsborger, maar zoals gezegd beschikt de software over 
een API waarmee in feite iedere koppeling gelegd kan worden. Daarnaast hebben we plugins voor Revit, Navisworks, 
ArchiCAD en zullen daar nog een x-aantal plugins aan toegevoegd worden de komende maanden.  

13 Dutchview IT Zie vorige vraag. Er zijn inmiddels meerdere koppelingen gerealiseerd en is ons product daar geschikt voor. Het is 
belangrijk dat koppelingen gerealiseerd kunnen worden en dat aanbieders daar open voor staan. Zo sluit je een 
machtspositie van een aanbieder uit. 

14 Elicys B.V. De kracht van KBSapp is dat het een stand alone applicatie is. Koppelingen zijn dan ook eenvoudig te realiseren met 
alle ERP systemen, Dynamics en vergelijkbare software.   

15 ENK Software BV m.b.t. WKB n.v.t. 

16 Exact Bouw7 Zie vorig antwoord 

17 Exact Software Nederland BV Nog niet, koppelingen met kwaliteitsborger wordt onderzocht 

18 Go2sure BV Ja, Woningborg heeft CHEPP als enige tool geheel geïntegreerd. daarnaast bevat CHEPP koppelvlakken welke door 
ieder ander pakket, incl. ERP pakketten, kunnen worden toegepast. 

19 HomeDNA Zie het antwoord bij vraag 24. Wij hadden ook een koppeling met de kwaliteitslijsten van Nieman, in de fase dat zij 
van plan waren dit als dienst aan te bieden aan de markt, van dat laatste zijn zij afgestapt. Maar om aan te geven dat 
wij daar altijd aan meewerken. Zo staat ook de vraag uit bij de Gemeenten voor koppeling met het Omgevingsloket, 
of hoe het straks gaat zijn voor aanleveren van documenten. 

20 iBinder Nederland Op dit moment nog niet. Hier staan we wel voor open en is technisch mogelijk. 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO zie voorgaand  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project  EdControls - STA Software  

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Wat betreft Kwaliteitsborgers zie eerder vragen. Daarnaast staan wij open voor koppelingen met andere partijen of 
samenwerkingen.  
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27 SnagR Europe Ja, op dit moment zijn er al koppelingen actief. DIt gaat van ERP tot andere analyse software, systemen zoals relatics 
voor systems engineering. 

28 STA Software BV Zie vorige vraag. Daarnaast hebben we ook nog een open API. 

29 Van Meijel Automatisering BV Ja, een breed scala aan diverse software:  - HR-pakketten - 3D teken pakketten - Systems engineeringspakketten - 
Calculatie pakketten. - etc. 

30 VolgjeWoning Zie vorige vraag 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

HomeDNA, EdControls, STA, en alle registratie tools die wensen aan te sluiten mits voldoen aan de technische eisen. 
Hiervoor verstrekken wij op aanvraag documentatie hoe aan te sluiten. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 23   
Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om informatie uit te wisselen met andere softwaretools (naast 
geautomatiseerde koppelingen)? 

1 2Jours BV Pdrie 

2 4PS Import en export van data op diverse niveaus.Uitwisselingen met andere systemen kan plaatsvinden via webservices 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

API's, XML, ASCII, REST/SOAP etc.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV nog niet 

6 BRIS API reference  

7 Buro BOV koppelingen op basis van export-import al dan niet via ms office applicaties 

8 CADAC Group Cadac ontwikkelt samen met Dell Boomi de zogenaamde Cadac Data Integration Solutions. Met deze CDIS 
oplossingen bieden we een "stekker-doos" vanuit BIM360 met verschillende software platforms. 

9 CannonWorks Een API 

10 Centric Binnen Alert zitten import en export mogelijkheden. 

11 Construction Synergy BV CSV-file import en export en Pdf-file export. 

12 Dalux Netherlands BV Dalux ondersteunt IFC, PDF, BCF, PDF, DWG, DWFX. Via import en export kan deze informatie uitgewisseld worden. 
En uiteraard onze API, maar dat is inderdaad meer een geautomatiseerde koppeling.  

13 Dutchview IT excel en pdf. rest api 
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14 Elicys B.V. • SQL databases, en haar koppel mogelijkheden • Power BI, en haar koppel mogelijkheden • SharePoint, en haar 
koppel mogelijkheden • Microsoft 365   

15 ENK Software BV wij draaien de vraag liever om, welke gegevens wil ene partij op welke manier gepresenteerd krijgen 
(bestandsformaten etc.) 

16 Exact Bouw7 Zie vorig antwoord 

17 Exact Software Nederland BV Open platform met APIs. (webservices) 

18 Go2sure BV Export in csv, xml, excel, word, ... Rechtstreeks of via FTPs / sFTP servers Email functionaliteit geïntegreerd Maatwerk 

19 HomeDNA Veel informatie kun je in excel en pdf exporteren of importeren, wij kunnen ook een xml van bepaalde informatie 
aanleveren. En hebben API's voor bepaalde onderdelen. 

20 iBinder Nederland Alle informatie in iBinder kan eenvoudig worden gedownload en worden ingebracht in andere systemen.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO De toepassing beschikt over directe koppelingen met kennisdatabases(zoals o.a. bouwbesluit-online, komo-online) en 
zal daarnaast faciliteren dat externen(dus niet-licentienemers) gemachtigd worden om informatie/bewijsmateriaal 
toe te leveren t.b.v. kwaliteitsborging en dossiervorming  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project open API  

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Onze tools zijn in staat om verschillen rapporten te generen in de vorm van een Word -, excel of PDF-bestand. 
Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld op een gemakkelijke manier bijlagen of de gehele mail in onze software 
toepassing Docstream te plaatsen.  

27 SnagR Europe Informatie is in ieder geval te downloaden in diverse formaten, zoals CSV, Excel, PDF. 

28 STA Software BV Gegevens uitwisseling ook met: Excel, Word, PDF en een open API. 

29 Van Meijel Automatisering BV We hebben diverse mogelijkheden voor in- en exports voor diverse bestandsformaten. Daarnaast hebben we 
verschillende technieken om met derde applicaties te kunnen koppelen.  

30 VolgjeWoning Begeleiden van kopers en huurders, maken van digitale keuzes, digitaal onderteken, communicatie, service verzoeken 
indienen, digitale agenda etc.  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

API 
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Nr. Bedrijfsnaam Vraag 24   
Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat betreft de prijzen 
(incl. eenmalige kosten)? 

1 2Jours BV maand fee, nog geen prijzen bekend 

2 4PS Prijs nog niet bekend. Zowel afkoop als subscription mogelijk. Pricing SaaS € 125,- per named user per maand 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Op aanvraag 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV opgenomen in ERP 

6 BRIS Abonnementen (Maandelijks/Jaarlijks)   Vanaf 75 euro per maand     

7 Buro BOV licentiekosten zijn gebaseerd op / afhankelijk van abonnementsvorm en modulus vanaf € 1.095,-- per jaar  
opstartkosten éénmalig € 250,-- (per licentie) 

8 CADAC Group Afhankelijk van de toepassing zetten we Build, Docs of Plangrid in De licentieprijzen zijn zeer afhankelijk van de 
aantallen, we noemen de abonnementsprijs voor single user per 12 maanden Autodesk BIM360 Build Euro 980,- 
Autodesk BIM360 Docs Euro 520,- Autodesk Plangrid wordt later bekend 

9 CannonWorks Al onze prijzen zijn te vinden op CannonWorks.nl We bieden diverse pakketsamenstellingen aan voor verschillende 
prijzen. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke te gebruiken en de prijs is vooraf dan duidelijk, het werkt net als een 
webshop. Wij werken uitsluitend met abonnementsprijzen en we kennen geen eenmalige kosten. 

10 Centric Het is onderdeel als module van het ERP-pakket, er zit eenmalige aanschaf voor de licentie bij en onderhoudskosten. 

11 Construction Synergy BV De DiviD app is zonder beperkingen gratis te gebruiken. Voor de SaaS backoffice applicatie betaald een 
projectbeheerder een abonnement-fee van 60 Euro/maand om alle DiviD app gebruikers van al zijn projecten te 
beheren (zonder beperkingen). Betaald wordt alleen voor de maanden van gebruik, opzegging is niet nodig, je stopt 
gewoon met betalen. Bij vooruitbetaling voor een langere periode kan een korting worden afgesproken op basis 
lengte periode en aantal projectbeheerders.  

12 Dalux Netherlands BV De prijzen voor een licentie worden bepaald aan de hand van de grootte van het project. Ongelimiteerd gebruikers en 
ongelimiteerd 2D tekeningen en 3D modellen. Met grootte van een project bedoelen we de bouwkosten. Aan de 
hand daarvan bepalen we het tarief per maand. Dit bedrag is inclusief ondersteuning en consultancy uren.  

13 Dutchview IT Wij beschikken over een projectlicentiemodel en en userlicentiemodel. Projectlicentie is verkrijgbaar vanaf 95,- per 
maand voor ongelimiteerd gebruik. Een userlicentie varieert van 69,- to 119,-- afhankelijk van de extra functies 
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14 Elicys B.V. Voor het KBSapp basismodel hanteren we: Eenmalige kosten  - Basisconfiguratie wooncorporatie  € 3750,00 - 
Basisconfiguratie co-maker / vastgoedonderhouds-en bouwbedrijf  zonder KBSapp lidmaatschap    € 1750,00 - Voor 
co-maker met lidmaatschap € 1000,00 Maandelijkse kosten - Licentie per gebruiker per maand    € 50,00 - Licentie 
datamodel per maand per bedrijf      € 125,00 Jaarlijkse kosten - Beveiliging per SSL certificaat       € 400,00  Alle prijzen 
zijn in euro’s en exclusief 21% BTW   

15 ENK Software BV n.v.t. 

16 Exact Bouw7 Prijs per maand.  vanaf 99 per maand. 

17 Exact Software Nederland BV Abonnementsmodel: https://www.exact.com/nl/producten/bouw/features-en-prijzen#features  

18 Go2sure BV Basis is € 5,00/ project/ maand voor actieve projecten. Gearchiveerde projecten € 2,50/ maand met een minimum 
van € 50,00/maand. Implementatie, inrichting, gebruikerscursus en traint op locatie eenmalig € 3.500,00  Voor grote 
partijen is maatwerk mogelijk met een vast bedrag per jaar of maand. 

19 HomeDNA Wij hanteren een jaarlicentie per module, en dat is op basis van een bandbreedte van het aantal nieuw te bouwen 
woningen of units in een jaar/12 maanden. Dit is dan ongeacht het aantal gebruikers of projecten. En een eenmalig 
(klein) opstartbedrag. Alle updates zijn in de jaarlicentie inbegrepen. Bijvoorbeeld bij 200 woningen voor de module 
Bouwkwaliteit betaald je gemiddeld per woning/unit  € 30,-- en eenmalig € 2.000,-- 

20 iBinder Nederland iBinder is een SAAS (software as a service) oplossing waarbij de klant betaalt voor het gebruik.   Wanneer een klant 
iBinder Bouwproject op projectbasis inzet, is het tarief afhankelijk van de omvang (aanneemsom) van het project. Het 
maandelijks tarief is transparant en altijd inclusief: - onbeperkt aantal gebruikers - onbeperkte opslag van data  - 
gratis ondersteuning voor alle gebruikers - geen opstartkosten of eenmalige kosten - maandelijks opzegbaar  Kosten: 
Project € 500.000   - € 47,00 per maand Project € 1.000.000 - € 57,00 per maand Project € 5.000.000 - € 197,00 per 
maand Project € 10.000.000 - € 347,00 per maand  Wanneer klant iBinder voor al zijn projecten wil inzetten, is het 
tarief afhankelijk van de omzet van het bedrijf. Het maandelijks tarief is transparant en altijd inclusief: - onbeperkt 
aantal gebruikers - onbeperkte opslag van data  - gratis ondersteuning voor alle gebruikers - geen opstartkosten of 
eenmalige kosten - maandelijks opzegbaar  Omzet € 1.000.000 - € 57,00 per maand Omzet € 5.000.000 - € 197,00 per 
maand Omzet € 10.000.000 - € 347,00 per maand Omzet € 15.000.000 - € 482,00 per maand Omzet € 20.000.000 - € 
617,00 per maand   

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO het licentiemodel is afhankelijk van de gekozen functionaliteiten, de omvang van de organisatie, het aantal 
gebruikers,het aantal gelijktijdige projecten en het beslag op data opslag  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project € 3,- per project per dag  geen eenmalige kosten 

25 MSG Software N.V. 
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26 Pro4All Cloud Services BV Voor een snel overzicht van onze pricing wil ik jullie verwijzen naar onze website. Www.pro4all.nl Als voorbeeld:  
Projectlicentie voor Docstream is €11,- per gebruiker (eenmalige kosten zijn minimaal €950,- ) Projectlicentie voor 
Snagstream is €175,- per project (eenmalige kosten zijn minimaal €950,- )   

27 SnagR Europe Wij hebben projectlicenties en bedrijfslicenties. Wij hebben geen gebruikerslicenties of een licentie per maand. Een 
project licentie is een eenmalig bedrag voor het project en is gebaseerd op de omvang van het project en de 
toepassing van het systeem. In facility management is de toepassing anders dan bij een gewoon bouwproject. Maar 
uitgaande van een gewoon bouwproject rekenen wij €200 per miljoen van de aanneemsom + 20% project setup en 
eventuele trainingen. Dit is voor de basisfunctionaliteit. Op dit moment is voortgangsbewaking op basis van een 
planning een premium functie. Hoe groter het project, hoe lager de prijs per miljoen wordt. Bij bedrijfslicenties is de 
structuur hetzelfde. Alleen de setup word dan meestal gedaan door het bedrijf, waardoor ze 20% besparen en zelf de 
trainingen doen binnen het bedrijf. Wij kijken dan naar de omzet van het bedrijf (of deel van de omzet). De 
bedrijfslicentie is per jaar en wordt per jaar gereviewed. 

28 STA Software BV Men kan per module ( kwaliteitsborging, opleveringsproces, veiligheidsproces) een bedrijfs jaarlicentie afsluiten.   In 
de jaarlicentie staffelprijzen zitten updates van de softwaremodules in. Geen eenmalige kosten. Opslag per module 
33 GB inbegrepen.  Het zijn staffelprijzen naar bouwvolume / omzet. (Hieronder de vanaf staffelprijzen bij een omzet 
tot 6 miljoen euro omzet). Bij een hogere bouwvolume /  omzet valt men in een van de hogere prijsstaffels  -Module 
kwaliteitsborging prijsstaffel vanaf  €187,50 excl b.t.w. per maand  is €2.250,00 excl b.t.w. per jaar per 
werkmaatschappij voor vier tabletgebruikers. (Meer tablet gebruikers is mogelijk tegen bijbetaling)   -Module 
opleveringsproces prijsstaffel vanaf €187,50 excl b.t.w. per maand is € €2.250,00 excl b.t.w. per jaar per 
werkmaatschappij voor vier tabletgebruikers. (Meer tabletgebruikers is mogelijk tegen bij betaling)   

29 Van Meijel Automatisering BV Dit is erg afhankelijk van de klantcase en welke modules hun gebruiken van onze software.  Metacom Essentials 
(beperkt aantal modules) start met 95,- per user per maand met ca 10 dagen implementatietijd.   Metacom Online 
wordt afgerekend op basis van gebruik. Het gebruik wordt gemeten naar het aantal bewerkte documenten in een 
kalendermaand. 

30 VolgjeWoning eenmalig kosten voor opstart € 495- (training en basis bibliotheek project) Vervolgens: € 75,- per woning voor het 
gehele traject tot 6 jaar na oplevering.  € 50,- per woning zonder service en nazorg.  Indien Volgjewoning white label 
wordt geleverd dus met eigen App en startpagina dan is dit een éénmalige investering van €1000,- voor alle projecten 
van een bedrijf.  Wij rekenen geen bijdrage voor het maken van koppelingen met andere programma's die we bij 
meerdere klanten kunnen toepassen.  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Geen kosten voor de software. WTT is kwaliteitsborger. Het gebruik van de software tools is onderdeel van het totaal 
aangeboden service pakket. De prijs voor de kwaliteitsborging van een plan wordt bepaald aan de omvang en 
complexiteit van een plan.  
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Nr. Bedrijfsnaam Vraag 25   
Beschikt u over een online demo van uw toepassing? 

1 2Jours BV Nee 

2 4PS Ja 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Nee 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Nee 

6 BRIS Ja 

7 Buro BOV Ja 

8 CADAC Group Ja 

9 CannonWorks Ja 

10 Centric Nee 

11 Construction Synergy BV Ja 

12 Dalux Netherlands BV Ja 

13 Dutchview IT Ja 

14 Elicys B.V. Ja 

15 ENK Software BV Ja 

16 Exact Bouw7 Ja 

17 Exact Software Nederland BV Ja 

18 Go2sure BV Ja 

19 HomeDNA Ja 

20 iBinder Nederland Ja 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Ja 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Ja 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Ja 

27 SnagR Europe Ja 
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28 STA Software BV Ja 

29 Van Meijel Automatisering BV Nee 

30 VolgjeWoning Ja 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

WTT geeft seminars te Gouda en bij klanten. Zie voor data de website www.woningborg.nl 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 26   
Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

1 2Jours BV meer dan 50 klanten 

2 4PS meer dan 50 klanten 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

meer dan 50 klanten 

4 Arnsoft ca 650 

5 Bouwinfosys BV meer dan 50 klanten 

6 BRIS meer dan 50 klanten 

7 Buro BOV 1 - 5 klanten 

8 CADAC Group meer dan 50 klanten 

9 CannonWorks meer dan 50 klanten 

10 Centric meer dan 50 klanten 

11 Construction Synergy BV meer dan 50 klanten 

12 Dalux Netherlands BV meer dan 50 klanten 

13 Dutchview IT meer dan 50 klanten, ruim 800 klanten 

14 Elicys B.V. 25 - 50 klanten 

15 ENK Software BV meer dan 50 klanten 

16 Exact Bouw7 meer dan 50 klanten 

17 Exact Software Nederland BV meer dan 50 klanten 

18 Go2sure BV meer dan 50 klanten 

19 HomeDNA meer dan 50 klanten 
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20 iBinder Nederland meer dan 50 klanten 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO 25 - 50 klanten 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project meer dan 50 klanten 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV meer dan 50 klanten 

27 SnagR Europe meer dan 50 klanten 

28 STA Software BV meer dan 50 klanten 

29 Van Meijel Automatisering BV meer dan 50 klanten 

30 VolgjeWoning meer dan 50 klanten 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Circa 1000 ondernemingen 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 27   
Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

1 2Jours BV 95% 

2 4PS We focussen ons op de bouwsector (Bouw, GWW en Installatie).1 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

80% 

4 Arnsoft 90 

5 Bouwinfosys BV 100% 

6 BRIS - 

7 Buro BOV 5% 

8 CADAC Group Ongeveer 30% van onze omzet wordt behaald bij bouwbedrijven/aannemers. 

9 CannonWorks Circa 20% aannemers. Onze overige klanten zijn schilders, stukadoors, montage, installatietechniek, hoveniers, enz.   
95% van onze klanten is betrokken bij bouw of onderhoud in- en rondom vastgoed. 

10 Centric Centric bouw is als afdeling enkel actief in de bouwbranche. 

11 Construction Synergy BV 50% 
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12 Dalux Netherlands BV Wereldwijd: 60% Nederland: 70% (andere 30% betreft met name installatiebedrijven). 

13 Dutchview IT 80% 70% 

14 Elicys B.V. De omzet wordt bij benadering voor 90% behaald bij bouwbedrijven (co-makers en dus ook onderhoudsbedrijven en 
wooncorporaties) 

15 ENK Software BV n.v.t. 

16 Exact Bouw7 100% 

17 Exact Software Nederland BV 5 a 10% 

18 Go2sure BV WKB zorgt voor ca 50% van de omzet 

19 HomeDNA 85% 

20 iBinder Nederland 10% 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO de KiK-tool 1.0 is gratis beschikbaar voor de markt 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project 99% 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Dat is 70% van de omzet. 

