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  Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 

De Workshops 
 
U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt 
in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen. In 
verband hiermee verzoeken wij u ook per blok een tweede en een derde keus aan te 
geven.  
 

 Blok 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur  

W1.1 







Plantoetsers *** 
Toezichthouders ** 
Juristen **** 
Constructeurs ** 
Managers ***** 

W1.2 






Plantoetsers ***** 
Toezichthouders **** 
Juristen *** 
Constructeurs ***** 
Managers *** 

W1.3 







Plantoetsers ***** 
Toezichthouders **** 
Juristen *** 
Constructeurs ***** 
Managers ** 

W1.4 









Plantoetsers ***** 
Toezichthouders *** 
Juristen **** 
Constructeurs ** 
Managers **** 

W1.5 











Plantoetsers **** 
Toezichthouders **** 
Juristen *** 
Constructeurs *** 
Managers ***** 

W1.6 








Plantoetsers ***** 
Toezichthouders **** 
Juristen * 
Constructeurs ***** 
Managers ** 

W1.7 









Plantoetsers **** 
Toezichthouders **** 
Juristen ***** 
Constructeurs ** 
Managers *** 

W1.8 






Plantoetsers *** 
Toezichthouders 
***** 
Juristen ***** 
Constructeurs *** 
Managers *** 
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W1.9 









Plantoetsers ***** 
Toezichthouders **** 
Juristen *** 
Constructeurs ***** 
Managers **** 

 
 
Tussen het eerste blok en het tweede blok is een koffiepauze in de Plaza waar u tevens 
nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt. 
 
Op de badges die u ontvangt bij binnenkomst/registratie worden de door u in de aanmelding 
opgegeven workshops vermeld. In verband met de grootte van de zalen kan het zijn dat u 
wordt ingedeeld in een workshop die u als 2e keuze heeft opgegeven. Wij doen ons best zo 
veel mogelijk uw eerste keuze te honoreren. 
 

 Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur 
 

 

W2.1 








Plantoetsers *** 
Toezichthouders ** 
Juristen **** 
Constructeurs ** 
Managers ***** 

W2.2 








 


Plantoetsers ***** 
Toezichthouders *** 
Juristen **** 
Constructeurs *** 
Managers **** 

W2.3 







Plantoetsers ***** 
Toezichthouders ** 
Juristen **** 
Constructeurs ** 
Managers **** 

W2.4 








Plantoetsers **** 
Toezichthouders *** 
Juristen *** 
Constructeurs ***** 
Managers ** 

W2.5 









Plantoetsers ***** 
Toezichthouders 
***** 
Juristen ***** 
Constructeurs ***** 
Managers *** 
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W2.6 










Plantoetsers ***** 
Toezichthouders *** 
Juristen ***** 
Constructeurs *** 
Managers **** 

W2.7 







Plantoetsers **** 
Toezichthouders 
***** 
Juristen **** 
Constructeurs *** 
Managers ***** 

W2.8 









Plantoetsers *** 
Toezichthouders 
***** 
Juristen *** 
Constructeurs *** 
Managers **** 

W2.9 










Plantoetsers **** 
Toezichthouders **** 
Juristen ***** 
Constructeurs **** 
Managers **** 








 


