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Abstract 

Context – Literature reports on diverse approaches to business process improvement. However, 
studies that aim to improve business processes in the construction domain are limited. 

Objective – The aim of this study is to apply the four principles of the process information flow – 
namely, accessibility, granularity, timeliness, and transparency as proposed by Berente, Vandenbosch, 
& Aubert (2009)- in the analysis of a procurement process in the bid phase of a construction company 
and assess the effectiveness of this information flow-oriented analysis approach in coming up with 
process improvement opportunities. 

Method – The procurement process model was constructed based on an observation and interviews 
with the employees of a construction company working in the procurement process in the bid phase. 
The activities were listed in a spreadsheet and were categorised. These categories were grouped in 
one of the four principles. As the four principles are not mutually exclusive the activities were first 
classified in either being a transformation or transfer activity. Following the proposed analysis 
approach, the opportunities for improvements were identified. The improvement opportunities were 
validated in a focus group meeting in order to assess the capability of the approach in conceiving valid 
process improvement opportunities.  

Results – The application of the information flow-oriented approach to analyse the process gave insight 
into the points where the process could be improved. The analysis identified where shortcomings in 
the execution of the process are. Furthermore, it is validated that the approach can be applied to 
analyse the information flow in the procurement process that takes place in the construction domain. 
It provided an initial step for the formulation of business process improvements. 

Contribution – This work extents the work performed by Berente, Vandenbosch, & Aubert (2009). It 
contributes by applying the four principles in a different domain. Thereby it helps in generalizing the 
proposed approach and confirming its applicability in a different business domain. In addition to its 
contribution to the academic literature, this study can also serve as a guide for practitioners aiming at 
analysing the information flow in a process for the purpose of identifying improvement opportunities. 
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1. Introduction 
Business Process Improvements has its roots in the early twentieth century and over time many 
different process improvement initiatives have emerged. Business process improvement (BPI) is 
defined as “an approach to increase the effectiveness and efficiency of business processes which 

provide output for internal or external customers” (Zellner, 2011). Examples of these process 
improvement initiatives are Six Sigma (Pande, Neuman, & Cavanagh, 2000), Business Process 
Reengineering (Hammer, 1990) and Business Process Redesign (Davenport & Short, 1990). Despite 
significant success, many process improvement initiatives suffered from suboptimal results and even 
failures, which have also led to hesitations about the concept of process improvement (Vergidis, 
Tiwari, & Majeed, 2008). 

Business process improvements often emphasize better integration. The term process integration, 
however, can have many diverse meanings. The term is often given as a key goal associated with the 
implementation of information technologies. Consistent usage of the notion of process integration is 
problematic and is often not differentiated from other forms of integration (Berente et al., 2009). 
Berente et al. (2009) conceptualized the integrated business process as one in which the effort 
associated with the information flows between the activities is minimized. Activities in the process 
become more tightly coupled through the minimization of the human effort associated with 
communication and coordination of their inputs and outputs. Most of business process inputs primarily 
deal with information-based inputs and outputs. Based on the literature, Berente et al. (2009) have 
derived four principles that are key to improve business process integration: 

• Accessibility: the information is readily accessible for all the activities. 
• Timeliness: information is available when needed. 
• Transparency: information is understandable. 
• Granularity: information is at the right level of detail. 

These four principles provide practitioners a lens to analyse a business process. In their work, Berente 
et al., (2009) investigated five organizations to gain a better understanding of the challenges that are 
associated with the tighter coupling of information flow between activities. They researched the 
information flows across ten business processes in five different organizations, to see whether the 
principles could be differentiated empirically and how they might offer insight in business process 
improvement. 

1.1 Research gap 
The research of Berente et al. (2009) on business process integration and related principles is used as 
a basis for information flow-oriented process analysis and for identifying business process 
improvements. Berente et al. (2009) argued that the approach should be applied to a greater and wider 
extent in different domains with increased number of processes to determine correlations between 
types of work practices and associated integration properties.  

We believed that the application of the proposed approach would be useful in the construction domain 
– in particular in the procurement process. The construction industry is one of the most important 
industrial sectors globally and at the same time has long been criticized for low productivity and 
process management problems (Dave, 2017). A large part of the turnover generated through 
construction projects is spent on purchasing. It is therefore important that there is an efficient and 
effective purchasing process, as it directly contributes to the success of the company activities (van 
Lith, Voordijk, Castano, & Vos, 2015). The developments in digitalisation forces construction 
companies to integrate available data in their procurement process. This data is needed to compare 



2 
 

supplier performance and to improve their savings and other performance (Moretto, Ronchi, & 
Patrucco, 2017). 

The research of business process improvements in the construction industry is limited. Dave (2017) 
has executed a Business Process Management (BPM) initiative in the construction industry and 
concluded that the processes were characterized by a manual nature and there was no critical or 
analytical attitude towards the business process by managers. Van der Aalst, Stoffele, & Wamelink 
(2003) present the application of a case handling system to provide support for the preparation of the 
construction of complex installations. The conclusion of this research is that a workflow could be 
implemented and could lower the high amount of failure cost. Finally, an application of Six Sigma, in a 
case study, has resulted in improved cooperation between the project teams and reduced project 
delays (Stewart & Spencer, 2006).  

1.2 Research question 
This thesis extends on the research of Berente et al., (2009) and applies the four principles process 

integration, namely accessibility, granularity, timeliness, and transparency, to analyse the procurement 

process in the bid phase of a construction company to identify opportunities for improvement. It 
validates whether the approach proposed by Berente et al., (2009) is effective in identifying such 
opportunities. Therefore, the main research question is: 

How effective the information flow-oriented business process analysis approach (proposed by Berente 

et al., (2009)) is in identifying business process improvements? 

In answering this research question, we performed a case study and focused our attention on the bid 
phase of a procurement process performed in a construction company. Procurement can be defined 
as the purchasing of imports, for example materials and resources, for the value chain of the company 
(van Weele, 2014). The bid phase is part of the tender process. A tender is used to allow the client to 
have an equal playing field between the different contractors. The construction industry has been 
chosen as the domain for this research due to the large potential that it offers for process 
improvements and (yet) limited BPM related research that has been performed in the domain.  

