Wil jij als zelfstandige kwaliteitsborger
starten met Wkb? Dan is de ZiN Coöperatie
iets voor jou!
De bouwwereld staat op
het punt om een enorme
transformatie te ondergaan.
De Wkb zorgt ervoor dat er een
heel nieuw vak en een nieuwe
markt komt. Dit vereist een
nieuwe manier van denken,
werken en organiseren.
In een razend tempo zullen
kwaliteitsborgers moeten worden
opgeleid. Voor zelfstandigen is
het nog eens extra lastig om
hieraan deel te nemen vanwege
de complexe instrumenten en
eisen die gesteld worden. Tot nu!
Vanaf nú kunnen zelfstandigen
met de ZiN Coöperatie ook
starten met de Wkb!

Bel Ferry op 0622987272
of stuur een e-mail naar
ferry@zinkb.nl

Door je aan te sluiten bij ZiN
coöperatie ben jij verzekerd
van:

»

Wkb kennis door ZiN Wkb
Academy

»

Wkb ervaring door
proefprojecten Wkb

»

Wkb uitrusting door software
en hardware

»

Continuïteit door ZiN Wabo en
ZiN KB

»

Volledig zelfstandig door
coöperatie

De markt onder de
Wkb vereist een
nieuwe manier van
denken, werken
en organiseren.

Wil je meer weten over
ZiN Coöperatie? Ga
dan direct naar
zincooperatie.nl of
neem contact op met
Ferry Kreeuseler.

Hoe werkt ZiN Coöperatie?
Leden van ZiN Coöperatie krijgen volledig toegang tot
alle kennis, kunde en toepassingen die nodig zijn om als
kwaliteitsborger te werken. ZiN Coöperatie werkt hiervoor
samen met ZiN Kwaliteitsborging, ZiN Wabo en ZiN Wkb
Academy.
Doordat ZiN Coöperatie een coöperatie is blijft elk lid
volledig zelfstandig en is het zelfs mogelijk om voor andere
kwaliteitsborgers dan ZiN Kwaliteitsborging te werken.
Je staat hierin helemaal vrij!

Kijk op
zincooperatie.nl

Scan hier de QR code voor de ZiN
Coöperatie introductievideo

“Al 20 jaar werk ik als bouwkundige bij gemeenten. Nu
de Wkb komt moet ik mijzelf hierop voorbereiden. ZiN
Coöperatie helpt mij hier helemaal mee. Ondertussen
blijf ik helemaal zelfstandig!
De afgelopen 20 jaar heb ik als toezichthouder bouw en als bouwplantoetser gewerkt bij
gemeenten. Heel even in loondienst maar al vanaf 2003 heb ik als zelfstandige bij veel
gemeenten gewerkt. In al die jaren heb ik nooit spijt gehad dat ik die stap heb gezet.
Maar met de komst van Wkb ben ik blij dat ik het niet helemaal zelf hoef te doen.
Door Wkb moet ik straks op een hele andere manier mijn werk gaan doen. Ik moet
cursussen gaan volgen, licenties behalen en ervaring opdoen met kwaliteitsborging
voordat ik überhaupt werk mág gaan doen als kwaliteitsborger. Ook krijg ik ineens
hele andere opdrachtgevers. In plaats van gemeenten ga ik straks werken voor
kwaliteitsborgers.
ZiN zorgt ervoor dat ik mij hierover geen zorgen hoef te maken. Via ZiN Wabo werk ik
bij gemeenten en geleidelijk doe ik steeds meer opdrachten voor kwaliteitsborging
(via ZiN Kwaliteitsborging). De ZiN Coöperatie zorgt ervoor dat ik wordt opgeleid en
gecertificeerd wordt. En ondertussen blijf ik helemaal zelfstandig!”