27 SnagR Europe Wereldwijd denk ik wel 75% tot 80%. Het aantal klanten van de vorige vraag was ook wereldwijd gezien. 

28 STA Software BV 90% 

29 Van Meijel Automatisering BV VanMeijel is actief in de GWW en B&U. Daar komt ca. 80% tot 90% van de omzet vandaan. Daarnaast bedienen we 
bedrijven uit de industriële dienstverlening. Deze zijn vaak gerelateerd aan bouwbedrijven.  

30 VolgjeWoning 80% 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

100% 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 28   
Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de praktijk 
gebruiken? 

1 2Jours BV Ja 

2 4PS Ja 
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3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Ja 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Ja 

6 BRIS Ja 

7 Buro BOV Ja 

8 CADAC Group Ja 

9 CannonWorks Ja 

10 Centric Nee 

11 Construction Synergy BV Ja 

12 Dalux Netherlands BV Ja 

13 Dutchview IT Ja 

14 Elicys B.V. Ja graag. 

15 ENK Software BV Ja 

16 Exact Bouw7 Ja 

17 Exact Software Nederland BV Ja 

18 Go2sure BV Ja 

19 HomeDNA Ja 

20 iBinder Nederland Ja 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Ja 

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Ja 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Ja 

27 SnagR Europe Ja 

28 STA Software BV Ja 

29 Van Meijel Automatisering BV Ja 

30 VolgjeWoning Ja 
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31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Zie website Woningborg 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 29   
Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

1 2Jours BV De ondersteuning welke ze nodig zijn, kan zijn een instructie of telefonische helpdesk. 

2 4PS Ja, consultancy.Wij verzorgen de implementatie door de inzet van consultants met branchekennis. Na de Go Live is er 
een Supportafdeling en kunnen SLA afspraken worden gemaakt. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Projectmanagement, Consultancy, Remote Support, etc.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV consultancy 

6 BRIS Gebruikerstrainingen  

7 Buro BOV workshop, gebruikershandleidingen en 'how to's..., helpdesk (telefonisch of e-mail direct vanuit de applicaties) 

8 CADAC Group We leveren de software, implementeren deze met de nodige templates. We geven training en begeleiding m.b.t. 
inzet van de software en we hebben een helpdesk waar 24X7 support kan worden aangevraagd.  

9 CannonWorks Uitsluitend een online helpdesk met kennisbank.  

10 Centric De implementatie gebeurd door een consultant waarbij onderdeel daarvan een stuk opleiding is. Tevens beschikken 
wij over een helpdesk. 

11 Construction Synergy BV Bouwbedrijven, welke voor een langere periode (> 6 maanden) en/of meerdere projectbeheerders een abonnement 
voor de DiviD SaaS backoffice applicatie afsluiten, bieden wij demo en training-mogelijkheden om ze te helpen met 
DiviD processen te optimaliseren. Daarnaast staat elke gebruiker bij vragen onze support afdeling ter beschikking. 

12 Dalux Netherlands BV Onze consultancy uren zijn inclusief in het tarief per maand en worden dus niet extra afgerekend. De consultancy 
heeft meestal betrekking op ca. 2 uur ondersteuning bij de inrichting en bijvoorbeeld een online (intern) webinar voor 
het gebruik. Al vinden andere bedrijven dat dit vaak niet eens nodig is omdat de tool zo laagdrempelig in gebruik is. 
En de hulpvideo's die Dalux aanbiedt vaak genoeg uitleg bieden.  

13 Dutchview IT Training op locatie en tegenwoordig middels video call. Een eerste training zit in de prijs inbegrepen. Daarnaast 
beschikt ons bedrijf over een servicedesk die telefonisch en per mail van 8.00 tot 18:00 uur beschikbaar is. 
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14 Elicys B.V. De toepassingen zijn vertaald in een aantal sjabloons te weten; ü RGS/PGS/UAV-GC ü PO/GO (plan & groot 
onderhoud) ü MO (mutatie onderhoud) ü Verduurzamingt ü UAV-GC ü Brandveiligheid ü Daken ü Prototype NEN 
2767 en KIB ü MO (mutatie onderhoud) • Support • Standaard Teams functionaliteit, voor remote assistance  • 
Online training • Online demo  • Evaluaties • Maatwerk • Klantgerichte en klantvriendelijke aanpak  

15 ENK Software BV consultancy/helpdesk 

16 Exact Bouw7 In app support via chat.  telefoon consultancy 

17 Exact Software Nederland BV Onsite consultancy via een getting started service. (tijdelijk alleen remote) 

18 Go2sure BV - Hulp bij organisatorische implementatie - Technische inrichting en configuratie - Gebruikers- en 
applicatiebeheerderstraining - Aanvullende training op de bouwplaats - Documentatie en eigen werkinstructie 
document - Handleidingen en instructievideo's - Helpdesk (telefonisch en digitaal) 

19 HomeDNA Volledig, voor de start vullen wij het eerste project en verzorgen trainingen voor de gebruikers. Er is een online 
handleiding. Onze helpdesk staat altijd klaar voor vragen, uitleg en begeleiding in de praktijk. En wij vertalen 
gebruikersbehoeften weer in onze software. 

20 iBinder Nederland Bij het maandelijks tarief is inbegrepen: - hulp bij inrichting / gebruik van iBinder voor kerngebruikers - online en 
offline trainen van personeel  - kickoff bij start van het project met het hele projectteam - ondersteuning vanuit 
helpdesk: telefonisch, chat, e-mail voor alle gebruikers (niet alleen voor de medewerkers van het bouwbedrijf, maar 
ook van onderaannemers die in het systeem worden uitgenodigd)  Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO *  training en opleiding t.b.v van de KiKtool  *  organisatie advies inzake implementatie van de Wkb *  begeleiding, 
implementatie en evaluatie proefprojecten *  etc..   Specifiek ten behoeve van de Wkb is de KiK Campus opgericht om 
de markt te helpen en ondersteunen met de inrichting van bedrijfsprocessen en de uitvoering van proefprojecten   

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Workshops (max 2 uur) Support (gratis) Advies (kop koffie) 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV De implementatie is op maat gemaakt. Dit bestaat uit een 3 - delig traject: inrichting, opleiding op beheer- en 
gebruikersniveau. En na 3 maanden een sessie voor het optimalisatie van de ingerichte software specifiek voor de 
klant.   De helpdesk en de updates van onze software is onderdeel van de afgenomen licentie. 

27 SnagR Europe Volledige ondersteuning. Vaak begint een bedrijf met een pilot project. Die richten wij in, zodat ze gelijk aan de slag 
kunnen. Daarna hebben wij trainingen en consultancy. En wij begeleiden de bedrijven met onze kennis van andere 
klanten/bedrijven en best practises. 

28 STA Software BV -Voor de opstart is in de licentie inbegrepen 2x 2 uur voor grote groepen werknemers. Meer is niet nodig, het is erg 
gebruiksvriendelijk (Dit horen wij iedere keer van onze klanten). -Wij zijn in kantoortijden (niet in de Nederlandse 
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feestdagen en vakanties) telefonisch, via email en online via de portal met de chatfunctie bereikbaar voor hulp en 
vragen. Wij zijn niet bereikbaar op Nederlandse feestdagen en niet of beperkt bereikbaar in vakantieperiodes. 

29 Van Meijel Automatisering BV Onze consultancy dienstverlening is heel breed:  Van het gezamenlijk bepalen van een digitalisering strategie totaan 
de technische zaken die nodig zijn om de software te kunnen gebruiken.  

30 VolgjeWoning Eenmalige training op locatie en vervolgens een helpdesk die onder werktijd bereikbaar is. De tool is zeer gemakkelijk 
te implementeren. 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Kick-off bij het eerste project, helpdesk 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 30   
Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u deze vraag 
aan? 

1 2Jours BV Ja, Lijkt me geen probleem. 

2 4PS Ja en ja.4PS is er op gericht door het gebruik van een standaard implementatiemethodiek om meerdere 
implementaties gelijktijdig uit te voeren 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Ja, die verwachten wij. Op basis van de afgelopen 40 jaar denken wij dit zondermeer het hoofd te kunnen bieden.  

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Servicedesk 

6 BRIS We hopen en verwachten een aardig aantal gebruikers en verwachten dit aan te kunnen 

7 Buro BOV we hebben voorzieningen getroffen om tijdig te kunnen opschalen 

8 CADAC Group Ja, we verwachten een grote groei in de vraag, ons team met specialisten kan deze vraag prima aan. Ondanks de 
externe situatie breiden we nog iedere dag uit met nieuwe technische medewerkers die na onboarding meteen 
worden getraind, waarbij BIM360 als een van de prioriteiten geldt, 

9 CannonWorks Wij verwachten niet een exponentiële groei in de aanloop van de WKB en ja wij kunnen deze vraag gewoon aan. 

10 Centric Wij kunnen de vraag aan. 

11 Construction Synergy BV Ja, we verwachten een grotere vraag en kunnen dit aan. Onze SaaS infrastructuur bij onze Cloudprovider is schaalbaar 
en schaalt direct op bij grotere capaciteitsbehoefte. Onze supportafdeling krijgt tot heden zeer weinig supportvragen, 
omdat DiviD zeer makkelijk in gebruik is, mocht het aantal vragen stijgen kunnen we makkelijk personeel opschalen. 
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12 Dalux Netherlands BV Wij verwachten zeker een grotere aanloop, bouwbedrijven MOETEN straks. Nu MOGEN ze nog. Zoals eerder 
aangegeven, Dalux is een bedrijf van 120 man. Het bedrijf groeit enorm investeert heel veel in extra mensen. Daar zijn 
we nu in Nederland al op aan het voorsorteren.  

13 Dutchview IT Het is voor ons met name de ondersteuning van onze bestaande klanten. Wij verwachten een groei van bedrijven die 
de stap naar digitalisering nog niet hebben gemaakt. 

14 Elicys B.V. Ja, dat verwachten we zeker. Onze organisatiestructuur is dusdanig dat we flexibel zijn en snel kunnen opschalen. 
Tevens is de software generiek waardoor eenvoudig per opdrachtgever KBSapp op maat gemaakt kan worden. 

15 ENK Software BV het is geheel afhankelijk van wat de eindklant moet kunnen vastleggen en op welke manier. Wanneer hebben wij 
exact in beeld hoe uitwisselingsformaten eruit gaan zien etc. Kortom hebben wij afdoende tijd om dit te 
bouwen/implementeren voor 1-1-2021 

16 Exact Bouw7 Groei verwachtingen zijn lastig af te geven in deze (Corana) tijden. 

17 Exact Software Nederland BV Ja en ja 

18 Go2sure BV Ja, applicatie is sinds 1-1-2015 met Woningborg specifiek voor WKB geschikt gemaakt en getest. Alle aannemers die 
gebruik maken van Woningborg, maken altijd ook gebruik van CHEPP (ook als zij daarnaast een derde tool aansluiten. 
Die verkrijgt en brengt ook haar data vanuit en naar CHEPP). Ook naast Woningborg ziet Go2Sure een sterke stijging 
van het aantal klanten bij aannemerij en bouwbedrijven.  Sinds 2015 is uitgegaan van een zeer grote schaal. Daar is 
zowel technisch als organisatorisch in voorzien. Bovendien is de architectuur schaalbaar over alle (in Nederland 
geplaatste) servers. 

19 HomeDNA Wij verwachten zeker meer vraag, hoe groot zal moeten blijken, maar wij kunnen dit absoluut aan. 

20 iBinder Nederland Ja, we verwachten een grote vraag en kunnen dit zeker aan.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Ja en ja  

23 KIWA Nederland ja  

24 KYP Project zeker, kom maar op!!!  KYP Project is zo gebouwd dat het schaalbaar is naar de vraag uit de markt 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Dat verwachten wij zeker! Dat kunnen en gaan wij graag aan! 

27 SnagR Europe Wij verwachten een stijging van de vraag en ja die kunnen wij aan. Indien nodig kunnen wij opschalen. Wij zitten 
namelijk met 3 mensen hier in Nederland, maar hebben wereldwijd een team van 35 mensen zitten voor SnagR. Om 
directe druk op te lossen, kunnen we namelijk uitwijken naar andere landen voor ondersteuning. Op lange termijn 
kunnen we opschalen en dat staat ook al in de planning om dat te doen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. 

28 STA Software BV De vraag naar onze softwareoplossingen  is al groot en kunnen wij nog steeds aan. Ons team is het afgelopen jaar 
daar al op uitgebreid en kunnen we indien nodig verder uitbreiden. 
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29 Van Meijel Automatisering BV Wij verwachten niet direct een hele grote vraag op basis hiervan. Veel kan geborgd worden met huidige processen. 
Wij denken deze vraag goed aan te kunnen. 

30 VolgjeWoning Ja, omdat je door werken met Volgjewoning automatisch voldoet aan het ontwikkelen van een consumentendossier. 
Ons bedrijf is gericht en ingericht op flinke groei voor de komende jaren.  

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Ja, Woningborg Toetsing en Toezicht zal in 2021 extra personeel werven. 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 31   
Bent u bereid om deel te nemen aan de meer gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw bedrijf 
(vervolgonderzoek)? 

1 2Jours BV Ja 

2 4PS Ja 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Ja 

4 Arnsoft nvt 

5 Bouwinfosys BV Ja 

6 BRIS Ja 

7 Buro BOV Ja 

8 CADAC Group Ja 

9 CannonWorks Ja 

10 Centric Nee 

11 Construction Synergy BV Ja 

12 Dalux Netherlands BV Ja 

13 Dutchview IT Ja 

14 Elicys B.V. Ja 

15 ENK Software BV Nee 

16 Exact Bouw7 Ja 

17 Exact Software Nederland BV Ja 

18 Go2sure BV Ja 
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19 HomeDNA Ja 

20 iBinder Nederland Ja 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Ja 

23 KIWA Nederland nee 

24 KYP Project Ja 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Ja 

27 SnagR Europe Ja 

28 STA Software BV Ja 

29 Van Meijel Automatisering BV Ja 

30 VolgjeWoning Ja 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Ja 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 32   
Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw (bijv. S@les), zo ja welke? 

1 2Jours BV Ja, materiaalijsten, xml facturen  

2 4PS Ja, Ketenstandaard Bouw & Techniek. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Ja, Ketenstandaard voor de Bouw- en Installatiebranche 

4 Arnsoft ja, softwareleverancier 

5 Bouwinfosys BV Ja ondersteunen all S@les insbou005 berichten 

6 BRIS Ketenstandaard voor de Bouw Bekend met ETIM  

7 Buro BOV nee 

8 CADAC Group We zijn sowieso lid van Ketenstandaard en leveren een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de UOB voor de 
installatietechniek, i.s.m. Ketenstandaard, Techniek Nederland en 2ba. Hopelijk is dit antwoord op uw vraag? 

9 CannonWorks Ja, wij zijn deelnemer van de Ketenstaard, s@les in de bouw. 

10 Centric Ja, S@les005. 

11 Construction Synergy BV Nee 
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12 Dalux Netherlands BV Nee, vooralsnog niet.  

13 Dutchview IT nee 

14 Elicys B.V. N.v.t. 

15 ENK Software BV Ketenstandaard 

16 Exact Bouw7 Ja.  

17 Exact Software Nederland BV Ja, Sales 

18 Go2sure BV Nee 

19 HomeDNA Ja, voor SALES, en dan met name voor de uitwisseling van onderhoudsberichten met aannemers en leveranciers, en 
corporaties met aannemers. Wij zijn inmiddels ook een aangesloten partij bij de Datarotonde. 

20 iBinder Nederland Nee, maar we staan hier wel voor open.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Samenwerking in trajecten in relatie Ketenstandaard, STABU en  DIGIDEAL GO  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project niet dat we weten, missen we iets...vertel???  informeer ons wat betreft dit punt 

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Nee, dat zijn wij niet. Wij willen hier graag aan deelnemen.  

27 SnagR Europe Nee 

28 STA Software BV Nee maar kan nog komen 

29 Van Meijel Automatisering BV Ja, VanMeijel Automatisering is lid van ketenstandaard:  -S@lesServer -Bouwintegratie 

30 VolgjeWoning nee 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Nee 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 33   
Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk voor u 
zijn? 

1 2Jours BV FORUMBOUW 

2 4PS O.a. Bouwend Nederland, Cobouw en New Builders. 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Er zijn goede contacten met alle branche-organisaties, materialenhandelaren, keurende instanties etc.  
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4 Arnsoft nee 

5 Bouwinfosys BV Cumula CROW 

6 BRIS Begeleidingsgroep digitale dossiers 

7 Buro BOV nee 

8 CADAC Group Als genoemd Ketenstandaard, Stumico, Revit Standards Foundation 

9 CannonWorks Nee 

10 Centric OnderhoudNL, ForumSysteemhuizen. 

11 Construction Synergy BV Nog niet, wij zijn wel al gevraagd om contact te zoeken met Ketenstandaard en staan er positief tegenover. Op dit 
moment hebben de ETIM berichten geen meerwaarde voor onze toepassing, ik kan me wel voorstellen dat door Wkb 
het type berichten uitgebreid gaat worden en dan is het voor ons wél van toepassing. 

12 Dalux Netherlands BV Wij hebben contact met VNG over dit onderwerp.  

13 Dutchview IT Wij zijn niet betrokken met andere belangenorganisatie. Wel belangstellend en hebben met veel verschillende 
organisaties in de bouw contact over de aanstaande wetswijziging. 

14 Elicys B.V. • Ontwikkeling RGS/PGS • UAV-GC via bouwbedrijf (Hemubo/ Hillen&Roosen) • De Leercirkel RGS • Bij meerdere 
corporaties die werken met kwaliteitsborgingsformules   

15 ENK Software BV ETIM 

16 Exact Bouw7 Geen 

17 Exact Software Nederland BV Nee 

18 Go2sure BV Nee 

19 HomeDNA Ik weet niet of dit er mee bedoeld wordt, maar wij hebben contacten met Onderhoud.nl, Woningborg en SWK. 

20 iBinder Nederland Ja, we zijn momenteel actief betrokken bij The New Builders. 

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO Betrokken bij diverse belangenorganisaties, o.a.: NVTB, AFNL, BN, Verbond van Verzekeraars, NeN, BOB, ISSO, 
Techniek NL, STABU, Ketenstandaard, BNB, BNA, Tecniek NL, NL-ingenieurs, CROW, VBWTN, SBK etc.  

23 KIWA Nederland 
 

24 KYP Project Ketenkracht (VBI) New Builders Jong CBL (Confederatie Bouw Limburg Belgie)    

25 MSG Software N.V. 
 

26 Pro4All Cloud Services BV Naast de eerder genoemde belangenorganisaties willen wij graag betrokken zijn bij het gehele traject. Kunnen jullie 
ons eventueel in contact brengen met de juiste personen binnen deze belangenorganisaties.  

27 SnagR Europe Nee op dit moment niet 

28 STA Software BV Nee 
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29 Van Meijel Automatisering BV Ja, we zijn aangesloten bij diverse organisaties om mee te denken in de markt. Denk aan CROW, Bouwend Nederland, 
Forum Systeemhuizen bouw etc. 

30 VolgjeWoning nee 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Bouwend Nederland, NVB, VKBN, …..... 

 

Nr. Bedrijfsnaam Vraag 34   
Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling voor de WKB? 

1 2Jours BV Ben opzoek naar een duidelijke schematische weergave hoe het WKB er precies uit ziet. Zie her en der nog wat 
verschillen. 

2 4PS Marktinformatie en ontwikkelingen omtrent nieuwe regelgeving.Door duidelijke richtlijnen af te geven 

3 Admicom Bouwsoftware & 
Admicom Bouw App 

Bijvoorbeeld samen met Ketenstandaard een uniform wijze van uitwisseling van data ontwikkelen.  

