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Wij hebben oog voor kwaliteit. We helpen om de verantwoordelijkheid die u krijgt zichtbaar te maken. Kwaliteit, 

helder vanaf het begin, professioneel doorgevoerd in het ontwerp, geborgd gedurende het hele proces, aangetoond 

bij oplevering en blijvend zichtbaar in de gehele levenscyclus van het gebouw. Daar willen wij aan bijdragen. 

Bij ons zijn de afgesproken prestaties leidend. We hanteren het vier ogen principe. Op een manier die bij u past.

Kwaliteitsborging 
Oog voor kwaliteit

www.niemankwaliteitsborging.nl



Momenteel is er een professionaliseringsslag gaande in de bouw: de 
focus verschuift van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen 
aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. 
Meer verantwoordelijkheid dus voor eigen kwaliteit. Met de komst van 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is dit straks de dagelijkse 
werkelijkheid.  

Dat vraagt om anders te kijken naar het ontwerp- en bouwproces. Het draait daarbij 

steeds meer om het beheersen van risico’s: het reduceren van faalkosten en het verho-

gen van de klanttevredenheid. Onze opdrachtgevers waarderen dat de Nieman Groep bij 

deze ontwikkelingen in de frontlinie staan.

Onze bijdrage aan deze professionaliseringsslag is Nieman Kwaliteitsborging: extra 

ogen, herkenbaar, onafhankelijk van onze adviesdiensten en bedoeld om uw verdere 

professionalisering op kwaliteitsgebied te stimuleren én verder te brengen.

Voor een juiste focus is een risicogerichte 

aanpak niet meer weg te denken. Na het 

opstellen van de risicoanalyse bewaken 

wij hoe risico’s zich ontwikkelen en wat we 

kunnen doen ter uitsluiting en beperking 

ervan. Onze risico-monitor als instrument 

vormt de groene draad voor de doelge-

richte bewaking van uw kwaliteit.

Borgen op alle niveaus
De drie P’s: Persoon, Proces en Product 

zijn zichtbaar in ons dienstenpakket. Denk 

hierbij aan coaching op de persoon, het 

inrichten van kwaliteitsprocessen, toetsing 

en toezicht voor projecten. 

 

Eindborging op orde
Nieman Kwaliteitsborging bekijkt uw plan 

met het eind voor ogen. Borging leidt tot 

kwaliteitsbesef en een betere beheersing 

van risico’s tijdens het bouwen. Dit maakt 

het borgen van kwaliteit makkelijker 

zichtbaar en eenvoudiger. Een meting 

geeft zicht op uw prestatie. Het leidt tot 

aangetoonde en gegarandeerde kwaliteit, 

geformaliseerd door een certificaat of 

keurmerk.

Waarom Nieman Kwaliteitsborging?

Risicogerichte aanpak 
Ieder project kent zijn eigen invalshoek 

en iedere projectorganisatie is uniek. 

Achter authenticiteit schuilen specifieke 

risico’s. Door hiernaar op zoek te gaan 

ontstaat in onze optiek een maatpak voor 

project- & proces beheersing. Door hierin 

op de juiste wijze te schakelen kunnen 

we risico’s vóór zijn en bouwen we op een 

constructieve en objectieve wijze samen 

aan succes.
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Wat biedt Nieman Kwaliteitsborging?

• Ontwerp van risicogerichte Kwaliteitszorgsystemen voor uw project of organisatie.

• Gecertificeerde kwaliteitsborging van uw gebouwen volgens BRL 5019 / BRL 5006.

• Ontwikkelen en auditeren van instrumenten voor de verbeterde kwaliteitsborging.

• Inspecteren van uw gebouwen op kwaliteit in brandveiligheid, akoestiek en dergelijke.

• Meten van bouwfysische prestaties, zoals luchtdichtheid, waterdichtheid en thermische kwaliteit.

• Training en coaching van uw personeel op cultuur en gedrag in samenwerking met Balance&Result B.V.
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Vestiging Utrecht  Postbus 40217 - 3504 AA Utrecht - Atoomweg 400 - 3542 AB Utrecht - T 030 - 241 34 27 

Vestiging Zwolle  Postbus 40147 - 8004 DC Zwolle - Dr. Van Lookeren Campagneweg 16 - 8025 BX Zwolle - T 038 - 467 00 30

E info@niemankwaliteitsborging.nl
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Kwaliteitsmanagement 
Nieuwbouw Meander Medisch Centrum

2010-2014

 

Kwaliteitscoördinatie
Penitentiaire inrichting Zaanstad

2014-2016

 

Gecertificeerd toetsen en toezicht 
Karel de Grotelaan, Eindhoven

Heijmans 2015

 

Pilots verbeterde kwaliteitsborging
Onder andere voor Van Wijnen, Dura  

Vermeer 2015-2016

is onderdeel van de Nieman Groep en heeft vestigingen in Utrecht en Zwolle

Een greep uit de projecten 
waar we kwaliteitsborging in 
de praktijk hebben gebracht:

Kwaliteitsborging in de praktijk

Pilots verbeterde kwaliteitsborging
Artist impression Karel de Grote laan, Eindhoven 
© Van Helmond Zuidam Architecten