To address our research objective, first, the procurement process was analysed using the information 
flow-oriented analysis approach. The first step was to use interviews and observation techniques to 
accurately develop a process map with a concern for information flows between the activities. Based 
on the interviews and observation notes for each activity in the process, a brief description of the work 
that focused on the information flow between activities was provided. Next, process instances were 
grouped together based on similarities. These categories were mapped to one of the four principles of 
accessibility, granularity, timeliness, and transparency. Berente et al., (2009) have developed priorities 
for categorization as the principles occasionally overlaps for the different principles. Therefore, a 
distinction was made between activities that transform information and those that transfer 
information. 

Next to the grouping of the categories to the different principles, these categories were grouped based 
on whether they stemmed from the input, contributed to the output or either both. Finally, the 
categories were grouped according to the actors that perform the activities to gain an understanding 
if the roles of these actors impacted the way in which they treated the information flows. This analysis 
was then used to identify business process improvements for the selected process.  

To evaluate the effectiveness of the applied information flow-oriented approach, the outcomes of the 
previous step were evaluated with the  employees that participate in the process that is under 
research. The effectiveness of the approached was evaluated by conducting a focus group meeting 
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with the employees and asking them if the findings of the analysis reflect their experience of the 
shortcomings in the process. Furthermore, the participants were asked whether there were 
shortcomings that were not identified by the approach followed. Finally, the improvement suggestions 
were proposed to the participants  and they were asked to indicate if they think these improvements 
would indeed improve the execution of the process.  

1.3 Remainder of this thesis 
This thesis is structured as follows. The next section (section 2) gives a background information on 
related topics and discusses related literature in the domains of procurement and business processes. 
Section 3 describes the research methodology used in this thesis. Section 4 introduces the case study 
company. The analysis of the process and diagnosis of shortcomings is elaborated in Section 5. Section 
6 introduces the suggestions for improvements and an evaluation of the method and the improvement 
suggestions. Section 7 includes the discussion and the thesis in finalised with a conclusion in section 8. 

2. Background and Related Literature 
This chapter consist of literature study of the main concepts of this thesis. First there will be a brief 
introduction of the main terms in procurement. The second part introduces the concept of business 
processes, process integration and business process improvement. Which is the basis for this research. 

2.1 Business process 
A business process is “a collection of events, activities and decision points that involve actors and 

objects that collectively lead to an outcome that is of value to at least one customer” (Dumas, La Rosa, 
Mendling, & Reijers, 2018). Business processes have two important characteristics. First, business 
process has defined business outcomes, and there are recipients to the outcome. Secondly, business 
process cross boundaries within an organisation. Distributed processes require information to flow 
between activities and personnel within the process and the personnel who manages and coordinates 
it overall. This information flow consist of information that can be formal, also known as 
documentation, or informal, ad hoc, or tacit (Berente et al., 2009). 

This section provides background information about business process integration and improvement of 
a business process. First, the term business process integration will be introduced. Followed by an 
introduction about business process improvement. The introduction is followed by background 
information about concepts in the business process improvement. The section is concluded with an 
introduction of a business process improvement framework and a discussion of BPI research 
conducted in the construction sector. 

2.1.1 Business process integration 
The research to business process integration highlights two streams of literature of importance. From 
Organizational integration is defined as the extent to which a distinct and interdependent 

organizational components constitute a unified whole (Berente et al., 2009). From the research of 
organizational integration, the principles associated with the integration of differentiated and 
interdependent groups are drawn. The second stream, information integration, consist of data 
integration, application integration, and system integration (Berente et al., 2009).  

Business process integration consists of the minimization of communication and the coordination 
effort between activities of a process. Based on the organisational and information integration 
literature Berente et al. (2009) have derived four principles for process integration: 

• Accessibility: the information is readily accessible for all the activities 
• Timeliness: information is available when needed 
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• Transparency: information is understandable 
• Granularity: information is at the right level of detail 

Accessibility has been identified to have three dimensions – reliability, convenience, and ease of use. 
Research of Berente et al. (2009) showed that the different principles identified from literature are not 
mutually exclusive. Information transfer and transformation give more insight integration in an 
information flow. Transfer issues in the information flow tend to indicate a need to insert IT in a process 
improvement effort. Information transformation issues indicate a need to take a closer look at the 
content of the information when undertaking a process improvement. 

2.1.2 Business process improvement 
As mentioned in the introduction process improvements has its roots in the early twentieth century. 
Over the years, BPI has gained interest of many researchers and multiple initiatives for process 
improvement have emerged (Zellner, 2011). Examples of these process improvement initiatives are 
Six Sigma (Pande et al., 2000), Business Process Reengineering (Hammer, 1990) and Business Process 
Redesign (Davenport & Short, 1990). These BPI methods have their roots in the work of Porter (1985) 
and its value chains, the work of Hammer (1990) on Business process reengineering and the work of 
Davenport & Short (1990) on process redesign. The latter two, business process reengineering and 
process redesign, focus on the integration of technological innovation with business process. 

2.1.3 Business process redesign 
Business process redesign (BPR) is defined by Hammer & Champy (1994) as a “fundamental rethinking 

and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical measures of 

performance”. A similar definition for BPR is given by Davenport & Short (1990). Davenport & Short 
(1990) further describe the relation between Information technology (IT) and BPR. They indicated that 
IT can be used to redesign a business process. 

According to Davenport & Short (1990) process redesign consists of five steps. In the first step a 
business vision is developed, and process objectives are determined. Four most likely objectives are 
cost reduction, time reduction, output quality and quality of work life. The second step identifies the 
processes that need to be redesigned. Thirdly existing processes should be measured and 
comprehended. The fourth step in the model of Davenport & Short (1990) is the identification IT tools. 
The final step is the design and build of the process. 

There are several reasons why existing processes need to be redesigned. First, the existing structure 
of the process could be too complex, which makes the process not transparent. Another reason for 
the redesign of the process is system proliferation. System proliferation includes the overlap of 
activities, difficulties to exchange information, uncomfortable process and bad maintainability. The 
last reason for a process redesign could be an inflexible structure of the process, which makes it not 
possible to easily change parts of the process (Dumas et al., 2018).  