4 Arnsoft niet nodig 

5 Bouwinfosys BV Kenniscentrum 

6 BRIS - Informatie uit de praktijk - Meedenken hoe ons platform het beste kan aansluiten op behoefte van de sector. 
Bekeken van uit gebruikersperspectief en informatievoorziening ten behoeve van opslag dossiervorming bewijs. 

7 Buro BOV Tot op heden heeft de focus vooral gelegen op de ontwerpende en toetsende partijen en minder op de uitvoerende 
partijen dus dit kan een mooie opstap daartoe zijn. 

8 CADAC Group Door de plannen en ideeën te delen zodat we kunnen bepalen hoe we kunnen aansluiten aan belangrijke 
standardisatiestappen. 

9 CannonWorks Ons op de hoogte houden van ontwikkeling en regelgeving.  Dit kan via support@cannonworks.nl 

10 Centric Actief blijven delen en aanjagen van ontwikkelingen in de bouwsector, met name hoe het WKB vraagstuk zich 
ontwikkeld de komende jaren. 

11 Construction Synergy BV Standaardisatie voor het berichtenverkeer kwaliteitsborging en vastleggen van toetsingscriteria. 

12 Dalux Netherlands BV Daar moeten we in de toekomst gezamenlijk verder naar kijken. Het is ons nog niet helemaal duidelijk welke rol jullie 
nu vervullen bij de implementatie van de WKB, maar wellicht dat we elkaar daarbij kunnen ondersteunen.  

13 Dutchview IT Uiteraard ons op de hoogte houden en wellicht een mooi platvorm om bedrijven naar elkaar toe te brengen. 

14 Elicys B.V. Wij waarderen deze vraag en zien mogelijkheden voor toetsing van onze UAV-GC applicatieien mogelijkheden in het 
proces van softwareontwikkeling UAV-GC.  En het verder specificeren van de behoefte voor de WKB, zodat wij onze 
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software kunnen blijven doorontwikkelen voor een breder gebruik (bredere doelgroep) van KBSapp binnen het 
bouwproces.  

15 ENK Software BV wij zien graag de informatie tegemoet hoe wij hiermee aan de slag kunnen om dit uit te rollen naar de klanten 

16 Exact Bouw7 Objectieve vergelijking bieden voor haar leden.  

17 Exact Software Nederland BV Zie eerdere beantwoording. We trekken graag samen op met Bouwend Nederland om onze klanten zo goed mogelijk 
te bedienen. 

18 Go2sure BV Kennis en objectiviteit  

19 HomeDNA In ieder geval met wat er vereist is voor de aannemer waar hij aan moet voldoen, dan kunnen wij de aannemer daar 
nog meer bij faciliteren. Dat geldt dan zeker ook voor de benodigde basisset checklijsten conform wetgeving (om te 
voorkomen dat veel aannemers 'het wiel gaan uitvinden', dat is in ieder geval wat ze zelf aangeven). 

20 iBinder Nederland Indien Bouwend Nederland beschikt over input vanuit haar leden dan zouden we graag bekijken hoe we deze input 
kunnen gebruiken om onze oplossingen beter te maken voor de leden.  

21 IBIS BV 
 

22 KiK-KOMO actief samenwerken  

23 KIWA Nederland kennisdeling van de ontwikkelingen. Wij zijn een partij die kan meedenken en bijdragen aan de invulling van een 
software systeem met name voor de categorie 'specifieke bouwwerken'. 

24 KYP Project door ons advies te geven en kennis en vraag uit de markt te delen. wij leren en ontwikkelen graag verder door zo in te 
spelen op de WKB 

25 MSG Software N.V. Wij leveren als software leverancier software voor de handel van bouwmaterialen en registratie per project van 
artikelen. Niet zo zeer in de ontwerp en uitwerk fase van bouwprojecten 

26 Pro4All Cloud Services BV Wij komen graag in contact met Bouwend Nederland om onze ontwikkelen te toetsen op toepasbaarheid in de markt 
op het gebied van WKb.  

27 SnagR Europe Bekendheid geven aan ons systeem, dus de bouwbedrijven laten weten wat wij kunnen met ons systeem om hun 
proces te ondersteunen. En anderzijds ons informatie verschaffen over de invulling van de wet en specifieke vereisten 
die nodig zijn om de bouwbedrijven optimaal te kunnen ondersteunen. 

28 STA Software BV Bouwend Nederland kan hun leden bewust maken van het belang om te digitaliseren, zeker voor de wet 
kwaliteitsborging maar nog meer processen in de uitvoering. Er is veel winst te behalen.  Wij zouden graag (nog) een 
keer laten zien wat onze modules, onder andere voor de wet kwaliteitsborging kan betekenen. Wij hebben ruim drie 
jaar geleden in twee Dga bijeenkomsten op uitnodiging van Bouwend Nederland Zuid onze softwareoplossingen 
gepresenteerd en laten zien wat wij voor de branche kunnen betekenen. Sindsdien zijn wij inorm gegroeid. Wellicht is 
het een idee dat vaker te doen om zo bedrijven kennis te laten maken met digitaliseren van de uitvoeringsprocessen 
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en met de feedback de software nog verder te perfectioneren.  Wij spreken dezelfde (bouw) taal en dat merken we 
iedere keer weer als we presentaties geven en bedrijven met onze softwaremodules gaan werken. 

29 Van Meijel Automatisering BV Scherper maken waar de grens licht tussen bestaande (geautomatiseerde) processen en wat er feitelijk nodig is om 
aan de WKB te voldoen.  

30 VolgjeWoning Ons onder de aandacht brengen bij haar leden 

31 Woningborg Toetsing en 
Toezicht 

Promotie van het WKI onder de leden van Bouwend Nederland 
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BIJLAGE 2 ANTWOORDEN LEVERANCIERS BREDE UITVRAAG 

DEEL 2: PER LEVERANCIER 

1. 2Jours BV 

Vraag  
 

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Bedrijf bestaat sinds 2006 en inmiddels met 10 FTE 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

Ja 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

Ontwikkeling 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Nog niet bekend 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Het is nu nog zo pril dat we hier nog niets over kunnen zeggen. 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Alles wordt in eigen huis ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? door te blijven door ontwikkelen. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, alle opmerkingen worden in een backlog opgenomen om zo goed mogelijk aan de vraag 
van de klanten te kunnen voldoen. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Bij vragen hoop ik dat ik de antwoorden op onze vragen kan vinden. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

We hebben al contact hierover gehad met Raab Karcher 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 
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17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Vooral het controleren en registreren op de bouwplaats 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

ik denk niet dat er veel onderscheidende punten zijn omdat iedereen hetzelfde principe gaat 
maken. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Alleen een internet verbinding. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Projectadministratie, personeelsplanning. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

nog niet 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

drie 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

maand fee, nog geen prijzen bekend 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Nee 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

95% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

De ondersteuning welke ze nodig zijn, kan zijn een instructie of telefonische helpdesk. 
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30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, Lijkt me geen probleem. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, materiaalijsten, xml facturen  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

FORUMBOUW 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Ben opzoek naar een duidelijke schematische weergave hoe het WKB er precies uit ziet. Zie 
her en der nog wat verschillen. 
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2. 4PS 

Vraag   

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

4PS bestaat 20 jaar (opgericht in 2000) en heeft in totaal 260 medewerkers verdeeld over 3 
kantoren (NL, BE en UK) 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

4PS Construct 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds april 2000. Afgelopen april 20 jaar dus. 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Eigen ontwikkeling; Onze oplossing is gebaseerd op Microsoft Dynamics Business Central. 
Daar bovenop hebben we onze Bouw add-on ontwikkeld.De oplossing is gebaseerd op een 
standaard oplossing van Microsoft aangevuld met een brancheoplossing van 4PS. 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Door te luisteren naar de feedback van onze klanten en op basis daarvan optimalisaties toe 
te voegen.En door de ontwikkelingen in de markt te volgen en daarop in te spelen. Wij 
hebben zelf een grote development afdeling die dagdagelijks aan onze producten werken. 
Dit geldt voor Business Central, als ook voor de portalen en apps. Daarnaast stellen we 
jaarlijks een innovatie-agenda op, die door de Business Units Bouw,Installatie en GWW 
worden opgesteld. De techniekkant is geregeld doordat we aan Microsoft gekoppeld zijn.Wij 
volgen het releasebeleid van Microsoft 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, wij werken tijdens onze ontwikkelingen altijd nauw samen met onze klanten. Voor het 
uitbrengen van een nieuw product, laten we klanten altijd eerst de tests uitvoeren. Zo 
zorgen we ervoor dat het product ook echt voldoet aan de verwachtingen. Zeker, klanten 
zijn een belangrijke input voor onze innovatie roadmap. Wij ontwikkelen altijd met en voor 
klanten. 
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14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Informatie, zoals nieuwe ontwikkelingen rondom wetgeving, delen. En de 
marktonderzoeken die beschikbaar worden gesteld aan leden, worden door ons gebruikt.-
Het gebruik van standaard software i.p.v. maatwerk software geeft de aannemer een 
voorsprong en de mogelijkheid om continue te innoveren. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Onze klanten en woningborg.-Microsoft 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKBspecifieke onderdelen van het 
kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Inzage van informatie en documenten gedurende het gehele proces. Vastleggen van 
belangrijke mijlpalen in het gehele proces. Het uitvoeren en vastleggen van controles - zoals 
kwaliteitscontroles. Registreren en opvolgen van meldingen - zoals een gevaarlijke 
situatie.De oplossing dekt het proces acquisitie t/m facturering. Denk hierbij aan calculatie, 
planning, inkoop, financieel, projecten, materieel. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

1. Totale Integratie De 4PS On Site App heeft een koppeling met 4PS Construct. Voer data in 
op de app, dan is dit meteen zichtbaar in 4PS Construct. Uitvoering en administratie komen 
bij elkaar in één proces.   2. Offline werken Geen verbinding op locatie? Geen probleem! De 
app kan ook offline worden gebruikt. Bijvoorbeeld eenvoudig offline documenten 
raadplegen, aanmaken en checklijsten invullen.    3. Alles digitaal   Met de On Site App 
beschikt de klant altijd en op elke locatie over zijn digitale tekeningen en checklijsten. 
Doordat de klant altijd toegang heeft tot zijn documenten heeft de klant altijd de laatste 
informatie bij de hand en krijgt de klant meer inzicht in projecten.   4. Gebruiksvriendelijk De 
app is zeer gebruiksvriendelijk. Maak een foto en voeg deze direct toe aan een ‘issue’. En 
geef vervolgens de locatie van het probleem aan op de bouwtekening.  Gebaseerd op een 
Microsoft standaard, dus zeer innovatieve software beschikbar in de Cloud. Sterke integratie 
met andere onderdelen van het Microsoft Platform zoals SharePoint, Outlook, Word, Excel 
en PowerBI 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

O.a. een webserver.Cloud 
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21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Totale integratie met ons ERP-systeem 4PS Construct. Het is ook mogelijk om samen te 
werken met documentmanagement systemen van derden. En het 
kopersbegeleidingsplatform HOOMCTRL. Ontwikkeling: integratie met WKI.WhiteVision 
(scannen/herkennen inkoopfacturen) Ibis-Calculatie Afas-HRM/Payrol 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Ja, standaard integratie met 4PS Construct (ERP-systeem 4PS).Zie vorige vraag 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Import en export van data op diverse niveaus.Uitwisselingen met andere systemen kan 
plaatsvinden via webservices 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Prijs nog niet bekend. Zowel afkoop als subscription mogelijk. Pricing SaaS € 125,- per 
named user per maand 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

We focussen ons op de bouwsector (Bouw, GWW en Installatie).1 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Ja, consultancy.Wij verzorgen de implementatie door de inzet van consultants met 
branchekennis. Na de Go Live is er een Supportafdeling en kunnen SLA afspraken worden 
gemaakt. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja en ja.4PS is er op gericht door het gebruik van een standaard implementatiemethodiek 
om meerdere implementaties gelijktijdig uit te voeren 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 
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32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, Ketenstandaard Bouw & Techniek. 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

O.a. Bouwend Nederland, Cobouw en New Builders. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Marktinformatie en ontwikkelingen omtrent nieuwe regelgeving.Door duidelijke richtlijnen 
af te geven 
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3. Admicom Bouwsoftware & Admicom Bouw App 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

40 jaar, 75 medewerkers 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

Operationeel 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Opleverdossier, Documentenbeheer PRO 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

05, 2020 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Zelf ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Onderzoek: denk aan bronnen als Omgevingsweb, Communicatie met juristen, 
Communicatie met Kwaliteitsborgers, Communicatie met klanten. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Software van Admicom wordt altijd in nauwe samenspraak met klanten ontwikkeld.  

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Faciliteren en promoten van standaarden. Het is wet die invloed heeft op de gehele keten 
en alle disciplines.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Kwaliteitsborgers, klanten, juristen 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Dossiervorming tbv vergunningsverlener, opdrachtgever, kwaliteitsborger voor uitvoerende 
bedrijven in de bouwnijverheid.  Communicatie met opdrachtgever en Kwaliteitsborger.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Door integratie met eigen systeem, geen nieuwe werkwijze. Alle documentatie, informatie 
slechts 1 maal opgeslagen. Daardoor minder kans op problemen met versiebeheer etc. Door 
gebruik van apps beschikt men op de bouwplaats en in de back-office op hetzelfde moment 
over dezelfde informatie. Deze kan eenvoudige worden gedeeld met de gewenste 
stakeholders.  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Eigen server of gehoste omgeving (zie systeemeisen: 
https://www.admicom.nl/images/handleidingen/vakware-19/Minimale-Systeemeisen-
Vakware-19.pdf 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

In z'n algemeenheid of in het kader van WKB?  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Middels open standaarden.  

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

API's, XML, ASCII, REST/SOAP etc.  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Op aanvraag 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Nee 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

80% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
67 

 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Projectmanagement, Consultancy, Remote Support, etc.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, die verwachten wij. Op basis van de afgelopen 40 jaar denken wij dit zondermeer het 
hoofd te kunnen bieden.  

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, Ketenstandaard voor de Bouw- en Installatiebranche 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Er zijn goede contacten met alle branche-organisaties, materialenhandelaren, keurende 
instanties etc.  

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Bijvoorbeeld samen met Ketenstandaard een uniform wijze van uitwisseling van data 
ontwikkelen.  
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4. Arnsoft 

Vraag   

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

1993, 1 persoon 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

Nee 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

nvt 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

nvt 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

nvt 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

nvt 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? nvt 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

nvt 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

nvt 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

nvt 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): nvt 

17 Uw toepassing dekt: nvt 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

nvt 
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

nvt 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

nvt 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

nvt 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

nvt 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

nvt 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

nvt 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? nvt 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

ca 650 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

90 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

nvt 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

nvt 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

nvt 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

nvt 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

ja, softwareleverancier 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

niet nodig 
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5. Bouwinfosys BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

17 jaar  ca 75 personen 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

BouwWorks 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

nov-20 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Eigen ontwikkeling 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? 2x per jaar nieuwe release 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Samen met Ouwehand Bouw ontwikkelde we een nieuw project dashboard.  Ouwehand 
Bouw is ook betrokken bij de WKB module 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Kenniscentrum 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Klanten 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Is nog in ontwerp fase maar dossier vorming en ontsluiting naar gebruikers zal een 
belangrijk punt zijn. 
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

nog in ontwikkeling 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

PC netwerk 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

nog niet  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

nog niet 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

nog niet 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

opgenomen in ERP 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Nee 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

100% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

consultancy 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Servicedesk 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja ondersteunen all S@les insbou005 berichten 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Cumula CROW 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Kenniscentrum 
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6. BRIS 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

1992, 7 werkzame personen 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

BRIStoets platform & KiK instrument 2.0 (In ontwikkeling) 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

BRIStoets (Actueel) KiK instrument (September 2020) 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

BRIStoets (BRIS) KiK instrument (BRIS & KiK KOMO) 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij hebben diverse specialisten die ons up-to-date houden met de laatste wijzigingen in de 
wet en regelgeving en privaat rechtelijke documenten. Het Bouwbesluit vormt voor vrijwel 
al onze producten en diensten de basis.  Onze software draait in de Cloud en wordt 
ontwikkeld volgens de laatste standaarden en technieken.   We doen dit in samenwerking 
met diverse partners  

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja via diverse gebruiker sessies  

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

In kaart brengen van algemene behoefte van bouw- en infrabedrijven die helpen bij een 
soepele invoering van de WKB en die met software kunnen worden opgelost en/of 
ondersteund.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Diverse functie rollen uit de praktijk. Denk aan kwalitietsborgers, aannemers, 
bouwplantoeters, architecten.  
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16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Bouwplantoets Bouwbesluit.  Risico beoordeling van wettelijke en private ongewenste 
gebeurtenissen.  Toepassen van risico beheersende maatregelen Opstellen van een 
borginsplan Uitzetten van acties  Verzamelen van informatie Rapportage  Dossiervorming   

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Het platform is gekoppeld met diverse kennisbanken met wet en regelgeving en 
kennisdocumenten. De wettelijke eisen zijn hiermee goed geborgd. Tevens kan het platform 
alle spelers met elkaar verbinden  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Internet en een browser (Telefoon, tablet of desktop) 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Het platform heeft een open API om op aan te kunnen sluiten.    BRISinspectDirect  In de 
toekomst:  - Snagstream  - Docstream  - Ed controls  - en waarschijnlijk velen anderen 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie vorige antwoord 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

API reference  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Abonnementen (Maandelijks/Jaarlijks)   Vanaf 75 euro per maand     

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

- 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 
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29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Gebruikerstrainingen  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

We hopen en verwachten een aardig aantal gebruikers en verwachten dit aan te kunnen 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ketenstandaard voor de Bouw Bekend met ETIM  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Begeleidingsgroep digitale dossiers 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

- Informatie uit de praktijk - Meedenken hoe ons platform het beste kan aansluiten op 
behoefte van de sector. Bekeken van uit gebruikersperspectief en informatievoorziening ten 
behoeve van opslag dossiervorming bewijs. 
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7. Buro BOV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

34 jaar 3 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Bouwborg Tools 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

1 juli 2004 - versie 1.0 diverse applicaties en uitbreidingen sindsdien 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

eigen ontwikkeling mogelijk in de toekomst samenwerking met DiviD 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Door wijzigingen in het Bouwbesluit direct door te voeren en door in te spelen op behoeften 
uit de markt 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Graag zelfs, op basis van feedback zijn een aantal wijzigingen / uitbreidingen doorgevoerd 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

afstemming en eenduidigheid voorzien tussen verschillende producten 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

DiviD 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Afhankelijk van de fase waarin het bouwwerk zich bevindt, kunt u gebruik maken van de 
onderstaande applicaties: ▪ BBTqs (quality scan): waarbij het ontwerp centraal staat. Zeer 
toepasbaar om het ontwerpproces te versnellen en de kwaliteit van het ontwerp te 
optimaliseren. ▪ BBTreview: waarbij de regelgeving centraal staat. Zeer toepasbaar om 
bouwplannen gestructureerd en efficiënt te toetsen (borgen) aan het Bouwbesluit. ▪ 
BBTcontrol: waarbij het te realiseren bouwwerk centraal staat. Zeer toepasbaar om 
risicogestuurd vanuit de bouwplantoetsing aspecten in het werk te controleren en vast te 
leggen. ▪ BBTpm (procesmanagement): waarbij de regelgeving en wetgeving centraal staan. 
Alleen toepasbaar voor de kwaliteitsborger om uiteindelijk te komen tot een “Dossier 
bevoegd gezag”. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Bouwborg Tools (BBT) is ontwikkeld door Buro BOV, dat al ruim 30 jaar actief is binnen de 
bouwbranche. Met haar specialisme ‘bouwregelgeving’ worden (onder andere) 
bouwplannen getoetst aan het Bouwbesluit. Om deze werkzaamheden efficiënt en 
eenduidig te kunnen uitvoeren, is vanuit de kennis en expertise de methodiek Bouwborg 
Tools (BBT) ontstaan en in de loop der jaren doorontwikkeld. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

internetverbinding 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

MS office, DiviD 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

niet anders dan DiviD 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

koppelingen op basis van export-import al dan niet via ms office applicaties 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

licentiekosten zijn gebaseerd op / afhankelijk van abonnementsvorm en modulus vanaf € 
1.095,-- per jaar  opstartkosten éénmalig € 250,-- (per licentie) 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 
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26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

1 - 5 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

5% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

workshop, gebruikershandleidingen en 'how to's..., helpdesk (telefonisch of e-mail direct 
vanuit de applicaties) 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

we hebben voorzieningen getroffen om tijdig te kunnen opschalen 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Tot op heden heeft de focus vooral gelegen op de ontwerpende en toetsende partijen en 
minder op de uitvoerende partijen dus dit kan een mooie opstap daartoe zijn. 
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8. CADAC Group 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Cadac Group is opgericht in 1986, er werken heden ten dage plm. 223 medewerkers bij 
Cadac Group. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Autodesk BIM360 Build Autodesk BIM360 Docs Autodesk Plangrid Eventueel aangevuld met 
eigen IP van Cadac, bijvoorbeeld om data-integratie vraagstukken mee te kunnen bedienen 
(denk bijvoorbeeld aan koppeling met Sharepoint) 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Autodesk BIM360 Build, wordt nu al geleverd en ingezet voor WKB pilots; Autodesk BIM360 
Docs, wordt nu al geleverd en ingezet voor WKB pilots; Autodesk Plangrid, is recent door 
Autodesk overgenomen. Betreft een laagdrempelig inzetbare fieldmanagement oplossing 
voor dossiervorming, Plangrid wordt de komende maanden leverbaar, we bereiden nu de 
WKB inzet voor; 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

BIM360 en Plangrid betreffen standaardoplossingen van Autodesk. Cadac is Platinum 
partner van Autodesk en gespecialiseerd met betrekking tot de BIM360 productportfolio. 
Cadac levert, implementeert en verzorgt trainingen m.b.t. BIM360, we verzorgen inrichting 
en templates voor een optimale inzet van BIM360 (en in nabije toekomst van Plangrid) voor 
WKB doeleinden.  

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Autodesk zet strategisch in op BIM360, een platform wat een Single Point of Truth vormt 
voor bouwende bedrijven. Autodesk investeert een substantieel deel van haar R&D budget 
in de doorontwikkeling van BIM360. Het BIM360 platform is cloud-based, nieuwe 
ontwikkelingen zijn centraal en direct beschikbaar voor de gebruikers. Cadac is, naast 
Platinum partner, een van de grootste BIM360 specialisten. Dit verplicht ons om ten alle 
tijde up-to-date te zijn van de alle ontwikkelingen. 
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13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Zeer zeker. Aannemersbedrijf Van Wijnen is een goed voorbeeld waarbij feedback aan 
Autodesk/Cadac m.b.t. BIM360 direct kan worden meegenomen. De feedback wordt 
regelmatig gegeven, zowel ad-hoc als middels regelmatig overleg. Verbeteringen t.b.v. 
ontwikkeling kunnen zo snel op de roadmap worden opgenomen. Dit geldt voor zowel de 
doorontwikkeling van software van Autodesk als die van Cadac. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Bouwend Nederland is volgens ons dé organisatie die een regisserende rol kan vervullen bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de WKB, deze kan zeer goed gebaseerd zijn 
op standaard oplossingen als BIM360. Als spin in het web kan Bouwend Nederland over alle 
partijen heen de belangen van een ieder behartigen en dienen. De regie om tot een 
standaard set van ingerichte tools te komen hoort eigenlijk bij Bouwend Nederland thuis! 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Met betrekking tot BIM360 betreft het voornamelijk inrichting en aanleg van template. Deze 
verzorgt Cadac zelfstandig in overleg met en soms samen met de opdrachtgever. Als het 
gaat om bijvoorbeeld koppelingen zoals met Sharepoint werken de Cadac specialisten 
samen met die van Dell Boomi. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Het centraal vastleggen van bewijslast, gekoppeld aan BIM. Door dit centraal te organiseren 
via de cloud en te koppelen aan BIM, kijkt iedere participant naar dezelfde consistente 
informatie: niet alleen wat, maar ook waar en op welke verdieping. Het gestructureerd 
opslaan en beschikbaar stellen aan alle participanten maakt het borgingsproces en het 
aanleggen van het dossier eenvoudiger en vooral eenduidig: geen data-silo`s ! 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

De oplossing is een common data environment in de cloud: ieder kijkt naar dezelfde data en 
informatie. Door te koppelen met BIM is ook geometrie en locatie beschikbaar. WKB, lees 
het borgingsproces en dossiervorming wordt op een "soepele" wijze onderdeel van het 
bedrijfsproces. Optimaal processen automatiseren en data-silo`s te lijf gaan zijn 
belangrijkste USP`s. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Voor online werkzaamheden is internet-toegang nodig (toegang kan met PC, Mobiele 
telefoon, tablet). Tevens kan offline gewerkt worden en in een later stadium 
gesynchroniseerd. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

De toepassing werkt goed samen met Microsoft Office en de overige Autodesk producten.  
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22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Cadac ontwikkelt samen met Dell Boomi de zogenaamde Cadac Data Integration Solutions. 
Met deze CDIS oplossingen bieden we een "stekker-doos" vanuit BIM360 met verschillende 
software platforms. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Cadac ontwikkelt samen met Dell Boomi de zogenaamde Cadac Data Integration Solutions. 
Met deze CDIS oplossingen bieden we een "stekker-doos" vanuit BIM360 met verschillende 
software platforms. 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Afhankelijk van de toepassing zetten we Build, Docs of Plangrid in De licentieprijzen zijn zeer 
afhankelijk van de aantallen, we noemen de abonnementsprijs voor single user per 12 
maanden Autodesk BIM360 Build Euro 980,- Autodesk BIM360 Docs Euro 520,- Autodesk 
Plangrid wordt later bekend 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Ongeveer 30% van onze omzet wordt behaald bij bouwbedrijven/aannemers. 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

We leveren de software, implementeren deze met de nodige templates. We geven training 
en begeleiding m.b.t. inzet van de software en we hebben een helpdesk waar 24X7 support 
kan worden aangevraagd.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, we verwachten een grote groei in de vraag, ons team met specialisten kan deze vraag 
prima aan. Ondanks de externe situatie breiden we nog iedere dag uit met nieuwe 
technische medewerkers die na onboarding meteen worden getraind, waarbij BIM360 als 
een van de prioriteiten geldt, 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 
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32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

We zijn sowieso lid van Ketenstandaard en leveren een actieve bijdrage aan de 
totstandkoming van de UOB voor de installatietechniek, i.s.m. Ketenstandaard, Techniek 
Nederland en 2ba. Hopelijk is dit antwoord op uw vraag? 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Als genoemd Ketenstandaard, Stumico, Revit Standards Foundation 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Door de plannen en ideeën te delen zodat we kunnen bepalen hoe we kunnen aansluiten 
aan belangrijke standardisatiestappen. 
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9. CannonWorks 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Informatie bij opdrachtgever bekend 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

Nee 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

CannonWorks 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Momenteel actief 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Eigen ontwikkeling 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Dat is ons dagelijks werk 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja. We hebben een digitale helpdesk daar komen alle vragen en wensen binnen. Wij 
ontwikkelen klant-vraag gestuurd. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Geen mening 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Geen 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

CannonWorks is een workflowsysteem voor alle betrokken personen in en rondom 
projecten.   Met CannonWorks werk je digitaal en start bij een offerteaanvraag tot en met 
de oplevering van projecten.   Iedereen in het project kan gebruik maken van de software en 
de CannonWorks app. Uren vastleggen, inkopen, offertes maken, begroten, factureren, 
nacalculatie, betalingsverkeer regelen en nog veel meer. Zo heb je het kantoor in je 
broekzak.  CannonWorks is gekoppeld aan meer dan 10 van de meest gebruikte 
boekhoudpakketten. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Alles rondom projecten worden vastgelegd en bouw je per project een dossier op. Voor de 
ondernemer zeer belangrijk om naast op resultaten te sturen ook inzicht te hebben in alle 
geschiedenis rondom projecten. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

CannonWorks is 100% online en ook alle functionaliteiten zijn via de app te gebruiken. Een 
bouwbedrijf heeft geen eigen ICT infrastructuur daarvoor nodig. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Meer dan de 10 meest gebruikte boekhoudpakketten. En uiteraard met de Ketenstandaard 
bouw 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Meer dan 10 meest gebruikte boekhoudpakketten. We we hebben een partnership bij een 
Payment Service Provider. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Een API 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Al onze prijzen zijn te vinden op CannonWorks.nl We bieden diverse pakketsamenstellingen 
aan voor verschillende prijzen. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke te gebruiken en de prijs is 
vooraf dan duidelijk, het werkt net als een webshop. Wij werken uitsluitend met 
abonnementsprijzen en we kennen geen eenmalige kosten. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Circa 20% aannemers. Onze overige klanten zijn schilders, stukadoors, montage, 
installatietechniek, hoveniers, enz.   95% van onze klanten is betrokken bij bouw of 
onderhoud in- en rondom vastgoed. 
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28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Uitsluitend een online helpdesk met kennisbank.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij verwachten niet een exponentiële groei in de aanloop van de WKB en ja wij kunnen deze 
vraag gewoon aan. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, wij zijn deelnemer van de Ketenstaard, s@les in de bouw. 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Ons op de hoogte houden van ontwikkeling en regelgeving.  Dit kan via 
support@cannonworks.nl 
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10. Centric 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

25 jaar 45 personen voor de bouw 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Alert ERPCentric Alert ERP-Systeem 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Gestandaardiseerd binnen het ERP 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Ja 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Valt binnen de standaard software van Alert, dus we onderhouden het. 3 keer per jaar een 
update 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Trends en ontwikkelingen en input vanuit onze klanten zijn de basis voor de 
doorontwikkeling van ons ERP-systeem. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Als branche organisatie zijn jullie een belangrijke spil voor het monitoren en aanjagen van 
trends en ontwikkelingen.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Geen. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
88 

 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Bij ons product kun je gestructureerd documenten opslaan en daardoor terugvinden. Het 
verzamelen van informatie voor bewijslast denk daarbij bijvoorbeeld aan foto's en 
handtekeningen voor akkoord opdrachten. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Eenvoud en structuur. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Een server, database software, ERP, netwerkverbinding, Webservices. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Onze toepassing is onderdeel als module van ERP-systeem Alert. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Met Alert. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Binnen Alert zitten import en export mogelijkheden. 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Het is onderdeel als module van het ERP-pakket, er zit eenmalige aanschaf voor de licentie 
bij en onderhoudskosten. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Nee 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Centric bouw is als afdeling enkel actief in de bouwbranche. 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Nee 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

De implementatie gebeurd door een consultant waarbij onderdeel daarvan een stuk 
opleiding is. Tevens beschikken wij over een helpdesk. 
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30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij kunnen de vraag aan. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Nee 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, S@les005. 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

OnderhoudNL, ForumSysteemhuizen. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Actief blijven delen en aanjagen van ontwikkelingen in de bouwsector, met name hoe het 
WKB vraagstuk zich ontwikkeld de komende jaren. 
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11. Construction Synergy BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Het bedrijf bestaat sinds 2015. 7 personen zijn direct werkzaam voor dit exploitatiebedrijf en 
50 personen zijn werkzaam bij onze softwareontwikkelaar  

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

in productie 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

DiviD 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

jul-15 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Co-creatie met Foove en 4Synergy 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Continu technische update van de sourcecode en uitbreiding van functionaliteit op aanvraag 
van onze klanten. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, op aangeven van uitvoerders in de bouw hebben we het importeren van itemlijsten 
(materiaal en/of standaardwerkzaamheden) toegevoegd. Op aangeven van Inspecteurs in 
de bouw hebben we opzichterfunctie in de mobile app gratis toegankelijk gemaakt. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Het faciliteren van standaardisatie voor gegevensuitwisseling tussen digitale toepassingen in 
de bouw van de verschillende aanbieders. Zo kunnen toepassingen beter op elkaar 
aansluiten in de verschillende bouwfasen, voor ontwerp, planning, calculatie, uitvoering, 
rapportage en facturatie. Het stimuleren van gebruik van digitalisering in de uitvoerende 
fase van de bouw om zo verschillende bouwpartners beter op elkaar te laten aansluiten. 
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15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

DiviD is ontstaan in coöperatie met de eerste klant, een bedrijf in de bouwkundige 
brandpreventie. Om aan de eisen van de Wkb te voldoen werken we samen met een 
adviesbureau op het gebied van bouwregelgeving. Tevens verwerken we input van 
bouwinspecteurs, welke DiviD praktisch toepassen, voor verdere ontwikkelingen. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

DiviD is: A) een gratis mobile app, welke tijdens de bouw en afbouwfase wordt ingezet door 
uitvoerders, bouw medewerkers, installateurs, applicateurs, opzichters en inspecteurs. Via 
het logboek van inspectiepunten op bouwtekeningen worden werkzaamheden (en plaatsing 
van materiaal) met tekst en foto bijgehouden.  B) De app is gekoppeld aan een SaaS 
backoffice applicatie om projecten met DiviD te managen en over de oplevering te 
rapporteren: welke persoon/partij heeft op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek, 
specifiek werk uitgevoerd en/of materieel geplaatst en is dit goedgekeurd. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Iedere bouwpartner in de uitvoerende fase van de bouw kan de DiviD app gratis gebruiken 
en zo beter op elkaar aansluiten en met elkaar samenwerken. Het is intuïtief en heeft geen 
training nodig. Communicatie met elkaar gaat volledig automatisch en real-time, zodra de 
app met het Internet is verbonden. Data wordt met de gekoppelde SaaS backoffice 
applicatie automatisch gesynchroniseerd en staat de projectbeheerder(s) altijd en overal ter 
beschikking. De projectbeheerder(s) hebben zo op afstand altijd volledig inzicht over de 
werkzaamheden van hun projectleden. Rapportages kunnen altijd en op elk moment met 
een druk op de knop worden gemaakt. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Voor gebruik van de DiviD app een willekeurig smartphone of tablet met iOS of Android 
besturingssysteem. Voor de SaaS backoffice applicatie elke willekeurige Internet-browser en 
een Internet verbinding; alles is in de Cloud, installatie is niet nodig, het werkt direct. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

De app werkt met alle gebruikersinterfaces van het mobiele toestel, zo kun je foto's maken 
of uit de foto app van het toestel toevoegen en/of teksten inspreken. Je kiest standaard 
werkzaamheden, toetsingscriteria of materieel uit een lijst, welke in het project is 
geïmporteerd vanuit elke willekeurige applicatie die CSV bestanden kan exporteren, zoals 
Excel of Navision. Rapporten worden als PDF of Excel geëxporteerd. Voor verschillende 
functie kan direct in de app of ook via mail worden gecommuniceerd.  
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22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Op dit moment is een uitwisseling via CSV met elk pakket van een ERP-pakket of 
kwaliteitsborger mogelijk. Met één kwaliteitsborger zijn we al in gesptrek over een direct 
interface. We zouden een initiatief van Bouwend Nederland om tot een standard 
interfacedefinitie voor de hele branche te komen toejuichen en graag participeren. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

CSV-file import en export en Pdf-file export. 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

De DiviD app is zonder beperkingen gratis te gebruiken. Voor de SaaS backoffice applicatie 
betaald een projectbeheerder een abonnement-fee van 60 Euro/maand om alle DiviD app 
gebruikers van al zijn projecten te beheren (zonder beperkingen). Betaald wordt alleen voor 
de maanden van gebruik, opzegging is niet nodig, je stopt gewoon met betalen. Bij 
vooruitbetaling voor een langere periode kan een korting worden afgesproken op basis 
lengte periode en aantal projectbeheerders.  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

50% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Bouwbedrijven, welke voor een langere periode (> 6 maanden) en/of meerdere 
projectbeheerders een abonnement voor de DiviD SaaS backoffice applicatie afsluiten, 
bieden wij demo en training-mogelijkheden om ze te helpen met DiviD processen te 
optimaliseren. Daarnaast staat elke gebruiker bij vragen onze support afdeling ter 
beschikking. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, we verwachten een grotere vraag en kunnen dit aan. Onze SaaS infrastructuur bij onze 
Cloudprovider is schaalbaar en schaalt direct op bij grotere capaciteitsbehoefte. Onze 
supportafdeling krijgt tot heden zeer weinig supportvragen, omdat DiviD zeer makkelijk in 
gebruik is, mocht het aantal vragen stijgen kunnen we makkelijk personeel opschalen. 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nog niet, wij zijn wel al gevraagd om contact te zoeken met Ketenstandaard en staan er 
positief tegenover. Op dit moment hebben de ETIM berichten geen meerwaarde voor onze 
toepassing, ik kan me wel voorstellen dat door Wkb het type berichten uitgebreid gaat 
worden en dan is het voor ons wél van toepassing. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Standaardisatie voor het berichtenverkeer kwaliteitsborging en vastleggen van 
toetsingscriteria. 
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12. Dalux 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Dalux ApS bestaat sinds 2005, Dalux Netherlands B.V. bestaat sinds 2019. Dalux heeft 120 
mensen in dienst. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de 
vorming van een kwaliteitsdossier in het kader 
van de WKB voor bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Dalux Field 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds 2005 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Dalux is volledig in eigen ontwikkeling.  

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij werken nauw samen met onze klanten. Alle gewenste verbeteringen of aanpassingen in 
het kader van wetswijzigingen voeren wij door vanuit onze eigen ontwikkelafdeling.  

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, zie vorige vraag. Via een aantal (grote) bouwbedrijven in Nederland wordt specifieke 
functionaliteit toegevoegd of verbeterd. Deze gebruikers vormen een key-user groep 
waarmee wij nauw contact hebben en waar we op gezette tijden mee samen komen.   

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Veel bedrijven zijn aangesloten bij Bouwend Nederland en daardoor een grote 
vertegenwoordiging van alle aannemers en bouwbedrijven in Nederland. Heel belangrijk 
voor het verzamelen van kennis, gewenste toepassingen en ontbrekende features in 
bestaande oplossingen.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Wij hebben een aantal adviesbureau's geraadpleegd die bezig zijn met bewustwording en 
implementatie van de WKB. Dit was in feite om te toetsen of onze reeds bestaande 
oplossing Dalux Field voldoende functionaliteit bevat om te voldoen aan de WKB.  
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16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

- 2D en 3D/BIM viewer - inclusief Augmented Reality; - Doen van 
inspecties/opnames/controles via website of mobiele devices; - Gebruik van 
checklists/keuringsformulieren/controleplannen en testplannen; - Toevoegen van foto's, 
360 foto's, point clouds; - Reality capture (vergelijk situatie voor en na uitvoering);- 
Workflows voor de opvolging van issues;- Werken zonder internetconnectie is mogelijk.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

- Geïntegreerde BIM Viewer; - Augmented Reality; - Reality capture (vergelijk voor en na 
uitvoering van specifieke onderdelen); - Point cloud ondersteuning; - Gebruiksgemak. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Een normale pc of laptop zonder extra snelle processor of geheugen (standaard 
configuratie). Een internetconnectie voor het openen van de website. En voor het doen van 
het werk op de bouwplaats een mobiel device (Android of iOS).  

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Dalux beschikt over een API, dus we staan open voor een samenwerking met allerlei andere 
tools. Daarnaast ondersteunt Dalux exports naar Excel en BCF. En kunnen Dalux gevoed 
worden vanuit Autodesk Revit, Navisworks, ArchiCAD. En wordt het IFC formaat 
ondersteunt. En uiteraard ook 'gewoon' PDF en DWG en DWFX.  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Er is geen standaard koppeling met ERP-pakketten of kwaliteitsborger, maar zoals gezegd 
beschikt de software over een API waarmee in feite iedere koppeling gelegd kan worden. 
Daarnaast hebben we plugins voor Revit, Navisworks, ArchiCAD en zullen daar nog een x-
aantal plugins aan toegevoegd worden de komende maanden.  