The aim of BPR is to come up with a new process design that is one or more manners superior to the 
existing plan (Selma Limam Mansar & Reijers, 2005). Mansar & Reijers (2005) defined a framework to 
classify best practices. The framework they introduce consist of customers, business process, which is 
split into operation view and behavioural view, organisation, split into structure and population, 
information and technology. 
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Figure 2.1: Framework for BPR implementation (Mansar & Reijers, 2005) 

For each of the elements in the in the process redesign framework of Reijers & Mansar (2005), best 
practices are identified that can be used for business process redesign. Reijers & Mansar (2005) 
evaluated the best practices by evaluating these best practices on four dimensions: the cost, flexibility, 
quality and time, which together form the devils quadrangle (Brand & Kolk, 1995). The dimensions of 
the Devil’s quadrangle are helpful to think of the desired effects of business process redesign in general 
and for some business processes. Furthermore the usage of the best practices in practice was tested, 
which led to a top ten most often used process redesign practices and their impact (S. Limam Mansar 
& Reijers, 2007). 

Business process redesign is one of the most powerful ways to boost business performance and raise 
customer satisfaction. It is commonly seen as a twofold challenge consisting of a technical challenge 
and a socio-cultural challenge (Reijers & Mansar, 2005). 

The enthusiasm for BPR faded away in the late 1990s. Several factors can be distinguished for this 
faded enthusiasm. First, the concept was misused, in some companies every change program was 
labelled BPR. Secondly, some early proponents emphasized a radical change of business process. 
Although in some situations the radical approach might be the right approach, in many other situations 
it is better to implement the new process with a gradual incremental approach. Finally, even when the 
concept was correctly applied and the changes were implemented gradually, the project could run into 
problem because the needed tools and technologies were not available or insufficient (Dumas et al., 
2018). 

2.1.4 Business process management 
Empirical studies which indicated that process-oriented organizations factually did better than non-
process-oriented organizations and emerging of different types of IT systems let to a revive of BPR and 
laid the foundations for the emergence of Business Process Management (BPM). However, although 
BPM adopts the process centred view of BPR, BPM and BPR should not be equated. BPM is defined as 
“a body of methods, techniques and tools to discover, analyse, redesign, execute and monitor business 

processes” (Dumas et al., 2018). While BPR is primarily concerned with planning and organizing the 
process.  

Figure 2.2 represents the BPM lifecycle. The BPM lifecycle starts with the process identification phase. 
In this phase processes relevant to the problem are identified, delimited, and inter-related. The output 
of this phase is a process architecture. The process architecture is used as an input for the process 
discovery. In this phase the as-is process model is documented. The as-is process model describes the 
manner the current process is performed. The as-is process model is the input for the process analysis. 
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In this phase the issues that arise are identified and when possible, they are quantified with 
performance measures. The issues are prioritized and based on their impact classified. In the process 
redesign phase, changes are identified that should help address the issues identified in the previous 
phase. Multiple change options are analysed and compared in terms of the performance measures. 
The output of this process redesign is a to-be process model. Which together with the as-is process 
model is the input for the process implementation phase. In this phase the changes required to get 
from the as-is model to the to-be model are prepared and executed. This usually involves 
organizational change management and automation. Organizational change management includes 
activities undertaken to change the way of working of participants in the process. Automation refers 
to the development and deployment of IT systems. Once the new process is running the process 
monitoring phase starts. In the monitoring phase there is determined how well a project is performing. 
Based on the monitoring new bottlenecks, recurrent errors, or deviations to the intended behaviour 
can be identified, which require the cycle to be repeated on a continuous basis (Dumas et al., 2018). 

 

Figure 2.2: The BPM lifecycle (Dumas et al., 2018) 

2.1.5 Lean thinking 
Lean thinking has been developed by Ohno of Toyota. Ohno identified seven types of waste that can 
be found in any process. These seven types of waste are transportation, unnecessary inventory, 
unnecessary movements, waiting, over-processing, over-production, and defects. To countermeasure 
these types of waste, lean thinking is developed. Lean thinking consists of five lean principles. The first 
principle is specifying value. Value is defined by the ultimate customers. Pre-existing organizations, 
especially engineers and experts, distort the value. The second principle is the identification of the 
value stream. The value stream consists of all actions needed to bring the product to the customer. If 
the different actors in the process never talk duplicate tasks may be executed. The third principle is 
the flow. The value creating steps should flow. Departments that execute a single-task process on large 
batches should be eliminated. The fourth principle is pull, customers should pull the product, which 
means that a product is only manufactured when the product is sold. The last principle is pursuing 
perfection. The process of improving the time, space, costs and mistakes is a continuous process 
(Womack & Jones, 2003). 

2.1.6 Business process improvement in the construction industry 
The need for process improvement in construction has gained attention in literature (Dave, 2017). 
Process improvement in construction differs from manufacturing as construction projects are 
notorious for complexity and changes during the construction process. As most construction projects 
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varies in their requirements, variation in the process cannot totally be eliminated. The Process Cost 
Model (PCM) is developed for the manufacturing industry and has been adapted for the construction 
industry (Aoieong, Tang, & Ahmed, 2002). The PCM values client satisfaction and continuous process 
improvement. Financial measures are used to analyse and determine process improvements. 

The Standardized Process Improvement for Construction Enterprise (SPICE) framework is developed 
to be able to look beyond financial measures(Sarshar et al., 2000). The framework was found on the 
principles of the capability maturity model (CMM) and argues that the outcome of a process is the 
function of the maturity of the organization and the processes involved. The SPICE tool is a good 
process diagnostic tool. 

Stewart & Spencer (2006) applies a six-sigma strategy to improve the process in construction 
projects. They executed a case study and concluded that the application of Six Sigma improved the 
productivity of the construction, improved the cooperation between the project teams and reduced 
project delays. The case study however only looked at the application of a smaller subset of process 
improvement across organisation. 

Van der Aalst, Stoffele, & Wamelink (2003) researched the application of a case handling system to 
provide support for the preparation of the construction of complex installations. The research 
investigated whether workflow management systems could be applied in industries with unstructured 
processes and if this application improves the control over the business processes. There could be 
concluded that workflow management systems could be applied in the construction process and that 
case handling can lower the high amount of failure cost. 

The use of BPM in construction industry research is limited. Dave (2017) has used the BPM approach 
in a case study at a major construction company in England. The process analysis indicated that most 
of the processes within the construction company had a manual nature and that there was no critical 
or analytical attitude towards the business process by the department heads or senior managers 
(Dave, 2017). The process management and improvement exercise were successful in identifying main 
problems in the organisational process and proposing a strategy to overcome them. The longitudinal 
study indicated that constant business change and lack of motivation to continually revise and improve 
the process let to difficulties for the continuous improvement (Dave, 2017). 