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Dalux ondersteunt IFC, PDF, BCF, PDF, DWG, DWFX. Via import en export kan deze 
informatie uitgewisseld worden. En uiteraard onze API, maar dat is inderdaad meer een 
geautomatiseerde koppeling.  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

De prijzen voor een licentie worden bepaald aan de hand van de grootte van het project. 
Ongelimiteerd gebruikers en ongelimiteerd 2D tekeningen en 3D modellen. Met grootte van 
een project bedoelen we de bouwkosten. Aan de hand daarvan bepalen we het tarief per 
maand. Dit bedrag is inclusief ondersteuning en consultancy uren.  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 
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26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Wereldwijd: 60% Nederland: 70% (andere 30% betreft met name installatiebedrijven). 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Onze consultancy uren zijn inclusief in het tarief per maand en worden dus niet extra 
afgerekend. De consultancy heeft meestal betrekking op ca. 2 uur ondersteuning bij de 
inrichting en bijvoorbeeld een online (intern) webinar voor het gebruik. Al vinden andere 
bedrijven dat dit vaak niet eens nodig is omdat de tool zo laagdrempelig in gebruik is. En de 
hulpvideo's die Dalux aanbiedt vaak genoeg uitleg bieden.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij verwachten zeker een grotere aanloop, bouwbedrijven MOETEN straks. Nu MOGEN ze 
nog. Zoals eerder aangegeven, Dalux is een bedrijf van 120 man. Het bedrijf groeit enorm 
investeert heel veel in extra mensen. Daar zijn we nu in Nederland al op aan het 
voorsorteren.  

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee, vooralsnog niet.  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Wij hebben contact met VNG over dit onderwerp.  

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Daar moeten we in de toekomst gezamenlijk verder naar kijken. Het is ons nog niet 
helemaal duidelijk welke rol jullie nu vervullen bij de implementatie van de WKB, maar 
wellicht dat we elkaar daarbij kunnen ondersteunen.  
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13. Dutchview IT 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Wij bestaan 8 jaar en 40 fte 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Ed Controls 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

ruim 8 jaar op de markt. 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Zelf ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Met een team van 23 developers houden wij onze software up to date. 1x per kwartaal 
brengen wij een nieuwe release uit. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Al vanaf aanvang van ons product hebben klanten invloed op ons product. Zij kunnen 
features request insturen die, wanneer wij het een goed idee vinden, worden opgevolgd. 
Daarnaast zijn twee directieleden bouwkundig en hebben ook kennis van de praktijk.  

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

De rol is dat Bouwend Nederland adviserend zou moeten zijn en dat de markt open moet 
zijn voor verschillende aanbieders. Het uitsluiten van een gedwongen winkelnering. Het gaat 
om de inhoud van het dossier en niet hoe en waarmee de klant de weg naar dat dossier 
heeft bewandeld. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Voor wat betreft kleine aanpassingen van onze software voor WKB: bureau Nieman en 
Bouwkwaliteitcoach. Daarnaast hebben wij diverse seminars en evenementen over het WKB 
bijgewoond. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 
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17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Ed Controls is een kwaliteitsmanagementsysteem voor tijdens de uitvoeringsfase. Met Ed 
Controls kun je incidenten vastleggen en doorsturen naar de verantwoordelijke partij. Zij 
ontvangen het ticket digitaal en kunnen deze voor gereed melden zodra het werk is 
afgerond. Daarnaast kun je eenvoudig het werk borgen door tussentijds foto's te maken die 
gekoppeld zijn aan een positie op een tekening en het uitvoeren van keuringen (audits) met 
gebruik van digitale keuringsformulieren. Het is een web based systeem en werkt op iOs en 
Android devices. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Gebruiksgemak. De eenvoud zorgt voor een grote acceptatie bij de gebruikers. Met meer 
dan 50.000 geregistreerde gebruikers (uitvoerders en bouwpartners) wordt er dagelijks met 
Ed Controls gewerkt op bouwplaatsen in Nederland, Duitsland en de UK.  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Het is een web based systeem dus hoeft een bouwbedrijf geen software te instaleren. De 
gebruikers kunnen de app op hun smartphone of tablet installeren. De data wordt 
opgeslagen in een datacenter en standaard 10 jaar bewaard. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Wij werken niet samen met andere toepassingen maar kunnen wel met alle systemen 
worden gekoppeld. Zo is er onlangs een werkende koppeling met het instrument van 
Woningborg gerealiseerd en hebben wij koppelingen met SAP, Dynamics, KYP, 
Volgjewoning, HomeCntr ect. Wij beschikken over een open API en kunnen met alle 
systemen gekoppeld worden. Wij vinden dat belangrijk voor onze klanten en zijn daar 
transparant in.  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie vorige vraag. Er zijn inmiddels meerdere koppelingen gerealiseerd en is ons product daar 
geschikt voor. Het is belangrijk dat koppelingen gerealiseerd kunnen worden en dat 
aanbieders daar open voor staan. Zo sluit je een machtspositie van een aanbieder uit. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

excel en pdf. rest api 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Wij beschikken over een projectlicentiemodel en en userlicentiemodel. Projectlicentie is 
verkrijgbaar vanaf 95,- per maand voor ongelimiteerd gebruik. Een userlicentie varieert van 
69,- to 119,-- afhankelijk van de extra functies 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 
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26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten, ruim 800 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

80% 70% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Training op locatie en tegenwoordig middels video call. Een eerste training zit in de prijs 
inbegrepen. Daarnaast beschikt ons bedrijf over een servicedesk die telefonisch en per mail 
van 8.00 tot 18:00 uur beschikbaar is. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Het is voor ons met name de ondersteuning van onze bestaande klanten. Wij verwachten 
een groei van bedrijven die de stap naar digitalisering nog niet hebben gemaakt. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Wij zijn niet betrokken met andere belangenorganisatie. Wel belangstellend en hebben met 
veel verschillende organisaties in de bouw contact over de aanstaande wetswijziging. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Uiteraard ons op de hoogte houden en wellicht een mooi platvorm om bedrijven naar elkaar 
toe te brengen. 
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14.  Elicys B.V. 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

KBSapp (KwaliteitsBorgingSysteem applicatie) is een merknaam van Elicys B.V. en bestaat 
sinds najaar 2017. De organisatiestructuur is flexibel. Hierdoor zijn er dagelijks tussen 5-15 
personen werkzaam. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

KBSapp = KwaliteitsBorging Systeem applicatie   

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds 2017. Er is onderscheid tussen klanten in de bouw en elders. Sinds 2017 is KBSapp 
specifiek beschikbaar voor bouwgerelateerde bedrijven waaronder woningcorporaties en 
co-makers/ vastgoedonderhouds-en bouwbedrijven 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

KBSapp is ontwikkeld door de founder: Cees Spaamer.  Eigen ontwikkeling dus. 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? KBSapp is ontwikkeld door en voor de bouw. Met regelmaat wordt door onderlinge 
afstemming (behoeftepeilingen) nieuwe releases en modules ontwikkeld.   KBSapp is 
gebaseerd op de gebruiksvriendelijke en veilige on-premises SharePoint interface van 
Microsoft. Hierdoor blijft de toepassing up-to-date op het gebied van techniek.    Verder 
staan de ontwikkelingen bij KBSapp niet stil. De markt beweegt en wij bewegen mee. 
KBSapp is voortdurend op zoek naar trends voor nieuwe modules. Dit doen we door 
continue in verbinding te blijven met de bouwwereld en hun specifieke behoefte ten 
aanzien van kwaliteitsborging. Zo bouwen we met regelmaat nieuwe modules voor 
onderhoud die direct toepasbaar zijn in de markt. Denk hierbij aan modules voor het 
onderhouden en/of vernieuwen van daken en een module voor het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad met hierbij de koppeling waarin de bespaarde CO2 wordt 
gemeten en de verduurzaming wordt aangetoond.  
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13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten hebben we in KBSapp ook de  
modules Daken, Brandveiligheid, Energie, Verduurzaming en Contract Onderhoud (bv voor 
de VvE's) ontwikkeld, getest en vervolgens succesvol in de markt gezet. Veel van onze 
klanten werken op basis van de RGS methodiek (ResultaatGerichtSamenwerken). Maar 
ook PGS (PrestatieGerichtSamenwerken) en UAV-GC 
(UniformeAdministratieveVoorwaarden) samenwerkingsvormen zijn mogelijk. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Specifiek voor de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de WKB zien wij Bouwend 
Nederland als een onafhankelijk orgaan voor advies en afstemming van de 
wet/regelgeving (WKB).  Zo zullen wij al onze modules en vooral ook ons huidig 
aanbestedingsproces binnen KBSapp (UAV-GC) bij nieuwbouwprojecten blijven toetsen. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Omdat 90% het merendeel van onze klanten werkt met de RGS methodiek 
(ResultaatGericht Samenwerken) werken we nauw samen met de organisatie Leidraad RGS 
voor Planmatig en Groot Onderhoud. Door de RGS  toepassing werkt KBSapp indirect mee 
aan het bevorderen van kwaliteit en duurzaamheid in de bouw. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): KBSapp is een zelfstandig product; stand alone. Verbindt eenvoudig en veilig met 
bestaande software (bv ERP) waardoor geen aanpassing in infrastructuur van klant nodig is  

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

De KBSapp (KwaliteitsBorging Systeem) is de complete innovatieve communicatieoplossing 
voor iedere organisatie die hoge eisen stelt aan samenwerking en 
managementrapportages met uitgebreide data-analyse.  Met deze unieke online 
ondersteuning, bewaakt u op elk moment en op elk niveau alle werkzaamheden van uw 
opdrachtnemers op het gebied van planmatig en groot onderhoud. Zoals gevelwerk, 
schilderwerk, betonrenovatie, dakwerk, duurzaam (ver)bouwen of renoveren. Maar ook 
installaties (van gas naar elektra), verbruik van CO2 en meer.  KBSapp biedt voor alle 
betrokken partijen één online platform en legt verbinding tussen diverse partijen.  Binnen 
de organisatie, maar ook tussen organisaties. Ongeacht of er in de ketensamenwerking 
gewerkt wordt met eigen bedrijfsprocessen of met gestandaardiseerde werkmethodes,  
zoals RGS/PGS of UAV-GC.   Implementatie is zeer eenvoudig in slechts vier stappen 
geregeld.    
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

KBSapp is ontwikkeld door de concrete vraag van een woningbouwcorporatie en een van 
haar co-makers/ vastgoedonderhouds- en bouwbedrijven:   Is het mogelijk 1 tool te maken 
waarin opdrachtgever en opdrachtnemers tegelijkertijd de procesvoortgang kunnen zien, 
inclusief afspraken en beoordelingen zonder dat de eigen infrastructuur wordt aangetast?  
KBSapp: • Stand alone. Verbindt eenvoudig en veilig met bestaande software (bv ERP) 
waardoor geen aanpassing in infrastructuur van klant nodig is • Voor elk bedrijf is er een 
oplossing. KBSapp is modulair en daarom geschikt voor verschillende toepassingsgebieden 
waaronder RGS, Planmatig Onderhoud, Groot Onderhoud, aanbestedingen en UAV-GC.  • 
Eén online platform: Geen dubbele invoer van gegevens; In een paar stappen naar de 
juiste informatie en direct inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden waar in het proces 
heeft. • Geavanceerde autorisatieniveau ’s en uitgebreide real time data-analyse 
gebaseerd op unieke toetsing KPI’s. • ISO27001 Beveiligingskenmerken met datacenters in 
Nederland. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

KBSapp stelt geen specifieke eisen aan de infrastructuur van een bouwbedrijf. KBSapp 
werkt stand-alone en is hierdoor multi inzetbaar. De infrastructuur van de klant wordt niet 
aangetast. Dit is een belangrijk voordeel van KBSapp. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

KBSapp wordt aangeboden vanuit de private ISO270001 gecertificeerde Universal Cloud en 
is gebaseerd op Microsoft. Hierdoor is samenwerking met vrijwel alle op Microsoft 
gebaseerde tools mogelijk. Het KBSapp Datamodel is een koppeling tussen SQL databases 
of de standaard mogelijkheden van Power BI.  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

De kracht van KBSapp is dat het een stand alone applicatie is. Koppelingen zijn dan ook 
eenvoudig te realiseren met alle ERP systemen, Dynamics en vergelijkbare software.   

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

• SQL databases, en haar koppel mogelijkheden • Power BI, en haar koppel mogelijkheden 
• SharePoint, en haar koppel mogelijkheden • Microsoft 365   

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Voor het KBSapp basismodel hanteren we: Eenmalige kosten  - Basisconfiguratie 
wooncorporatie  € 3750,00 - Basisconfiguratie co-maker / vastgoedonderhouds-en 
bouwbedrijf  zonder KBSapp lidmaatschap    € 1750,00 - Voor co-maker met lidmaatschap 
€ 1000,00 Maandelijkse kosten - Licentie per gebruiker per maand    € 50,00 - Licentie 
datamodel per maand per bedrijf      € 125,00 Jaarlijkse kosten - Beveiliging per SSL 
certificaat       € 400,00  Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW   
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25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

25 - 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

De omzet wordt bij benadering voor 90% behaald bij bouwbedrijven (co-makers en dus 
ook onderhoudsbedrijven en wooncorporaties) 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja graag. 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

De toepassingen zijn vertaald in een aantal sjabloons te weten; ü RGS/PGS/UAV-GC ü 
PO/GO (plan & groot onderhoud) ü MO (mutatie onderhoud) ü Verduurzamingt ü UAV-GC 
ü Brandveiligheid ü Daken ü Prototype NEN 2767 en KIB ü MO (mutatie onderhoud) • 
Support • Standaard Teams functionaliteit, voor remote assistance  • Online training • 
Online demo  • Evaluaties • Maatwerk • Klantgerichte en klantvriendelijke aanpak  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, dat verwachten we zeker. Onze organisatiestructuur is dusdanig dat we flexibel zijn en 
snel kunnen opschalen. Tevens is de software generiek waardoor eenvoudig per 
opdrachtgever KBSapp op maat gemaakt kan worden. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

N.v.t. 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

• Ontwikkeling RGS/PGS • UAV-GC via bouwbedrijf (Hemubo/ Hillen&Roosen) • De 
Leercirkel RGS • Bij meerdere corporaties die werken met kwaliteitsborgingsformules   

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Wij waarderen deze vraag en zien mogelijkheden voor toetsing van onze UAV-GC 
applicatie. En het verder specificeren van de behoefte voor de WKB, zodat wij onze 
software kunnen blijven doorontwikkelen voor een breder gebruik (bredere doelgroep) 
van KBSapp binnen het bouwproces.  
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15. ENK Software BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

24 jaar 24 FTE 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

ENK Software Pro, hier zit standaard een dossier mogelijkheid in waar alle gegevens in 
opgeslagen kunnen worden, echter dit gaat nog niet zo ver dat gegevens ook richting 
consument/onafhankelijk toezichthouder etc. uitgewisseld kan worden middels ene 
standaard afgesproken uitwisselingsformaat. 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Nogmaals dit is de standaard oplossing, deze voldoet dus niet aan (de voor ons nog 
onbekende) uitwisselings protocollen/formaten 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

eigen ontwikkeling 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? automatisch update 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

ja, middels input van onze klanten direct en/of gevraagd 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

deze zal leidend moeten zijn zodat er snel geschakeld kan worden 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

geen 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Dossier vorming 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

n.v.t. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

standaard Windows omgeving 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

m.b.t. WKB n.v.t. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

m.b.t. WKB n.v.t. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

wij draaien de vraag liever om, welke gegevens wil ene partij op welke manier 
gepresenteerd krijgen (bestandsformaten etc.) 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

n.v.t. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

n.v.t. 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

consultancy/helpdesk 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

het is geheel afhankelijk van wat de eindklant moet kunnen vastleggen en op welke 
manier. Wanneer hebben wij exact in beeld hoe uitwisselingsformaten eruit gaan zien etc. 
Kortom hebben wij afdoende tijd om dit te bouwen/implementeren voor 1-1-2021 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Nee 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ketenstandaard 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

ETIM 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

wij zien graag de informatie tegemoet hoe wij hiermee aan de slag kunnen om dit uit te 
rollen naar de klanten 
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16. Exact Bouw7 

Vraag  
 

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Bouw7 5 jaar 42fte Exact 36 jaar +- 1400fte 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Exact bouw7  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

sinds 2015 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Zelf ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Product ontwikkel team van 22 fte werkt dagelijks aan ons platform specifiek voor de 
bouwnijverheid. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

We ontwikkelen voornamelijk alleen maar klant gestuurd. Of vanuit input individuele klant 
of een zogenoemde innovatiegroep.  We hebben vanuit ons klantenbestand verschillende 
groepen geformuleerd (bijvoorbeeld voor Mutatie onderhoud, KAM coördinatoren, etc.). 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Adviserende rol richting haar klanten over het voldoen aan de WKB. Welke keuzes hebben 
de verschillende type bouwbedrijven hierin, om hierin minimaal aan te voldoen of hierin 
juist te excelleren. En wat de benodigde investeringen zijn.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Klanten.  Stichting woningborg. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 
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17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Dagboek  Formulieren  Foto's  Aftekenlijsten Opnames 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Laagdrempelig.  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Geen, cloud toepassing.   Apparaat (telefoon, tablet, pc) met internet. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Wij hebben een open API en kunnen hierdoor met elke gewenste partij koppelen.  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie vorig antwoord 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Zie vorig antwoord 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Prijs per maand.  vanaf 99 per maand. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

100% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

In app support via chat.  telefoon consultancy 



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
109 

 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Groei verwachtingen zijn lastig af te geven in deze (Corana) tijden. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja.  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Geen 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Objectieve vergelijking bieden voor haar leden.  
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17.  Exact Software Nederland BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Sinds 1984, 1.500 medewerkers 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Exact bouw7  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds juni 2019 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Zelf ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Bijhouden van publicaties, congressen, vakliteratuur en klant gesprekken 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, zeer intensieve klanten contacten via in online chat in product en ideeen platform 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Stimulerend en faciliterend. Partijen bij elkaar brengen. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Cobouw congres, kwaliteitsborging. Woningborg Etc.. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Leg alles vast op de werklocatie met de gedetailleerde dagboeken van Exact bouw7 en 
creëer per project een garantie rapport. Zo kun jij bij de oplevering aantonen dat aan de 
afspraken en regelgeving is voldaan. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Altijd up to date, in de cloud, geintegreerd met de project administratie. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Internet aansluiting, mobile devices voor op de bouwplaats 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

nvt 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Nog niet, koppelingen met kwaliteitsborger wordt onderzocht 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Open platform met APIs. (webservices) 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Abonnementsmodel: https://www.exact.com/nl/producten/bouw/features-en-
prijzen#features  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

5 a 10% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Onsite consultancy via een getting started service. (tijdelijk alleen remote) 
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30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja en ja 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, Sales 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Zie eerdere beantwoording. We trekken graag samen op met Bouwend Nederland om onze 
klanten zo goed mogelijk te bedienen. 
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18.  Go2sure BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Go2Sure B.V. bestaat 7 jaar. Er zijn 8 werkzame personen  

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

CHEPP 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

2012 (toen vanuit rechtsvoorganger Imotep B.V. welke in 2014 is opgenomen in Go2Sure 
B.V.) Sinds 1-1-2015 specifiek door ontwikkeld met Woningborg voor WKB 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Zelf ontwikkeld, geen derden 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Eigen ontwikkelteam Eigen kennisteam  