2.2 Procurement 
Three different phases can be distinguished in the procurement process (Moretto et al., 2017). The 
first phase is the strategic sourcing phase that involves procurement-related strategic decisions. 
Examples of these decision include the decision to make or buy a product, definition of general 
procurement policies, reverse marketing, spend analysis and portfolio approaches, and supplier 
relationship management. The second phase is the sourcing phase, which refers to tactical choices 
such as the definition of specifications of the products or resources that needs to be procured, request 
for quotations, supplier evaluations, negotiation, and selection (Moretto et al., 2017; van Weele, 2014) 
(Moretto et al., 2017). The third phase is the supply phase, which applies to operational activities, like 
order placement, expedition, receiving and control, invoice reconciliation, and payment (Moretto et 
al., 2017; van Weele, 2014). 

To determine the right procurement strategy, each product is classified using the Kraljic purchasing 
portfolio. The purchasing portfolio evaluates for each product the financial impact and supply risk. The 
portfolio consists of four possible classifications to classify the items that need to be procured. The 
four different categories are presented in Figure 2.3 (van Weele, 2014).  
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Figure 2.3: Kraljic Purchasing Portfolio (van Weele, 2014) 

For each of the classifications in the figure a procurement strategy exists. For strategic products the 
best strategy is to have a strategic partnership with suppliers. This strategy is used to create mutual 
commitment and long-term relationship based on pre-planned and mutual agreed cost an operational 
improvement target. The best strategy to deal with leverage products is competitive bidding. The 
suppliers are interchangeable and there is no long-term contract for products in this category. For 
bottleneck products, the best strategy is to secure the supply. Besides, there is need to check if there 
are alternatives to decrease the dependency on the suppliers by, for example, using alternative 
products. The strategy for routine products is category management. The aim of category 
management is to reduce the administrative and logistic complexity (van Weele, 2014). 

3. Research design 
This section describes the research design that has been applied in this thesis. This thesis follows the 
problem-solving cycle of van Aken, van der Bij, & Berends (2012). The problem-solving cycle has been 
used to come up with process improvements opportunities based on analysis of a process using the 
four principles of the information-flow oriented approach. The improvements were evaluated by a 
focus group meeting in which the improvements were presented and discussed with the employees 
participating in the execution of the process. To evaluate the effectiveness of the method, the 
employees were also asked to indicate if there were other opportunities that should be improved in 
the process and that were not identified using the approach. Furthermore, they were also asked to 
indicate whether in their opinion the improvement opportunities that were identified through this 
approach would contribute to a better execution of the process.  

The particular way that the problem-solving cycle was followed in this research is depicted in Figure 
3.1. The problem-solving cycle starts with the identification of a business problem that is not 
adequately addressed in the literature. This business phenomenon is described in the introduction of 
this thesis and the literature review is described in Section 2. This section outlines the other phases of 
the problem-solving cycle. 
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Figure 3.1: Research approach that is applied in this research 

3.1 Selection of the Business Case 
This thesis consists of a single case study, which studied the procurement process in the bid phase of 
a civil construction industry. The advantage of a case study is that it makes it possible to absorb the 
holistic and meaningful characteristics of organisational and managerial processes (Yin, 2014). The 
case study is performed within a construction company and analyses the procurement process in the 
bid phase. Before starting the analysis and diagnosis phase, an initial analysis of the business problem 
and process was executed. This was done through meetings with process participants (e.g., purchasers) 
who are working in the procurement process.  

3.2 Analysis and Diagnosis 
In this phase, a thorough analysis of the procurement process was conducted. The four principles of 
approach proposed by the Berente et al. (2009) were applied for the analysis of the process. In their 
research, Berente el al. concluded that the principles comprised a collectively exhaustive lens for 
viewing process integration. Furthermore, process analyst and researchers working with the proposed 
definitions of process integration base their analysis on a rich foundation which gives insight into 
specific process integration issues. These efforts, understanding of the information flow within the 
organization, the technology that supports it, and its utilization and impact are critical to improve the 
organisational performance (Berente et al., 2009). However, it should be noted that the principles are 
not mutually exclusive and therefore the notions of information transformation and transfer offer 
further insight into the nature of integration in a given information workflow. Information transfer 
issues tend to indicate the potential to insert IT in the process, while transformation would require a 
closer look at the content of the information when engaging process improvement. 

This thesis used interviews and observations for the application of the analysis approach for the 
process under scope. The aim of these interviews and limited observations was to create an accurate 
process map. This process map was used to focus on the information flow between the different 
instances, to document instances of process integration, and to obtain supporting qualitative data. 
Based on the process maps, the activities in the maps were listed in a spreadsheet. The review and 
observation notes were reviewed for each activity. 

The activities were categorized using 18 categories as identified by Berente et al. (2009). Based on this 
categorization, the principle that each category belongs to was determined. Furthermore, the 
categories were grouped on whether they arise from an input to an activity, contributed to an output 

Identification of the 
problem 

and 
the research gap 

(Literature review)

Case selection

Initial analysis of 
the business 
problem and 

process

Application of the 
information flow 
based techniques 

through interviews 
and observations

Identification of 
process 

improvements

Evaluation of 
process 

improvements

Discussion 
And

Conclusion



10 
 

activity, either or both. Finally, the categories were grouped based on the roles/actors that perform 
the activities.  

3.3 Design and Evaluation 
The analysis in the previous step identified opportunities to improve the business process. Based on 
these identified opportunities, suggestions for improvements were constructed. The analysis and the 
constructed improvements were evaluated using a focus group meeting in which different roles in the 
procurement process were represented. In this meeting the roles were asked whether they recognized 
the identified shortcoming in the process and whether there were unidentified shortcomings. Finally, 
the attendees were asked whether they believe the proposed improvements would contribute to a 
better execution of the process. 
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4. Case study 
This case study was conducted in a company active in the construction industry – in particular it is 
involved in the construction of civil works. The company has undertaken a number of BPM initiatives 
in the past and business processes have been modelled and models can currently be accessed by all 
employees. Furthermore, initiatives are undertaken to improve the way the work is performed.  

4.1 Company motivation 
In this study, the procurement process in the bid phase was taken as a scope. Currently, the execution 
of the procurement process is performed based on the experience of the employees involved in the 
procurement process. This study focused on the form of data that could be used in the procurement 
process and how the usage and update of this information can be performed by the employees 
involved in the procurement process. The usage of this data should improve the decision making in the 
procurement process and help to determine the best procurement route.  
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5. Analysis & diagnosis 
This section analyses the current process as executed in the case study company. Section 5.1 describes 
how information flow-based techniques have been used in the analysis of the process. The diagnosis 
section describes the results of the application of the information flow analysis. 

5.1 Analysis 
This subsection describes the application of the information flow analysis in the process. First, the 
observation is elaborated. The second sub-section describes the execution of the interviews. Finally, 
the last section describes how the interviews and observations were used to apply the information 
flow-oriented approach. 

5.1.1 Observations 
Observation is a good technique to enrich the understanding of an organisation (van Aken et al., 2012). 
Observations are used to analyse the execution of the process. One project in the tender phase has 
been chosen to observe the procurement process. This project included the development of windmills.  

The location that is used to work on this project was visited by the researcher. During the visit, the 
researcher analysed the tasks that are executed by the project coordinator. The researcher has spent 
a day with the employee and collected information on the different documents used in the process 
and the execution of the process. The observation enabled the researcher to see the real execution of 
the process. The information collected enabled the researcher to start the interviews with more 
knowledge about the process. The notes of the observation were sent to the employees to check for 
correctness. These notes are given in Appendix A. 

5.1.2 Semi structured interviews 
Interviews are one of the main data gathering techniques used (van Aken et al., 2012). In this thesis, 
interviews were organised to capture process information. The objective of these interviews was to 
create accurate process maps, especially the flow of information between the activities. The interviews 
were used also to document instances of process integration issues associated with each task in the 
process, and to obtain qualitative data to support the findings. The interview followed an interview 
guideline, but there was room to find instances were non-integrated activities were taking place. 

Interviewees 
To ensure completeness of the mapping of the process map, multiple actors within the process were 
interviewed. The sample consisted of the following actors in the process: 

• Purchaser 
• Tender manager 
• Cost engineer 
• Project coordinator 

Procedure 
The interviews were started by a short introduction of the project and the structure of the interview. 
After this introduction, a semi-structured interview was conducted. Semi-structured interviews left 
enough room to ask for additional information. When needed, questions were clarified to put the 
questions in the right context. Interviews consisted of open and closed questions whereby the closed 
questions were used to research the four principle of process integration. 

The interviews were conducted in Dutch because the Dutch language is the native language of the 
interviewees.  
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Qualitative research is vulnerable for interpretation and subjectivity (Blumberg, Cooper, & Schindler, 
2014). Therefore, several measures were taken to decrease the risk. The interviews were recorded 
using recording software. Recording the interviews enabled the interviewer to listen carefully to the 
interviewee. Furthermore, the interviews were less time consuming and the chance to miss important 
information was diminished.  

The interviews were transcribed and shared with the interviewees to check for correctness. In case the 
interviewee did not agree, an agreement was reached on what was answered correctly by the 
interviewee. Based on the answers given, the process maps were modelled. To construct the process 
maps, activities in the answers of the interviewees were marked. 

5.1.3 Process mapping 
As the case study company already documented their own process map for the process, this process 
was used as a basis for the process model. Based on the interviews and observations, the process 
model was adapted to the real execution of the process. Furthermore, the information flow between 
the actual activities was addressed.  

The main process consisted of one sub processes. This was done as in the activity “determining 
purchasing strategy” the different items in the procurement plan each get their own strategy. The 
execution of the process in the execute procurement plan sub-process depends on the strategy chosen 
in the “determining purchasing strategy” activity.  

The activities from the process map were listed in a spreadsheet in Excel. The information flow was 
briefly described. This was done to be able to categorize the activities. The 18 categories of Berente et 
al. (2009) were used to group the different instances together. The 18 categories were enough to group 
the activities in the process under consideration. Based on the categorization the categories were 
grouped to principles. An overview of the four principles and the categories that belong to these 
principles is depicted in Table 5.1. 

Table 5.1: The 18 categories for grouping of activities (Berente et al., 2009) 

Principle Non-integrated behaviour 
Transparency Clarifying for others 

 Requiring clarification 

Granularity Reformatting for appearances 

 Getting more information 

 Organizing information 

 Summarizing for management 

Accessibility Keying in known data 

 Keying in search data 

 Navigating computer interface 

 Documenting work the first time 

 Documenting word redundantly 

 Finding/obtaining information 

 Circumventing the system 

 Transferring the data from one document to another 

 Checking for correctness 

 Manually performing automatable process 

Timeliness Waiting for person 

 Waiting for technology 
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The grouping of the activities lead to the identification of eight categories already identified in the 
work of Berente et al. (2009). Grouping of the principles was sometimes difficult as there is overlap 
between the different principles. As Berente et al. (2009) had the same difficulties, they distinguished 
between transformation and transfer activities. Transformation activities involve the change of 
information for usage later in the process. The principles linked with the transformation of activities 
are transparency and granularity. Transfer activities are activities that do not change the information 
in the process. Accessibility and timeliness are the principles that belong to the transfer activities. 

There could also be determined whether the categories stemmed from an input to an activity, output, 
either, or both. For example, the category getting more information indicates that the current 
information that is input for the activity is not enough and that more information is required. 
Therefore, the category “getting more information” stemmed from the input to an activity. 

Lastly, the categories were grouped according to the people performing the activities. Two roles were 
distinguished. In distributed work, there are people needed who perform the activity, the production 
role and people are required to manage or facilitate the activities, the coordination role. The grouping 
is done to get an idea if the roles influenced the way the work was executed. 

5.2 Diagnosis 
This subsection describes the findings of the research conducted as described in the previous part of 
this chapter. First, a general representation if the results of the research will be elaborated. Followed 
by an elaboration of the issues found per principle. The roles of the actors in the process and how it 
influences the execution of the activities in the process is discussed. Finally, the documents used in the 
process are further elaborated. 

Appendix G gives a full overview of the process that is mapped based on the interviews and 
observations. The spreadsheet in which the activities are listed can be found in Appendix H. There are 
eight categories identified in the execution of the process. These eight categories belong to three 
principles, transparency, granularity, and accessibility.  

Normally the process should start with a kick off meeting. This kick off meeting introduces the project 
to the tender team. After this kick off meeting a procurement plan is created. In this procurement plan 
the different segments are determined, the purchasing strategy that is followed for these items, the 
quantities are determined and the suppliers and subcontractors that will be approached are selected.  
These activities together create the procurement plan document, which is discussed with the tender 
manager for approval. 