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja,  - de laatste versie van CHEPP komt voort uit een gebruikersinbreng waarbij gedurende 1-
1,5 jaar gebruikers gevraagd zijn wat zij als ideaalbeeld zien. Dit zijn gebruikers van een 
Kwaliteitsborger die de software geheel geïntegreerd heeft in haar eigen methodiek 
(Woningborg), aannemers, adviesbureaus maar ook Bouw- en Woningtoezichten (oa Den 
Haag en Rotterdam) en Veiligheidsregio's (oa VRNHN/VRZW).  - De volledige integratie van 
eigen kwaliteitsborging, de kwaliteitsborging van Woningborg en werkplekinspecties (HSB)  - 
Koppeling met KYP (planningssoftware) en TRACC (rattenlijsten) (Woningborg)  - 
Maatwerkrapportages voor kwaliteitsborging, arbo en management (Brandex)  - Jaarlijks 
"stemmen" onze klanten op de wensen in de backlog om daarvan de prioriteit te bepalen 
voor ontwikkeling. 
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14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Bouwend Nederland kan bijdragen aan een objectief overzicht van beschikbare tools met 
voor- en nadelen 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Woningborg maakt gebruik van CHEPP en deelt haar kennis over de WKB voor de 
doorontwikkeling en borging van aansluiting op de WKB. Doordat Woningborg CHEPP 
geïntegreerd heeft werkt iedere aannemer die met Woningborg werkt, direct of indirect ook 
altijd met CHEPP. Direct doordat een lightversie vanuit Woningborg voor hen beschikbaar is, 
indirect doordat ook bij koppeling derden altijd de data en logica voor kwaliteitsborging 
vanuit CHEPP komt en ook weer terug komt in CHEPP. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

- Proces en procedure - Protocollen kwaliteitsborging, eigen inspecties en arbo 
(werkplek/LMRA/TRA/ RI&E) en milieu - Beoordeling Bouwbesluit via wizard 
(nieuwbouw/bestaand/gebruiksfuncties/etc.) en/of op tekening - Inspectie tijdens bouw 
met mobile device (iOS/ Android/webbased) vanuit checklist en/of vanuit tekening 
- Eigen inspecties en uitgeven opdrachten onderaannemers 
- Geïntegreerde risicomodule (conform NEN-ISO 31000) 
- Koppelingen beschikbaar in verschillende technieken voor backoffice, wet- en regelgeving, 
... 
- Borgingsplan, Toetsrapportage, Toezichtrapportage, maatwerkrapportages, etc. webbased 
en vanuit apps 
- Opleveren - Vrijheid zelf eenvoudig checklisten en protocollen toe te voegen 
- Bronapplicatie Woningborg met exclusieve voordelen 
- Zeer vergaande garanties uptime, sla, helpdesk en service 
- Vrijheid zelf eenvoudig checklisten en protocollen toe te voegen 
- Bronapplicatie Woningborg met exclusieve voordelen 
- Zeer vergaande garanties uptime, sla, helpdesk en service 
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

- Bronapplicatie Woningborg en daardoor integratie met eigen kwaliteitsborging  - Vrijheid 
zelf checklisten en protocollen te maken - Werken op tekening en met tickets, en vanuit 
checklist - Met meerdere personen tegelijkertijd aan hetzelfde project werken - Tijdlijn die 
laat zien wie, wat, waar op welke locatie heeft gedaan 
- Rapportages voldoen voor WKB 
- Risico module (NEN-ISO 31000) 
- Koppelingen 
- Consumentendossier 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Minimaal is beschikbaarheid internet browser noodzakelijk. CHEPP is een SAAS oplossing 
met gekoppelde apps. Indien koppelingen met CHEPP gewenst zijn kan dit met vrijwel iedere 
eigen infrastructuur gerealiseerd worden. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Onderdeel cq bronapplicatie in het WKI/ WTT (Woningborg) KYP TRACC Volgjewoning BWB 
(Basis wetten bestand) DataWareHouse (Business Intelligence tool) Veelvoud van 
klantkoppelingen op backofficesystemen  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Ja, Woningborg heeft CHEPP als enige tool geheel geïntegreerd. daarnaast bevat CHEPP 
koppelvlakken welke door ieder ander pakket, incl. ERP pakketten, kunnen worden 
toegepast. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Export in csv, xml, excel, word, ... Rechtstreeks of via FTPs / sFTP servers Email 
functionaliteit geïntegreerd Maatwerk 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Basis is € 5,00/ project/ maand voor actieve projecten. Gearchiveerde projecten € 2,50/ 
maand met een minimum van € 50,00/maand. Implementatie, inrichting, gebruikerscursus 
en traint op locatie eenmalig € 3.500,00  Voor grote partijen is maatwerk mogelijk met een 
vast bedrag per jaar of maand. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

WKB zorgt voor ca 50% van de omzet 
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28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

- Hulp bij organisatorische implementatie - Technische inrichting en configuratie - 
Gebruikers- en applicatiebeheerderstraining - Aanvullende training op de bouwplaats - 
Documentatie en eigen werkinstructie document - Handleidingen en instructievideo's - 
Helpdesk (telefonisch en digitaal)  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, applicatie is sinds 1-1-2015 met Woningborg specifiek voor WKB geschikt gemaakt en 
getest. Alle aannemers die gebruik maken van Woningborg, maken altijd ook gebruik van 
CHEPP (ook als zij daarnaast een derde tool aansluiten. Die verkrijgt en brengt ook haar data 
vanuit en naar CHEPP). Ook naast Woningborg ziet Go2Sure een sterke stijging van het 
aantal klanten bij aannemerij en bouwbedrijven.  Sinds 2015 is uitgegaan van een zeer grote 
schaal. Daar is zowel technisch als organisatorisch in voorzien. Bovendien is de architectuur 
schaalbaar over alle (in Nederland geplaatste) servers. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Kennis en objectiviteit  
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19.  HomeDNA 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Het bedrijf bestaat 12 jaar en er werken 10 man (2 op urenbasis) 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

homeDNA zelf, deze bestaat uit een aantal modules, waaronder de module Bouwkwaliteit. 
HomeDNA beschikt onder meer ook over een module, waarmee het Consumentendossier 
wordt opgebouwd. De modules zijn onderling gekoppeld, waarmee een integrale toepassing 
wordt gerealiseerd. Als voorbeeld is de tekening-as-built de plattegrond tijdens de realisatie, 
zit in het het woningdossier van de consument, en wordt tevens gebruikt bij de oplevering. 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

De huidige toepassing wordt al sinds meer dan 5 jaren geleverd aan met name 
(ontwikkelende) aannemers, en wij volgen de ontwikkelingen in het kader van de Wkb om te 
zorgen dat we voor onze opdrachtgevers actueel zijn en blijven. 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Deze toepassing hebben wij zelf ontwikkeld. 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij volgen de marktontwikkelingen, en hebben regelmatig overleg met partijen zoals 
Woningborg, SWK, en gecertificeerde borgers,en wij zijn er al jaren voor en door de 
gebruikers, waardoor wij actueel zijn en blijven. 
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13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, wij zijn er voor en door gebruikers en blijven actueel. Maandelijks vindt er een up-date 
plaats. Onze software is in de cloud, dus iedere gebruiker heeft altijd de laatste stand van 
zaken. Een voorbeeld bij de module Bouwkwaliteit is dat er een aparte checklijsten app voor 
de leverancier/onderaannemer is gemaakt, zodat een bepaalde checklijst aan die partij kan 
worden toegewezen, om voor zijn eigen werk de kwaliteit aan te tonen en vast te leggen, en 
voor onze opdrachtgevers dit toe te kunnen voegen aan het kwaliteitsdossier. Ook kunnen 
meerdere plattegronden tegelijk aan een blok e/o bouwnummer worden gekoppeld. En kan 
nu ook de tweede handtekening van de oplevering digitaal worden opgehaald. En hebben 
wij sinds december 2019 de koppeling met Woningborg Toetsing en Toezicht, waardoor de 
controlemomenten automatisch in de module Bouwkwaliteit verschijnen, met datum, en na 
uitvoering weer retour gaan. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Goed om een kader mee te geven aan de marktpartijen en de sw ontwikkelaars voor de 
toepassingen in het kader van de Wkb. Ik merk zelf dat veel partijen ook op zoek zijn naar dé 
set van checklijsten die ze zouden moeten gebruiken. Ik denk dat dit aannemers ook enorm 
zou helpen. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Hiervoor al genoemd dat wij in nauw overleg staan met Woningborg, en daar nu ook een 
koppeling mee hebben. Dergelijk overleg loopt ook met SWK, en een aantal borgers. 
Uiteraard ook met onze grote(re) opdrachtgevers. En wij volgen de ontwikkelingen bij de 
overheid wat betreft opzet en vereisten voor het dossier-as-built en het 
Consumentendossier. Verder zijn wij ook benaderd door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken om kennis en ervaringen uit te wisselen en mee te denken met zaken zoals het 
Consumentendossier en het dossier-as-built 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing), wat bestaat uit meerdere modules 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB kan vanaf planvorming worden 
ingezet, en beslaat zeker het hele proces tot en met oplevering 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Even nog een opmerking bij de vorige vraag, je kunt bij ons de planvorming ook vastleggen, 
maar de module Bouwkwaliteit wordt doorgaans ingezet vanaf Definitief Ontwerp. De 
modules van homeDNA (Verkoop, Kopersbegeleiding, Bouwkwaliteit, Service & Onderhoud) 
bestrijken het hele proces van voor start verkoop tot en met de serviceperiode na 
oplevering. Met de module Bouwkwaliteit wordt tijdens de realisatie de kwaliteit van het 
hele bouwwerk vastgelegd, bewaakt, en opgevolgd. Meldingen op tekening, met foto's, 
worden in- en extern uitgezet en opgevolgd. Dan is er het onderdeel checklijsten. Je kunt 
alle checklijsten opmaken die nodig zijn, en inzetten op je projecten (al dan niet per project 
aanpassen). Ook uitzetten naar je leveranciers/onderaannemers om bewijsvoering vast te 
leggen. Bij checklijsten foto's etc. toevoegen, maar ook weer een opmerking plaatsen op 
tekening en uitzetten. En digitaal de opleveringen doen. Uitgebreide rapportages geven 
direct een beeld van onder meer op welke onderdelen zijn de meldingen, welke 
leveranciers, doorlooptijden, etc. En dan zoals ook eerder genoemd de koppeling met 
Woningborg Toetsing en Toezicht. En met onze module Kopersbegeleiding wordt het 
Consumentendossier opgebouwd, met bij oplevering ook de handleidingen, 
onderhoudsdocumenten, etc. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Compleet, actueel aan marktontwikkelingen, gebruiksvriendelijk, altijd bezig met 
optimalisatie voor onze opdrachtgevers. Volgen ontwikkelingen in de markt, passen aan 
waar nodig, gaan zelf koppelingen met andere systemen voor het gemak van onze 
opdrachtgevers. En in combinatie met onze andere modules (Kopersbegeleiding en Service) 
een unieke, integrale toepassing voor (ontwikkelende) aannemers. 1 x invoeren en je hebt 
het op alle momenten in iedere fase van het bouwproces voorhanden waar nodig. Een 
compleet dossier per pand en per klant. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Het is volledig in de cloud, dus alleen een desktop/tablet en toegang tot internet.  

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Wij hebben een koppeling met het ERP Systeem Kraan, wij kunnen een koppeling verzorgen 
met Microsoft Navision, en via het Azure platform met IT Solid en DigiOffice. En kunnen dat 
ook met andere ERP systemen.  Idem aangesloten bij Ketenstandaard en de Datarotonde.  
Wij koppelen met KYP, een planningstool, en met Woningborg Toetsing en Toezicht. En met 
Evidos voor digitaal ondertekenen. Ons motto is, dat wij altijd openstaan voor koppelingen 
als onze klant(en) dat wil. 
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22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie het antwoord bij vraag 24. Wij hadden ook een koppeling met de kwaliteitslijsten van 
Nieman, in de fase dat zij van plan waren dit als dienst aan te bieden aan de markt, van dat 
laatste zijn zij afgestapt. Maar om aan te geven dat wij daar altijd aan meewerken. Zo staat 
ook de vraag uit bij de Gemeenten voor koppeling met het Omgevingsloket, of hoe het 
straks gaat zijn voor aanleveren van documenten. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Veel informatie kun je in excel en pdf exporteren of importeren, wij kunnen ook een xml van 
bepaalde informatie aanleveren. En hebben API's voor bepaalde onderdelen. 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Wij hanteren een jaarlicentie per module, en dat is op basis van een bandbreedte van het 
aantal nieuw te bouwen woningen of units in een jaar/12 maanden. Dit is dan ongeacht het 
aantal gebruikers of projecten. En een eenmalig (klein) opstartbedrag. Alle updates zijn in de 
jaarlicentie inbegrepen. Bijvoorbeeld bij 200 woningen voor de module Bouwkwaliteit 
betaald je gemiddeld per woning/unit  € 30,-- en eenmalig € 2.000,-- 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

85% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Volledig, voor de start vullen wij het eerste project en verzorgen trainingen voor de 
gebruikers. Er is een online handleiding. Onze helpdesk staat altijd klaar voor vragen, uitleg 
en begeleiding in de praktijk. En wij vertalen gebruikersbehoeften weer in onze software. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij verwachten zeker meer vraag, hoe groot zal moeten blijken, maar wij kunnen dit 
absoluut aan. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 
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32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, voor SALES, en dan met name voor de uitwisseling van onderhoudsberichten met 
aannemers en leveranciers, en corporaties met aannemers. Wij zijn inmiddels ook een 
aangesloten partij bij de Datarotonde. 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Ik weet niet of dit er mee bedoeld wordt, maar wij hebben contacten met Onderhoud.nl, 
Woningborg en SWK. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

In ieder geval met wat er vereist is voor de aannemer waar hij aan moet voldoen, dan 
kunnen wij de aannemer daar nog meer bij faciliteren. Dat geldt dan zeker ook voor de 
benodigde basisset checklijsten conform wetgeving (om te voorkomen dat veel aannemers 
'het wiel gaan uitvinden', dat is in ieder geval wat ze zelf aangeven). 
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20.  iBinder Nederland 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Ons bedrijf bestaat sinds 10 jaar en is opgericht in Zweden. Sinds 1,5 jaar zijn we actief op de 
Nederlandse markt. Ons bedrijf telt 50 werknemers. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

iBinder Bouwproject 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

iBinder Bouwproject is een bestaande oplossing voor het centraal beheren van een 
projectdossier in bouw- en vastgoedprojecten. Deze toepassing wordt sinds 2011 geleverd 
en continue doorontwikkeld.  

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

We hebben deze toepassing zelf ontwikkeld. 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Ons eigen product- en ontwikkelingsteam werkt dagelijks aan het verbeteren en vernieuwen 
van onze producten. We zijn een kapitaalkrachtige organisatie met grote ambities waardoor 
we hier continue op kunnen en willen investeren. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja. We ontwikkelen samen met klanten onze toepassingen. Een voorbeeld is een gemeente 
waarmee we nu een inspectie applicatie hebben ontwikkeld. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Mijn visie is dat Bouwend Nederland haar leden kan faciliteren door het delen van kennis 
over beschikbare tools om haar leden te ondersteunen in hun dagelijks werk. Verder kan zij 
input verzamelen en delen met ontwikkelaars om producten te verbeteren en zo haar leden 
beter van dienst te kunnen zijn.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Diverse marktpartijen die zich bezighouden met ontwikkelen, bouwen en beheren.  

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 
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17 Uw toepassing dekt: het gehele proces (van planvorming tot oplevering) 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Eenvoudig samenstellen van kwaliteitsdossier (consumentendossier) gaandeweg het 
project. Het dossier (of delen daarvan) is altijd beschikbaar en kan naar wens met eenieder 
worden gedeeld op basis van een mailadres. Bij einde werk is het consumentdossier gereed 
en kan deze worden overgedragen aan de opdrachtgever.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Eenvoud. Wij maken documentbeheer in projecten eenvoudig en laagdrempelig voor 
iedereen in het project. Zelfs voor mensen met weinig affiniteit met software oplossingen.  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Een internetverbinding en een webbrowser.  

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Op dit moment hebben we nog geen actieve koppelingen met andere softwaretools in 
Nederland. Onze toepassing beschikt over een API waarmee we dit wel kunnen realiseren. 
Indien gewenst door de klant, kunnen we koppelingen maken met andere systemen.  

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Op dit moment nog niet. Hier staan we wel voor open en is technisch mogelijk. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Alle informatie in iBinder kan eenvoudig worden gedownload en worden ingebracht in 
andere systemen.  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

iBinder is een SAAS (software as a service) oplossing waarbij de klant betaalt voor het 
gebruik.   Wanneer een klant iBinder Bouwproject op projectbasis inzet, is het tarief 
afhankelijk van de omvang (aanneemsom) van het project. Het maandelijks tarief is 
transparant en altijd inclusief: - onbeperkt aantal gebruikers - onbeperkte opslag van data  - 
gratis ondersteuning voor alle gebruikers - geen opstartkosten of eenmalige kosten - 
maandelijks opzegbaar  Kosten: Project € 500.000   - € 47,00 per maand Project € 1.000.000 
- € 57,00 per maand Project € 5.000.000 - € 197,00 per maand Project € 10.000.000 - € 
347,00 per maand  Wanneer klant iBinder voor al zijn projecten wil inzetten, is het tarief 
afhankelijk van de omzet van het bedrijf. Het maandelijks tarief is transparant en altijd 
inclusief: - onbeperkt aantal gebruikers - onbeperkte opslag van data  - gratis ondersteuning 
voor alle gebruikers - geen opstartkosten of eenmalige kosten - maandelijks opzegbaar  
Omzet € 1.000.000 - € 57,00 per maand Omzet € 5.000.000 - € 197,00 per maand Omzet € 
10.000.000 - € 347,00 per maand Omzet € 15.000.000 - € 482,00 per maand Omzet € 
20.000.000 - € 617,00 per maand   
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25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

10% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Bij het maandelijks tarief is inbegrepen: - hulp bij inrichting / gebruik van iBinder voor 
kerngebruikers - online en offline trainen van personeel  - kickoff bij start van het project 
met het hele projectteam - ondersteuning vanuit helpdesk: telefonisch, chat, e-mail voor 
alle gebruikers (niet alleen voor de medewerkers van het bouwbedrijf, maar ook van 
onderaannemers die in het systeem worden uitgenodigd)  Hiervoor worden geen extra 
kosten gerekend.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, we verwachten een grote vraag en kunnen dit zeker aan.  