After the procurement plan is approved for each segment in the procurement plan, the plan is 
executed. There are several possibilities. The first possibility is to estimate the price. This estimation is 
done based on a price file. The second option is to ask the market for prices. In this case several 
suppliers or sub-contractors are requested for a quotation. The third option is that a segment is 
indicated to be strategic. In this case a supplier is approached for a strategic partnership. If the supplier 
is willing to cooperate a confidentiality agreement and an intention agreement are constructed. For 
the second and third option a specification is made of what needs to be requested from the supplier. 

When the procurement plan is executed, there is a price for each of the segments in the procurement 
plan. These prices are registered in the tender budget. 
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Table 5.2 gives an overview of the categories that are identified in this process and their frequency. 
Furthermore, there is identified whether these activities occur for coordination or production 
activities. 

The accessibility principle has the highest occurrence in the process followed by granularity. This 
finding is in line with findings of Berente et al. (2009). The most used category is “organizing 
information”. The work in the construction industry is characterized by project which differ in size, 
scope, and organization. The execution of the process therefore depends on the characteristics of the 
project and the people involved. Each of the actors brings their own knowledge to the execution of the 
process. 

Although the different actors in the process each bring their own expertise, it does not mean that the 
activities could not be executed by another actor in the process. For example, the calculator, the 
project coordinator and the purchaser all make an evaluation of the quotations that are received. 

Table 5.2: categorization of the process and mapping to the four principles. 

    

Total 

Percentage 

Production 

Coordination 

Transparency 4 27% 0 0 
  Clarifying for others 1 7% 0 1 
  Requiring clarification 3 20% 3 0 
Granularity 5 33% 0 0 
  Reformatting for appearances 0 0% 0 0 
  Getting more information 2 13% 2 0 
  Organizing information 3 20% 4 0 
  Summarizing for management 0 0% 0 0 
Accessibility 6 40% 0 0 
  Keying in known data 1 7% 1 0 
  Keying in search data 0 0% 0 0 
  Navigating computer interface 0 0% 0 0 
  Documenting work the first time 0 0% 0 0 
  Documenting word redundantly 0 0% 0 0 
  Finding/obtaining information 2 13% 2 0 
  Circumventing the system 0 0% 0 0 
  Transferring the data from one document to another 2 13% 2 0 
  Checking for correctness 1 7% 0 1 
  Manually performing automatable process 0 0% 0 0 
Timeliness 0 0% 0 0 
  Waiting for person 0 0% 0 0 
  Waiting for technology 0 0% 0 0 
Total instances 15 1 14 2 
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5.2.1 Accessibility 
Accessibility is the degree to which the information needed can be reached at the start of the activity. 
The information should be able to be accessed by the actors at every required point in the process, 
such that the information needed could be directly applied in the execution of this process. This section 
describes findings that belong to the accessibility principle. 

Finding 1: Information is shared via emails, instead of using the document management system. 

Consequently, the latest version is not always used.  

The company uses SharePoint as a document manager to share among the team members during the 
execution of the process. The project folder is made at the start and is also available when the project 
goes into the realisation phase, when the bid is unsuccessful the project map is closed. 

In practice the SharePoint is often used to share the final version of a document. Intermediate versions 
are often shared via email. When they are shared there is no document management and therefore 
there is the possibility that not the most recent version is used when executing the activity 

Below we provide quotes from the interviews that provide evidence for the issues that have been 
identified 

The question is whether we do that in the right manner, if that is shared centrally, 

with version management etc. I think that it still is emails. 

[Tender manager] 

Supported by the following claim: 

On some projects, the documents are stored in a SharePoint folder. … Currently I 

often receive documents by mail and then it is unknown which version it is. 

[Purchaser] 

Finding 2: Access to information stored during the execution of the project becomes difficult after the 

project is closed and might require that the person who needs the information knows the right person. 

Historic information could be used for new projects. 

The project SharePoint should be accessible for the members of the tender team. In practice it occurs 
that the members of the tender team do not get access to the folder. In that case they need to ask for 
access to get to the information on the SharePoint. The information of the bid should be secured as it 
includes confidential information. After the tender goes into realisation, the information on the 
SharePoint is available for the employees working on the realisation phase and is not accessible for the 
employees that worked on the tender. Furthermore, when the bid is lost, the SharePoint is completely 
closed.  
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…lots of information indeed disappears in documents, maps, and structure of a 

project. It is difficult to, if the projects are in the realisation, or not scored and 

closed, keep access to the information. 

[Calculator] 

As there is confidential information in the folders this is understandable, but it poses a problem for 
employees who could use the information for another project.  

One of the actors in the process identified that old projects could be used to learn from these projects. 
This actor identified that the information is easily available but indicated that it is easy to get the 
information when you know who worked earlier on the project. For example, a project of the 
construction of windmills used the information of a previous windmill project as a layout for their 
project. 

So, learning is done from the old projects and I have to say that is also easily 

available. 

[Project coordinator] 

It is indicated that a development of a knowledge database has been started. In this database, a short 
description of the content of the project is given and the people involved in the project are mentioned.  

No, they are working on filling a whole database, but well everybody needs to fill 

his own projects with a short description of the content of the project. 

[project coordinator] 

5.2.2 Granularity 
Granularity indicates whether the right level of detailed information is available for the actors to 
execute the activities in the process. Information that is output of one activity should balance 
conciseness and completeness. Therefore, it is needed to capture the data necessary at the earliest 
point possible in the process. Within the process knowledge of the purchaser and calculator together 
should create a procurement plan. These each have specific knowledge for the execution of the 
process.  

Finding 3: The purchaser is not involved from the start of the project and specific knowledge for 

determining the best purchasing strategy is not used. Consequently, suppliers and subcontractors 

which should not be requested for quotations. 

The process as modelled requires the knowledge of different actors in the process. The purchaser 
determines the strategy and knows which suppliers or sub-contractors should be approached. The 
procurement plan at the start of the project is therefore an important document. After the kick off 
meeting the purchaser and the calculator are both responsible for filling the procurement plan. First 
the calculator should give an overview of the segments that are needed based on the information that 
is in the tender documents. Furthermore, the calculator determines the quantities needed based on 
the tender documents. 
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The segments identified by the calculator are input for the purchaser. The purchaser determines for 
each of the segments what the purchasing strategy should be to have a winning tender. However, in 
practice the purchaser is not always involved in this step of the process. Consequently, the strategy 
followed might be different compared to when the purchaser was involved from the start.  