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee, maar we staan hier wel voor open.  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Ja, we zijn momenteel actief betrokken bij The New Builders. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Indien Bouwend Nederland beschikt over input vanuit haar leden dan zouden we graag 
bekijken hoe we deze input kunnen gebruiken om onze oplossingen beter te maken voor de 
leden.  
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21.  IBIS BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Het bedrijf bestaat sinds 1984 en er werken 48 personen 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? 
 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): 
 

17 Uw toepassing dekt: 
 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? 
 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

 

 
 
  



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
128 

 

22.  KiK-KOMO 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Stichting KOMO bestaat sinds 1962. KOMO heeft de exploitatie van de KiK-tool in 2019 
overgedragen aan de daartoe opgerichte Stichting KIK. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

KiK Tool  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

De 1.0 versie is beschikbaar. De 2.0 versie zal in september worden gelanceerd  

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

De toepassing is een co-creatie met BRIS. Programma van Eisen is ontwikkeld in 
samenwerking met vertegenwoordigers van o.a.:  AFNL, Bouwend Nederland, BNA, VKBN, 
Verbond van verzekeraars, Bouwgarant 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? - klankbordgroep / gebruikerssessie - automatische koppelingen aan relevante 
databases(o.a.  bouwbesluitonline/ KOMO-online) 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

ja  Gebruikerssessie in relatie tot de doorontwikkeling naar de 2.0 versie 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

De rol van de bouwer is cruciaal voor de ontwikkeling van software toepassingen voor de 
Wkb. De bouwer krijgt immers binnen de Wkb bewijslast. Dit vereist dat de bouwer: - actief 
kwaliteitsmanagement voert - dit kwaliteitsmanagement documenteert     De software 
toepassingen hebben als taak dit te faciliteren en (digitale) communicatie met ander spelers 
in de bouwkolom, zoals de borgers, te faciliteren 
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15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

zie eerdere antwoorden voor ander partijen. De KiK tool 2.0 zal bovendien zo ingericht zijn 
dat eenvoudige uitwisseling en communicatie met ander operationele software 
toepassingen wordt ondersteund  

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

- project aanmelding  - risicoanalyse (publiek en privaat) - toets - borgingsplan - uitvoering 
en vastlegging beheersmaatregelen - diverse rapportages( privaat en bevoegd gezag) - 
machtigingsstructuur met "tracking"  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Platform welke de bouwkolom voorziet van voor de Wkb relevante tooling en data 
uitwisseling tussen de actoren faciliteert.  - bouwer - ontwerper  - toeleverancier  - 
kwaliteitsborger  - bevoegd gezag  

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

geen specifieke randvoorwaarden  

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

open systeem waar in beginsel alle  andere applicaties via API's op kunnen aansluiten 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

zie voorgaand  

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

De toepassing beschikt over directe koppelingen met kennisdatabases(zoals o.a. 
bouwbesluit-online, komo-online) en zal daarnaast faciliteren dat externen(dus niet-
licentienemers) gemachtigd worden om informatie/bewijsmateriaal toe te leveren t.b.v. 
kwaliteitsborging en dossiervorming  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

het licentiemodel is afhankelijk van de gekozen functionaliteiten, de omvang van de 
organisatie, het aantal gebruikers,het aantal gelijktijdige projecten en het beslag op data 
opslag  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

25 - 50 klanten 
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27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

de KiK-tool 1.0 is gratis beschikbaar voor de markt 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

*  training en opleiding t.b.v van de KiKtool  *  organisatie advies inzake implementatie van 
de Wkb *  begeleiding, implementatie en evaluatie proefprojecten *  etc..   Specifiek ten 
behoeve van de Wkb is de KiK Campus opgericht om de markt te helpen en ondersteunen 
met de inrichting van bedrijfsprocessen en de uitvoering van proefprojecten   

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja en ja  

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Samenwerking in trajecten in relatie Ketenstandaard, STABU en  DIGIDEAL GO  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Betrokken bij diverse belangenorganisaties, o.a.: NVTB, AFNL, BN, Verbond van 
Verzekeraars, NeN, BOB, ISSO, Techniek NL, STABU, Ketenstandaard, BNB, BNA, Tecniek NL, 
NL-ingenieurs, CROW, VBWTN, SBK etc.  

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

actief samenwerken  
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23.  KIWA Nederland 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

72 jaar en 4300 medewerkers 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

Nee 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

BRL 5019 Certificatie Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

17-9-2009 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

met SKG-IKOB en KIK 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? updaten BRL 5019 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

kan verwarrend werken, uiteindelijk staat in de wet dat er een ToelatingsOrganisatie komt 
(is) die bewaking van alle instrumenten en kwaliteitborgers voert.  

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): onderdeel van het KIK instrument, het regelt de toelating van kwaliteitsborgers tot het 
instrument. 

17 Uw toepassing dekt: 
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18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

toetsing en certificering van Kwaliteitsborgers 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? 
 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

ja  
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

nee 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

kennisdeling van de ontwikkelingen. Wij zijn een partij die kan meedenken en bijdragen aan 
de invulling van een software systeem met name voor de categorie 'specifieke 
bouwwerken'. 
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24.  KYP Project 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

6 jaar 12 man 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

KYP Project 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

2013 ontstaan tool 2015 samenwerking/koppeling Woningborg 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Woningborg  Chepp Garansys  

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? programma = tool krijgt iedere 2 maanden een update in functionaliteiten 
koppeling/toepassing WKB krijgt ook iedere 2 maanden een update ( inclusief partners 
chepp + garansys) 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Zeker.  60% van onze functies is ontstaan vanuit feedback van uitvoerders die met de tool 
werken en/of het WKB traject doorlopen.   Voorbeeld:  - afvinken van post-its - om niet te 
vergeten alle toetsingsmomenten in te plannen hebben we een afsteller geïntroduceerd die 
aangeeft hoeveel ''momenten'' er nog ingepland moeten worden  en veel meer....  

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

het promoten van software op de bouwplaats het laten zien van cases van het gebruik van 
software in de bouw     

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Woningborg + Chepp + Garansys  
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16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

- het inplannen van toetsing momenten tijdens de bouw, zodat er tijdig een digitale uitvraag 
gedaan wordt om documenten/foto's/bonnen in te sturen voor het vastleggen van de 
kwaliteit. Wat aan het einde resulteert in een compleet As Build Dossier.   - het inplannen 
van toetsing momenten tijdens de bouw, zodat een inspecteur op tijd geïnformeerd is 
wanneer hij FYSIEK aanwezig moet zijn op de bouw - het inplannen van het gehele 
bouwproces (of 6 weken planning) door de uitvoerder zodat hij zijn WKB 
toetsingsmomenten kan matchen met zijn eigen bouwplanning - het delen van het 
bouwproces met alle bouwpartners zodat zij tijdig op de hoogte zijn wanneer ze hun 
werkzaamheden moeten uitvoeren met direct positief gevolg dat ook de 
toetsingsmomenten op tijd plaats kunnen vinden 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

De eenvoud van het plannen De kracht van het verbinden van bouwpartners aan de 
planning De kans om je proces te verbeteren  Slimmer samenwerken zonder gedoe! 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

computer (inclusief scherm), muis + toetsenbord + internet verbinding   

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Bestaande koppelingen: HomeDna RaabKarcher - BMN - Polvo - De Jager Tolhoek - Galvano 
Bricsys 24/7   

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

 EdControls - STA Software  

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

open API  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

€ 3,- per project per dag  geen eenmalige kosten 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 
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26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

99% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Workshops (max 2 uur) Support (gratis) Advies (kop koffie) 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

zeker, kom maar op!!!  KYP Project is zo gebouwd dat het schaalbaar is naar de vraag uit de 
markt 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

niet dat we weten, missen we iets...vertel???  informeer ons wat betreft dit punt 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Ketenkracht (VBI) New Builders Jong CBL (Confederatie Bouw Limburg Belgie)    

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

door ons advies te geven en kennis en vraag uit de markt te delen. wij leren en ontwikkelen 
graag verder door zo in te spelen op de WKB 
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25.  MSG Software N.V. 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Sinds 1982. 14 personen 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Nee 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

Nee 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? 
 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): 
 

17 Uw toepassing dekt: 
 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  
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19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? 
 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 
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31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Wij leveren als software leverancier software voor de handel van bouwmaterialen en 
registratie per project van artikelen. Niet zo zeer in de ontwerp en uitwerk fase van 
bouwprojecten 
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26.  Pro4All Cloud Services BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Pro4all Cloud Services B.V. bestaat bijna 20 jaar en er zijn 40 mensen werkzaam.  

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Pro4all heeft 2 toepassingen:  Docstream: https://www.pro4all.nl/docstream/ is een DMS 
voor het opleveren van het complete dossier Snagstream: 
https://www.pro4all.nl/snagstream/ is een oplevertool voor o.a. het borgen van kwaliteit 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Beide toepassingen zijn al op de markt en volledig inzetbaar. Snagstream is volledig ingericht 
om op basis van controleplannen de kwaliteit te toetsen per bouwwerk.    De koppeling voor 
Snagstream met o.a. woningborg zal medio juni gereed zijn.  

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Onze software is volledig In-house (eigen mensen) ontwikkeld. Zo ook de koppeling met 
Woningborg.  

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Pro4all staat er in de markt om bekend dat zij de software op het hoogte niveau beveiligen 
en updaten. Daarnaast hebben wij een sterke relaties met onze klanten en partners zodat 
wij aansluiting houden bij de markt en de behoeften die daar uit voort vloeien.  

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Een goed voorbeeld is dat wij on demand voor onze klanten een database met controle 
plannen (formulieren) hebben aangemaakt. Deze kunnen nu al ingezet worden bij het 
nemen van de eerste stappen richting het bedrijfsbreed borgen van de kwaliteit op de 
bouwprojecten.   Daarnaast hebben wij het verzoek vanuit een klant gekregen om op 
voorhand te filteren op de juiste kwaliteitsformulieren, zodat deze direct gekoppeld zijn aan 
het project. Dit is een nieuwe feature die wij direct hebben meegenomen voor Q3 2020.  
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14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Onze visie is dat de rol van Bouwend Nederland vooral informerend en faciliterend zal zijn, 
aangezien de meerderheid van de bouwondernemingen al hebben gekozen voor een 
opleversoftware c.q. kwaliteitssoftware.   

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Pro4all heeft op het gebied van de WKB o.a. contact met Kik Komo, Woningborg en nauwe 
contacten met Plangarant.  Daarnaast zijn wij volledig op de hoogte van de richtlijnen van 
het SWK en TIS. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Docstream is de software van design tot oplevering dat zorg draagt voor het beheer van de 
juiste documenten (versies), tekeningen, communicatie en overige zaken dat bij een 
bouwproject komt kijken.   Snagstream is de software dat op basis van tekeningen en / of 
kwaliteitsformulieren het borgen van de kwaliteit, d.m.v. foto's, tijdens een bouwproject op 
locaties op vastgestelde momenten faciliteert.   

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Zie vraag 18 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Er zijn geen aparte zaken buiten het hebben van de juiste hardware om onze toepassingen 
in de praktijk goed te kunnen gebruiken.  

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Op basis van open API's kunnen wij met elke software toepassing samen werken. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Wat betreft Kwaliteitsborgers zie eerder vragen. Daarnaast staan wij open voor koppelingen 
met andere partijen of samenwerkingen.  

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Onze tools zijn in staat om verschillen rapporten te generen in de vorm van een Word -, 
excel of PDF-bestand. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld op een gemakkelijke 
manier bijlagen of de gehele mail in onze software toepassing Docstream te plaatsen.  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Voor een snel overzicht van onze pricing wil ik jullie verwijzen naar onze website. 
Www.pro4all.nl Als voorbeeld:  Projectlicentie voor Docstream is €11,- per gebruiker 
(eenmalige kosten zijn minimaal €950,- ) Projectlicentie voor Snagstream is €175,- per 
project (eenmalige kosten zijn minimaal €950,- )   

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 
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26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Dat is 70% van de omzet. 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

De implementatie is op maat gemaakt. Dit bestaat uit een 3 - delig traject: inrichting, 
opleiding op beheer- en gebruikersniveau. En na 3 maanden een sessie voor het 
optimalisatie van de ingerichte software specifiek voor de klant.   De helpdesk en de updates 
van onze software is onderdeel van de afgenomen licentie. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Dat verwachten wij zeker! Dat kunnen en gaan wij graag aan! 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee, dat zijn wij niet. Wij willen hier graag aan deelnemen.  

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Naast de eerder genoemde belangenorganisaties willen wij graag betrokken zijn bij het 
gehele traject. Kunnen jullie ons eventueel in contact brengen met de juiste personen 
binnen deze belangenorganisaties.  

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Wij komen graag in contact met Bouwend Nederland om onze ontwikkelen te toetsen op 
toepasbaarheid in de markt op het gebied van WKb.  
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27.  SnagR Europe 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Nederlandse BV bestaat sinds oktober 2017. Engels moederbedrijf sinds 2008. Nederlandse 
bv heeft 3 personen in dienst 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

SnagR (dit jaar wordt een nieuwe versie opgeleverd onder een nieuwe naam RDrive) 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Hier in Nederland sinds 2011 ongeveer 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Dit systeem is ontwikkeld door ons bedrijf 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij hebben een in-house ontwikkelteam 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja zeker! Al onze functies zijn gebaseerd op feedback van gebruikers. De oprichter heeft zelf 
ook een bouwkundige en IT achtergrond.  Er zijn zoveel voorbeelden, bijvoorbeeld het 
hergebruiken van tekeningen, het klonen van projecten. De nieuwe versie is gebouwd op 
basis van de feedback die we kregen en niet in de huidige versie konden bouwen vanwege 
de techniek. De nieuwe versie is een gehele re-design van het systeem. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Vooral een adviserende rol en een plek waar bedrijven informatie in kunnen winnen om hun 
proces te digitaliseren. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Invloed van alle klanten die we wereldwijd hebben (wij hebben in totaal 5 kantoren en 
meerdere resellers) om het systeem uit te breiden. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product 
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17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Het registeren van punten op tekeningen, zoals gebreken, observaties, veiligheidspunten etc 
daarnaast het invullen van inspecties (algemeen en deel specifiek of locatie specifiek) met 
de daarbij behorende workflow, rechten en notificaties. Daarnaast is het mogelijk om deze 
informatie allemaal te analyseren om zo snel in te kunnen grijpen en goed te kunnen sturen. 
Ook doen wij voortgangscontrole op basis van de planning.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Het systeem is erg flexibel, zeker de versie die we dit jaar gaan uitbrengen. Maar de huidige 
versie heeft al laten zien dat wij kleine simpele projecten kunnen bedienen, maar ook de 
grote super complexe projecten. Ook het analyseren is iets waar wij ons echt in 
onderscheiden. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

80% van onze klanten draait hun omgeving in onze cloud omgeving. Zij hebben dus geen 
eigen servers nodig. Dat kan wel, indien dat nodig is. Om de app te gebruiken hebben ze een 
iOS of android apparaat nodig. Tablet of smartphone. En een manier om deze te 
synchroniseren, via wifi of 3/4G. De website word benaderd via de browser en hier hoeven 
geen extra dingen voor geïnstalleerd te worden. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Voor de voortgangsbewaking kunnen planningen van Asta, microsoft en primavera in 
worden geladen. Daarnaast hebben wij een volledige API, waardoor je andere systemen aan 
de voorkant of achterkant kunt koppelen. Analyses (dashboarden) doen wij met Power BI 
van microsoft. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Ja, op dit moment zijn er al koppelingen actief. DIt gaat van ERP tot andere analyse 
software, systemen zoals relatics voor systems engineering. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Informatie is in ieder geval te downloaden in diverse formaten, zoals CSV, Excel, PDF. 
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24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Wij hebben projectlicenties en bedrijfslicenties. Wij hebben geen gebruikerslicenties of een 
licentie per maand. Een project licentie is een eenmalig bedrag voor het project en is 
gebaseerd op de omvang van het project en de toepassing van het systeem. In facility 
management is de toepassing anders dan bij een gewoon bouwproject. Maar uitgaande van 
een gewoon bouwproject rekenen wij €200 per miljoen van de aanneemsom + 20% project 
setup en eventuele trainingen. Dit is voor de basisfunctionaliteit. Op dit moment is 
voortgangsbewaking op basis van een planning een premium functie. Hoe groter het 
project, hoe lager de prijs per miljoen wordt. Bij bedrijfslicenties is de structuur hetzelfde. 
Alleen de setup word dan meestal gedaan door het bedrijf, waardoor ze 20% besparen en 
zelf de trainingen doen binnen het bedrijf. Wij kijken dan naar de omzet van het bedrijf (of 
deel van de omzet). De bedrijfslicentie is per jaar en wordt per jaar gereviewed. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

Wereldwijd denk ik wel 75% tot 80%. Het aantal klanten van de vorige vraag was ook 
wereldwijd gezien. 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Volledige ondersteuning.Vaak begint een bedrijf met een pilot project. Die richten wij in, 
zodat ze gelijk aan de slag kunnen. Daarna hebben wij trainingen en consultancy. En wij 
begeleiden de bedrijven met onze kennis van andere klanten/bedrijven en best practises. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij verwachten een stijging van de vraag en ja die kunnen wij aan. Indien nodig kunnen wij 
opschalen. Wij zitten namelijk met 3 mensen hier in Nederland, maar hebben wereldwijd 
een team van 35 mensen zitten voor SnagR. Om directe druk op te lossen, kunnen we 
namelijk uitwijken naar andere landen voor ondersteuning. Op lange termijn kunnen we 
opschalen en dat staat ook al in de planning om dat te doen. Niet alleen in Nederland, maar 
wereldwijd. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 
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32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nee op dit moment niet 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Bekendheid geven aan ons systeem, dus de bouwbedrijven laten weten wat wij kunnen met 
ons systeem om hun proces te ondersteunen. En anderzijds ons informatie verschaffen over 
de invulling van de wet en specifieke vereisten die nodig zijn om de bouwbedrijven optimaal 
te kunnen ondersteunen. 
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28.  STA Software BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Ons bedrijf bestaat vier jaar. 6 werknemers 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

De toepassing is gereed. 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Module kwaliteitsborging (digitaal kwaliteitskeuringen uitvoeren) Module opleveren 
(digitaal opleveringsproces uitvoeren) Module werkplek- en veiligheidsinspecties (digitaal 
werkplekinspecties, ongevallen, bijna ongevallen meldingen, steigerkeuringen ed.) 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds vijf jaar de module digitaal opleveren. Sinds twee jaar de module digitaal 
kwaliteitsborging Binnen nu en een maand koppelingen Woningborg en nog een ander 
instrument (hierover zijn we in gesprek)  

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Dit hebben wij zelf ontwikkeld vanuit meer dan dertig jaar ervaring in de bouwbranche 
uitvoering/ ontwikkeling. M.a.w wij ontwikkelen software met bouwkundigen. Dhr H.Vos 
mede eigenaar heeft alle UTA kantoor functies doorlopen bij ontwikkelende bouwers van 
calculator tot en met technisch productie directeur en is nu nog steeds betrokken in de 
bouwbranche. 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij volgen de ontwikkelingen in de bouwbranche continu en luisteren goed naar onze 
klanten waardoor onze softwareoplossingen continu doorontwikkeld worden. 
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13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Wij verzamelen wensen van klanten. Onze ervaren bouwkundigen (Lean Six Sigma opgeleid) 
weten exact wat van toegevoegde waarde is  gelet op de ontwikkelingen in de branche zoals 
de wet kwaliteitsborging. Wij passen de software daar op aan zodat  alle klanten daar profijt 
van hebben. Voorbeelden: op verzoek van klanten geeft onze software realtime inzicht en 
overzicht in de processen (kwaliteit borgingsproces, opleveringsproces en veiligheidsproces. 
Wat gaat er goed en wat niet en bij wie. Hiervoor hebben wij Live Managementview 
ontwikkeld waarmee realtime direct inzicht krijgt en direct trend zichtbaar zijn voor het 
continu verbeterproces.  

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Wat wij merken dat  bij het midden en voornamelijk kleinbedrijf in de bouwbranche de stap 
om de uitvoeringsprocessen te digitaliseren voor bv WKB groot is. Het zijn vaklieden die 
daar niet mee opgegroeid zijn. Met name daar zou Bouwend Nederland een rol in kunnen 
spelen. Organiseer bv dagen waar de softwareontwikkelaars kunnen laten zien dat er 
praktische software is die men direct herkent zoals de praktijk is. De drempel is er dan niet 
meer. Wij ontwikkelen pratische software die iedereen in de bouwbranche direct herkend 
vanuit de praktijk. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Wij ontwikkelen de software geheel zelf vanuit meer dan dertig jaar bouwkundige ervaring 
op basis van de Lean Six Sigma methodologie. Met een jong ervaren software 
engineeringsteam. 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB. Wij zijn buiten de applicatie 
voor keuringen momenteel ook nog bezig om een dossiermodule 
(documentenbeheersysteem) aan het ontwikkelen. 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Module kwaliteitborging: Hiermee kunnen digitaal met een (tablet) kwaliteitskeuringen 
gedaan worden vanuit keuringslijsten waarbij foto’s gemaakt kunnen worden en op 
tekeningen markeringen gezet kunnen worden met eventuele opmerkingen. Zijn er 
gebreken dan kun je het gebrek toewijzen aan een actiehouder. Het systeem maakt daar 
automatisch een PDF keuringsrapport van voor het dossier. Het systeem communiceert dit 
geheel automatisch met betrokken partijen.  Eventuele gebreken kunnen voor afgehandeld, 
afgemeld worden door onze gereedmelden applicatie op een smartphone (ios of android) of 
Ipad. Herstelfoto's en opmerkingen kunnen daaraan toegevoegd worden.   Module 
opleveringsproces: Hiermee kan men het opleveringsproces geheel digitaal uitvoeren en 
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automatisch communiceren met betrokken partijen. Er kunnen foto’s gemaakt worden van 
eventuele gebreken en op tekeningen markeringen gezet worden. Het systeem maakt daar 
geheel automatisch een PDF rapport van voor in het dossier. Gebreken kunnen voor gereed 
afgemeld worden met de gereedmelden applicatie. Herstelfoto’s en opmerkingen kunnen 
daaraan toegevoegd worden. Het systeem communiceerd dit geheel automatisch naar alle 
betrokken partijen. Ons systeem maakt het automatisch inzichtelijk welke kwaliteitsissues er 
zijn tbv. het continue verbeterproces in Live Management View. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

-ontwikkeld vanuit meer dan dertig jaar ervaring bij ontwikkelende bouwers met een Lean 
Six Sigma achtergrond (8 soorten verspillingen verminderen of elimineren) en een jong 
ervaren software engineeringsteam die ervaring hebben in de laatste software technieken. 
- onze software geeft realtime inzicht en overzicht in de processen. Met de tool live 
managementview ziet men direct hoe het kwaliteit borging proces, oplevering proces en 
veiligheidsproces verloopt om indien nodig direct bij te sturen. Men krijgt realtime inzicht in 
wat er goed gaat en wat niet en bij wie. BIG data voor het continu verbeterproces. 
-Wij halen ook verspillingen uit de software, m.a.w. met zo min mogelijke handelingen 
kunnen registreren (Lean Six Sigma verspillingen verminderen of zelfs elimineren). 
-Wij maken koppeling met bv Woningborg en zijn uitgenodigd door andere instrument 
ontwikkelaar om te koppelen. 
Wij hebben reeds meerdere koppelingen met ERP systemen. 
-Het is een plug en play systeem, bibliotheken zijn gevuld en indien nodig snel toegevoegd. 
Dus geen maanden inrichtingswerk. Wil men starten dan kan dat snel. 
- Wij horen veel na onze vrijblijvende presentaties dat men de bouwkundige ervaring in de 
software terug ziet en dat het erg gebruiksvriendelijk is. Iedereen kan er na een korte 
instructie mee werken. 
- Ondernemingen mogen een gratis proef doen van twee maanden 
- Er zijn nog meer onderscheidende punten die in een vrijblijvende presentatie naar voren 
komen. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Het werkt in de Cloud in Microsoft Azure.  Bedrijven kunnen het op hun huidige desktops, 
laptops en smartphone (ios, android) en tablet in de cloud draaien. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

-WTT Woningborg toetsing en toezicht. (Aankomende maand gereed) -Uitgenodigd om met 
andere instrument ontwikkelaar samen te gaan werken. ( afspraak voor overleg is gemaakt) 
-KYP -Navision -van Meijel (in ontwikkeling)  STA Software staat open voor koppelingen. 
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22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie vorige vraag. Daarnaast hebben we ook nog een open API. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Gegevens uitwisseling ook met: Excel, Word, PDF en een open API. 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Men kan per module ( kwaliteitsborging, opleveringsproces, veiligheidsproces) een bedrijfs 
jaarlicentie afsluiten.   In de jaarlicentie staffelprijzen zitten updates van de 
softwaremodules in. Geen eenmalige kosten. Opslag per module 33 GB inbegrepen.  Het zijn 
staffelprijzen naar bouwvolume / omzet. (Hieronder de vanaf staffelprijzen bij een omzet tot 
6 miljoen euro omzet). Bij een hogere bouwvolume /  omzet valt men in een van de hogere 
prijsstaffels  -Module kwaliteitsborging prijsstaffel vanaf  €187,50 excl b.t.w. per maand  is 
€2.250,00 excl b.t.w. per jaar per werkmaatschappij voor vier tabletgebruikers. (Meer tablet 
gebruikers is mogelijk tegen bijbetaling)   -Module opleveringsproces prijsstaffel vanaf 
€187,50 excl b.t.w. per maand is € €2.250,00 excl b.t.w. per jaar per werkmaatschappij voor 
vier tabletgebruikers. (Meer tabletgebruikers is mogelijk tegen bij betaling)   

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

90% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

-Voor de opstart is in de licentie inbegrepen 2x 2 uur voor grote groepen werknemers. Meer 
is niet nodig, het is erg gebruiksvriendelijk (Dit horen wij iedere keer van onze klanten). -Wij 
zijn in kantoortijden (niet in de Nederlandse feestdagen en vakanties) telefonisch, via email 
en online via de portal met de chatfunctie bereikbaar voor hulp en vragen. Wij zijn niet 
bereikbaar op Nederlandse feestdagen en niet of beperkt bereikbaar in vakantieperiodes. 
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30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

De vraag naar onze softwareoplossingen  is al groot en kunnen wij nog steeds aan. Ons team 
is het afgelopen jaar daar al op uitgebreid en kunnen we indien nodig verder uitbreiden. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee maar kan nog komen 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Bouwend Nederland kan hun leden bewust maken van het belang om te digitaliseren, zeker 
voor de wet kwaliteitsborging maar nog meer processen in de uitvoering. Er is veel winst te 
behalen.  Wij zouden graag (nog) een keer laten zien wat onze modules, onder andere voor 
de wet kwaliteitsborging kan betekenen. Wij hebben ruim drie jaar geleden in twee Dga 
bijeenkomsten op uitnodiging van Bouwend Nederland Zuid onze softwareoplossingen 
gepresenteerd en laten zien wat wij voor de branche kunnen betekenen. Sindsdien zijn wij 
inorm gegroeid. Wellicht is het een idee dat vaker te doen om zo bedrijven kennis te laten 
maken met digitaliseren van de uitvoeringsprocessen en met de feedback de software nog 
verder te perfectioneren.  Wij spreken dezelfde (bouw) taal en dat merken we iedere keer 
weer als we presentaties geven en bedrijven met onze softwaremodules gaan werken. 

 
  



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging 
152 

 

29.  Van Meijel Automatisering BV 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

We zijn opgericht in 19876 en hebben ruim 100 medewerkers in dienst. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Metacom en Metacom Online 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Onze klanten maken nu al dagelijks gebruik van Metacom en Metacom Online 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Eigen ontwikkeling 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? We hebben onze processen zo in gericht dat de productowners inschatten welke 
aanpassingen en/of toevoegingen er voor onze software nodig zijn.  Zij prioriteren 
vervolgens deze aanpassingen waarna deze worden ontwikkeld.  In alle eerlijkheid moeten 
we zeggen dat voor ons nog mistig wat de precieze functionele vraag is vanuit de markt om 
aan de WKB te voldoen. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, is een continu proces waarbij we een korte feedbackloop tussen ontwikkeling en onze 
klanten nastreven. 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Bouwend Nederland kan in onze optiek een goede rol spelen in het scherp stellen welke 
functionaliteiten bouwers nodig hebben om aan de wet te voldoen. Evt. hiervoor 
standaarden definieren.  Het is aan de softwareleveranciers op hierop in te spelen. 
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15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

nvt 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: specifieke onderdelen van het kwaliteitsdossier voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Het is voor ons onduidelijk wat het gehele proces inhoudt wat de WKB moet dekken.  Wij 
leveren software waarbij klanten 3D tekeningen kunnen inlezen (na/tijdens 
engineeringsfase). Op basis hiervan vindt plaats: Systems engineering, calculatie, (inkoop) 
planning, uitvoering, projectbewaking, (project) registraties en financiele administratie.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

We zijn sterk met onze calculatie module, integraal met planning, uitvoering en fin. 
administratie. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Afhankelijk van de klant hoe het daar in het IT landschap past. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

We conformeren aan diverse standaarden op diverse punten in het bouwproces.   

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Ja, een breed scala aan diverse software:  - HR-pakketten - 3D teken pakketen - Systems 
engineerings pakketten - Calculatie pakketen. - etc. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

We hebben diverse mogelijkheden voor in- en exports voor diverse bestandsformaten. 
Daarnaast hebben we verschillende technieken om met derde applicaties te kunnen 
koppelen.  

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Dit is erg afhankelijk van de klantcase en welke modules hun gebruiken van onze software.  
Metacom Essentials (beperkt aantal modules) start met 95,- per user per maand met ca 10 
dagen implementatietijd.   Metacom Online wordt afgerekend op basis van gebruik. Het 
gebruik wordt gemeten naar het aantal bewerkte documenten in een kalendermaand. 

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Nee 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 
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27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

VanMeijel is actief in de GWW en B&U. Daar komt ca. 80% tot 90% van de omzet vandaan. 
Daarnaast bedienen we bedrijven uit de industrieele dienstverlening. Deze zijn vaak 
gerelateerd aan bouwbedrijven.  

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Onze consultancy dienstverlening is heel breed:  Van het gezamenlijk bepalen van een 
digitalisering strategie totaan de technische zaken die nodig zijn om de software te kunnen 
gebruiken.  

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Wij verwachten niet direct een hele grote vraag op basis hiervan. Veel kan geborgd worden 
met huidige processen. Wij denken deze vraag goed aan te kunnen. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Ja, VanMeijel Automatisering is lid van ketenstandaard:  -S@lesServer -Bouwintegratie 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Ja, we zijn aangesloten bij diverse organisaties om mee te denken in de markt. Denk aan 
CROW, Bouwend Nederland, Forum Systeemhuizen bouw etc. 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Scherper maken waar de grens licht tussen bestaande (geautomatiseerde) processen en wat 
er feitelijk nodig is om aan de WKB te voldoen.  
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30.  VolgjeWoning 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

opgericht op 1-1-2011 Aantal fte 8 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Ja 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

Volgjewoning consumentendossier tijdens de gehele ontwikkeling, bouw tot en met  Service 
en nazorg  

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

sinds januari 2012 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

Dit is door ons zelf ontwikkeld 

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Wij volgen de markt en ontwikkelen door op de vraag uit de markt maar ook op de trends 
die wij verwachten. 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Ja, wij overleggen constant met onze klanten om de behoefte te bepalen. Voorbeeld is de 
doorontwikkeling van de service en Nazorg applicatie: de klant kan vanuit dezelfde 
omgeving serviceverzoeken indienen. De nazorgmedewerker beschikt direct over het 
digitale dossier met alle documentatie en communicatie van de klant. Een serviceverzoek 
kan direct worden doorgezet naar een onderaannemer. Bij een serviceverzoek wordt de 
garantietermijnen van een onderdeel getoond. Men kan monitoren wat de meest 
voorkomende serviceverzoeken zijn en hierop sturen. Er kunnen feedbackoplossingen 
worden gegeven.  
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14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

Voorlichting: bv een podium geven om de softwareoplossingen onder de aandacht van haar 
leden te brengen. 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

Wij maken koppelingen met anders softwareoplossingen om zowel het bouwbedrijf, de 
betrokken partijen en de klanten(kopers en huurders) te ontzorgen. Voorbeelden zijn:  
opname applicaties als Ed Controls, Snagstream, Sta ERP systemen: Metacom, Miscosoft 
Dynamic, JPDS, Kraan, KMS(Dura vermeer) Productleveranciers: Berkvens, Vios, Theuma, 
Svedex, Uw huis Uw Wensen Digitaal ondertekene en Docusign  

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): een zelfstandig product - een module als onderdeel van een bredere toepassing (bijv. ERP-
toepassing) 

17 Uw toepassing dekt: het gehele proces van vorming van een kwaliteitsdossier (van planvorming tot oplevering) 
voor de WKB 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Dossiervorming en communicatie voor alle betrokken partijen bij woningbouw, op 
projectniveau en woningniveau. Vanaf start tot en met nazorg.  

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Duidelijke dossiervorming, makkelijke communicatie, eenvoudig om mee te werken. Te 
koppelen aan ander specialistische producten zoals een planningstool of opname tool 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Geen, wij zijn een platform. 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

Zie vorige vraag: Metacom, Kraan, Microsoft Dynamics, Exact, KMS, JPDS, Ed Controls, 
Docstream, Snagstream, Sta software, Bouw 7, Docusign, Evidos, Simar 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

Zie vorige vraag 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

Begeleiden van kopers en huurders, maken van digitale keuzes, digitaal onderteken, 
communicatie, service verzoeken indienen, digitale agenda etc.  
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24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

ëenmalig kosten voor opstart € 495- (training en basis bibliotheek project) Vervolgens: € 75,- 
per woning voor het gehele traject tot 6 jaar na oplevering.  € 50,- per woning zonder 
service en nazorg.  Indien Volgjewoning white label wordt geleverd dus met eigen App en 
startpagina dan is dit een éénmalige investering van €1000,- voor alle projecten van een 
bedrijf.  Wij rekenen geen bijdrage voor het maken van koppelingen met andere 
programma's die we bij meerdere klanten kunnen toepassen.  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? Ja 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

meer dan 50 klanten 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

80% 

28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Ja 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Eenmalige training op locatie en vervolgens een helpdesk die onder werktijd bereikbaar is. 
De tool is zeer gemakkelijk te implementeren. 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, omdat je door werken met Volgjewoning automatisch voldoet aan het ontwikkelen van 
een consumentendossier. Ons bedrijf is gericht en ingericht op flinke groei voor de komende 
jaren.  

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

nee 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Ons onder de aandacht brengen bij haar leden 
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31.  Woningborg Toetsing en Toezicht 

Vraag 
  

2 Hoe lang bestaat uw bedrijf en wat is de omvang, in 
werkzame personen? 

Woningborg bestaat al vele jaren. Woningborg Toetsing en toezicht is op gericht ten 
behoeve van de werkzaamheden omtrent de kwaliteitsborging. 

6 Levert uw bedrijf een toepassing voor de vorming van 
een kwaliteitsdossier in het kader van de WKB voor 
bouwbedrijven? 

Dossier bevoegd gezag leveren wij vanuit onze service WKI - Woningborg Kwaliteitsborging 
Instrument 

7 Zo nee, heeft u plannen voor het ontwikkelen / 
leveren van een dergelijke toepassing? 

/ 

8 In welk stadium van ontwikkeling bevindt de 
toepassing zich? 

Het WKI is volledig ontwikkeld en operationeel 

9 Wat is de naam van uw toepassing (eventueel 
meerdere namen / versies)? 

WKI - Woningborg Kwaliteitsborging Instrument 

10 Sinds wanneer wordt de toepassing aan klanten 
geleverd of wanneer verwacht u te gaan leveren? 
(maand - jaar) 

Sinds 2014, huidige versie sinds 2019. 

11 Heeft u deze toepassing zelf ontwikkeld of is dit een 
co-creatie met derde(n)? Zo ja welke derde(n)? 

WKI is het Instrument dat door Woningborg is ontwikkeld. De tools welke ingezet worden 
ter ondersteuning zijn pakketten van derde partijen. Voor de bouwondernemer zijn dit KYP 
(planning) en Chepp (kwaliteitregistraties - opnames).  

12 Hoe zorgt u dat uw toepassing up-to-date blijft? Continue ontwikkelling programma, mede op basis gebruikerservaringen vanuit de 
Klankbordgroep 

13 Vraagt en gebruikt u inbreng van uw klanten voor de 
ontwikkeling van uw toepassing? Zo ja, vermeldt u 
dan één of meerdere voorbeelden. 

Klanbkbordgroep, zie de website van WTT voor referenties 

14 Wat is uw visie op de rol van Bouwend Nederland bij 
de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor de 
WKB? 

/ 

15 Van welke andere partijen heeft u gebruik gemaakt / 
betrekt u bij de ontwikkeling van deze toepassing? 

KYP - Go2Sure + huisleverancier ICT Woningborg 

16 Uw toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk): Zelfstandig service product - Instrument in kader Wkb. Het WKI is een van de vier op dit 
moment.  
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17 Uw toepassing dekt: Ja 

18 Kunt u kort de belangrijkste functionaliteiten van uw 
toepassing benoemen?  

Zie website Woningborg Toetsing en Toezicht. Het WKI ontzorgt de klant volledig. Vanuit 
WTT wordt de toets uitgevoerd op het plan, het borgingsplan ingericht - toezicht tijdens de 
bouw - toezicht mede op basis registraties door de bouwondernemer zelf. Hiervoor stelt 
WTT de tools ter beschikking waarvoor GEEN licenties afgesloten hoeven te worden. Aan 
het einde traject kan WTT een verklaring verstrekken ten behoeve van het bevoegd gezag en 
het dossier bevoegd gezag. 

19 Wat zijn de belangrijkste onderscheidende punten 
van de toepassing? 

Proactief - preventief - volledig serviceconcept inclusief de ondersteunende tools voor de 
uitvoering - risicogestuurd - steekproefsgewijs. Op basis van alle registraties van klanten 
benchmarken wij de prestaties en kunnen gerichte verbeterpunten aangeven. 

20 Wat is de ICT-infrastructuur die een bouwbedrijf 
nodig heeft voor het gebruik van uw toepassing? 

Internet - smartdevice (smartphone en of ipad) 

21 Met welke andere softwaretool(s) werkt uw 
toepassing samen? 

HomeDNA, EdControls, STA, en alle registratie tools die wensen aan te sluiten mits voldoen 
aan de technische eisen. Hiervoor verstrekken wij op aanvraag documentatie hoe aan te 
sluiten. 

22 Voorziet uw toepassing in geautomatiseerde 
koppelingen met andere software? Zo ja, welke (bijv. 
koppelingen naar ERP-pakketten of kwaliteitsborger)? 

HomeDNA, EdControls, STA, en alle registratie tools die wensen aan te sluiten mits voldoen 
aan de technische eisen. Hiervoor verstrekken wij op aanvraag documentatie hoe aan te 
sluiten. 

23 Over welke functionaliteit beschikt uw toepassing om 
informatie uit te wisselen met andere softwaretools 
(naast geautomatiseerde koppelingen)? 

API 

24 Wat is het licentie-/prijsmodel voor het gebruik van 
uw toepassing? Kunt u dit concreet maken wat 
betreft de prijzen (incl. eenmalige kosten)? 

Geen kosten voor de software. WTT is kwaliteitsborger. Het gebruik van de software tools is 
onderdeel van het totaal aangeboden service pakket. De prijs voor de kwaliteitsborging van 
een plan wordt bepaald aan de omvang en complexiteit van een plan.  

25 Beschikt u over een online demo van uw toepassing? WTT geeft seminars te Gouda en bij klanten. Zie voor data de website www.woningborg.nl 

26 Hoeveel bouwbedrijven / aannemers heeft uw bedrijf 
als klant? (mag ook betrekking hebben op andere 
toepassingen, niet specifiek voor de WKB) 

Circa 1000 ondernemingen 

27 Kunt u bij benadering aangeven welk deel van uw 
omzet (%) u behaalt bij bouwbedrijven / aannemers? 

100% 
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28 Kunt u in een vervolgtraject referenties noemen van 
bouwbedrijven die uw toepassing voor WKB in de 
praktijk gebruiken? 

Zie website Woningborg 

29 Welke ondersteuning biedt u de bouwbedrijven bij 
het implementeren en gebruiken van uw toepassing? 

Kick-off bij het eerste project, helpdesk 

30 Verwacht u in de aanloop naar de invoering van de 
WKB een grote vraag naar uw toepassing en kunt u 
deze vraag aan? 

Ja, Woningborg Toetsing en Toezicht zal in 2021 extra personeel werven. 

31 Bent u bereid om deel te nemen aan de meer 
gedetailleerde uitvraag over uw toepassing en uw 
bedrijf (vervolgonderzoek)? 

Ja 

32 Bent u deelnemer bij Ketenstandaard voor de Bouw 
(bijv. S@les), zo ja welke? 

Nee 

33 Bent u betrokken bij andere belangenorganisaties in 
de bouw (graag benoemen) die in dit kader belangrijk 
voor u zijn? 

Bouwend Nederland, NVB, VKBN, …..... 

34 Hoe kan Bouwend Nederland u (verder) 
ondersteunen in het proces van softwareontwikkeling 
voor de WKB? 

Promotie van het WKI onder de leden van Bouwend Nederland 

 

 