…if you are not really involved from the start of the process then you will not be 

involved in time and then you will suddenly get a few questions: can you do this 

and that. 

[Purchaser] 

If the strategy is determined for each segment, the purchaser can determine, for the segments that 
are not estimated, suppliers and sub-contractors that will be approached. This does not always occur 
as mentioned above the purchaser sometimes is involved later in the process when suppliers are 
approached and there are not enough prices are received. The calculator identifies that the purchaser 
is important to select the suppliers and sub-contractors: 

I find the selection of with which parties are you going to do things, for that you 

need procurement. 

[Calculator] 

This statement also supports the involvement of the purchaser needed at the start of the project. 

there are pathways in which you might want to call on partners and if somebody 

is going to request a different party, then that is inconvenient 

[Calculator] 

Finding 4: It is difficult to get the right specifications that needs to be used for the request. 

Further in the process the procurement plan is executed. This means that for each segment in the 
procurement plan the determined strategy is executed. When the market is approached for a segment, 
a specification needs to be made to get clear what needs to be purchased. The information for these 
specifications comes from the tender documents and if available a design. Based on these documents 
contract requirements are defined.  

The problem with these specifications is that they are not always made, while it is needed to get a 
proper request for quotation. 

As purchaser, of course, you need information and of course the question is 

whether we make the specification, I think piecemeal. 

[Tender Manager] 
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Specification are thus not always made and in that case the purchaser just receives the question: “can 
you give me a price for concrete?”. In that case the purchaser needs to ask additional questions as is 
illustrated in the following citation: 

Give me a price. Well and then I need to ask the question which concrete, how 

much cubic meters per hour, what is the driving time, how are we going to pour, 

what is the position of the concrete mixers, are we going to use a pump? That all 

influences the formation of a price. 

[Purchaser] 

The problem to get the right specifications is that there is not much information available in the tender 
phase. The design of what needs to be build consist mainly of sketches and is insufficient to have a 
specify what needs to be purchased. 

Furthermore, it is important to report the information that is provided to the suppliers. This requires 
manual overtype work of the version and names of the documents which are included in the 
procurement specification send to the supplier. 

Then it is a lot of overtype work, that you overtype it to make it a-sized package, 

so you have it clear to people, that they understand it, and that it is also 

determined with which documents they have been given. 

[Project coordinator] 

5.2.3 Transparency 
Transparency indicates the degree to which the information that is received is understandable. A 
method to achieve transparency is achieved through standardization. The process is standardized and 
described in process models which are on an intranet page of the organisation. The process follows 
the steps of the process models, but the execution of this activities differs.  

Finding 5: Although the process requires the purchaser to be involved from the kick off meeting, the 

purchaser often is not involved from the start of the project. According to the interviews the role of the 

purchaser depends on the size of the projects 

According to the model, the process should start with a kick off meeting in which the tender manager 
introduces the project to the actors in the process. If one of the actors is not available, it means that 
this actor misses information about the tender strategy and the kind of project in which he will be 
involved.  

It occurs that the purchaser is not involved in the process from the start. As indicated in the granularity 
part, the purchaser sometimes is involved when there are problems. This is also reflected by the 
purchaser which indicated that the purchaser is often not invited for the kick off meetings. 

In the process model there is stated that a kick-off meeting should be organised, 

and that the purchaser is involved in this meeting, this does not happen, and 
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procurement also is not involved in the progress meetings. 

[Purchaser] 

The calculator supports the claim that the purchaser is not always involved in the kick off meetings. 

In practice you also see just, because of occupation, that cost engineering is 

usually there, because yes, that budget must be made and that it sometimes 

difficult to have the buyer involved and to keep involved. 

[Calculator] 

The tender manager indicated that the involvement of the purchaser depends on the price level. Which 
could be a reason to not involve the purchaser in the tender process. 

It depends, of course, on the project size and the organization, there is also a close 

relation with the calculation, so cost engineering who for an important part 

depends on that price level. 

[Tender Manager] 

This view is supported by the project coordinator who indicated that in smaller project the purchaser 
often only has a coordinating role. In larger projects, the purchaser is involved.  

…a small purchase we ourselves do write procurement contracts which are 

checked by the purchaser, but on the moments where the purchases become 

large, the purchaser is standard involved…  

[Project coordinator] 

These views mean that although in the process model there are activities where the purchaser has a 
responsibility for, they do not execute these activities. Instead, the calculator and the project 
coordinator could also execute these activities. In that case, the purchaser will only check for 
correctness. 

The procurement process is a process which crosses organizational boundaries. Transparency is, 
therefore, an important principle for this process. The segments which need strategic partners require 
that there is no misunderstanding between the supplier and the company. This will require that both 
sides require additional information when needed to execute the process appropriately. 

5.2.4 Timeliness 
Timeliness includes the degree to which the necessary information is available in time for the execution 
of the activity. This does not mean that the information is transferred directly, but that it is processed 
when required and that there is no delay. 
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Although the timeliness principle is not mentioned as a separate activity in the process, there are 
instances where the information is not available. This is because the information depends on actors 
outside the process.  

Finding 6: The quotations of the supplier are often received late. Consequently, the time to interpret 

the quotations is limited which makes it difficult to make a good comparison between different 

suppliers. 

It always is last minute, it depends, in long running tenders, it generally works well 

because then you can start to request quotations early enough, but if you have 

spending where the date of the tender is known in the market, you will generally 

receive quotations a few days before that date 

[Calculator] 

Finding 7: The tender process starts with the tender documents. These documents, however, are often 

not complete and therefore often questions need to be asked to the client. During the execution 

therefore, additional information is sent by the client which might imply changes to the procurement 

of items. 

To go tendering it is announced and then the documents go into the world, but 

usually you see that the first version of the documents is not complete thus there 

will be some notes and it happens that the last note is received 2 weeks before the 

tender date and it also happen that there is fundamental new information in that 

notes 

[Tender Manager] 

5.2.5 Documents 
Although documentation is not identified as a separate principle by Berente et al. (2009). They found 
that a large part of the process integration shortcomings occurred in the preparation of information 
for subsequent steps, or documentation (Berente et al., 2009). Due to this finding the researcher has 
chosen to dedicate a special section to the documentation in the process. 

Finding 8: Within the process several documents and templates are used. A problem is that the 

standardized documents are not always used or that older versions of these documents are used.  

This view can be illustrated by the citation used earlier. 

…In the process model there are documents and we also have an office template 

tool in which there are several documents, but it does not always correspond with 

each other. 

[Project coordinator] 
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The most important document in the process in the procurement plan. Based on the procurement plan 
there is determined how the process is executed downstream the process. Furthermore, the 
procurement plan provides an overview of the actors responsible for certain segments.  

The specification documents are important as it is the basis of what is going to be requested from the 
market. It describes what the requirements are of, for example, the concrete that is requested for a 
project. 

Another important document for the process is the price file in the prices that are estimated for certain 
segments is stored. It represents the experiences of prices for items in a measurable manner to be 
used within the process. This also makes it possible for users of the prices to discuss whether the price 
is correct for the project they are working on. 

The documents used in the process connect the different actors and working on a tender. 

Thus, that the price file is in a way the starting point to look what the price level is, 

the connection between cost engineering and procurement. The procurement plan 

is the connection between tender manager and procurement, the price file also of 

course and the procurement specifications are the connection towards the 

technique 

[Tender Manager] 
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6. Design and evaluation 
In the previous section, the findings from the process analysis that applied the four principles of the 
information flow approach were presented. This analysis identified where the process strayed from its 
normal execution and recognised the problems regarding the information flow. In this section, the 
improvements for the issues are devised and evaluated.  

6.1 Improvements 
This section introduces opportunities for improvement of the process analysed in the previous chapter. 
For each principle used, the improvements are mentioned. 

6.1.1 Accessibility 
The analysis identified that a document management system is used to store information for the 
projects. The information in these project maps become inaccessible. Information in these folders 
therefore can only be used in new tenders when it is stored in the digital environment of the 
department itself.    

It is identified that the historic information can be useful in the execution of the procurement process. 
The process could be supported by information of older projects in terms of approach in the 
procurement phase, segments, and prices. A database should make it easier to share the knowledge 
of prior projects. In this database, there should be an opportunity to select on projects or segments to 
get more information about these two. By managing the access to this database, the information 
should only be visible by employees authorised to use the information. Search fields could ease the 
search for information.  

Introducing this database enables the employee to search for information on the spot without the 
need to know who worked on the previous project and how he has done things. Mentioning the 
employees about the people worked in the project will enable to ask for additional questions when 
required. It would be better to have the information as complete as possible. 

A second point from the analysis is that the work is performed manually. The actors who work in the 
project often receive their work through emails or need to download the work from SharePoint. The 
risk is that employees start to work on project while not having the most recent version of a document.  

By sharing the saved document through a link instead of an attachment can help in avoiding the issue. 
The link will make sure that when the document is used, the most recent version is accessed. This is, 
however, not a solution for the documents that are sent to the suppliers and subcontractors. For these 
parties, the documents should be sent with a version number. This is needed because in a later stage 
it might be needed to know exactly which information the supplier or sub-contractor has received. 

In the longer term, the exchange of information could be further improved by the usage of a business 
process management system. The business process management system (BPMS) provides tight 
support for the execution of the process as it is modelled. Working in a BPMS makes all process-related 
information accessible in a single environment. The BPMS allows to investigate the process executed 
and to trace back the changes that were made in the process or where a segment is within the process. 

The work in the tender phase is confronted by variability. Last minute changes can have an impact on 
the work that is performed in activities executed. Therefore, a BPMS should be able to accommodate 
changes in the segments in the procurement plan.  
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6.1.2 Granularity 
The analysis indicated that during the creation of the procurement plan the purchaser should be asked 
for more information to determine a good strategy and to know which suppliers should be 
approached. Currently, it occurs that the purchaser is involved after the market is asked by the 
calculator and the calculator cannot get enough prices. For the purchasing department this is a 
frustrating course of events.  

This requires that the knowledge of the purchaser is involved earlier in the process. Although the 
involvement of the purchaser is modelled from the start of the process. Therefore, action should be 
undertaken to get the purchaser aligned from the start and to keep the purchaser aligned during the 
execution of the process. This should start from the kick off meeting of the tender process. A solution 
to get everybody aligned from the start is elaborated in the transparency section below. 

The digital solution of a BPMS proposed in the previous section of this report. In the BPMS, different 
tasks can be assigned to the employee responsible to execute this task in the process. If the executing 
department differs from the modelled process, it can be indicated why the choice has been made to 
not include the modelled department, for example, a department has not enough capacity to execute 
the tasks.  

Another point from the analysis is that it is difficult to get the specifications in the bid phase. This is 
because the design for the project often only consists of sketches and the contract requirements of 
the client. Currently, the contract requirements are typed into a System Engineering Software Tool - 
together with the documents that have been received from the client. The specifications could be 
improved by linking this tool to a digital procurement plan. The requirements in the system engineering 
software tool could be linked to the specific segments in the procurement plan. 

These specifications are used for a request at the supplier or sub-contractor. The documents (and their 
version numbers) included in the package that is sent to the supplier and sub-contractor should be 
recorded. It would save time when these documents can be sent directly from the document 
management system accompanied with an automatically generated list of documents and versions. 

6.1.3 Transparency 
From the analysis, it could be concluded that there are problems in having all the members of the 
project team involved from the start of the tender. The purchaser indicated that he is often asked later 
in the process when the calculator has problems with getting prices for segments in the procurement 
plan. An important improvement of the process is to get everybody aligned from the start of the 
project. 

To achieve that, a designated employee of each department should be assigned to the project 
environment when this environment is created at the start of the project. These employees then 
should receive an email indicating that they are involved in the tender and receive a date and time on 
which the kick off meeting is organised. In this manner, all necessary actors are informed from the 
start. When one actor could not be assigned, it could be mentioned why this actor could not be 
assigned. For example, when the purchaser could not be aligned at the start, there should be noted 
“insufficient capacity procurement”. This also gives insight into reasons why actors are not involved. 

6.1.4 Timeliness 
The information is sometimes received late. However, there are no additional activities identified to 
get this information. Information received late often comes from outside the organisation and 
therefore the project team does not have much influence on receiving additional information. For 
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quotations, it could be asked to get the quotations earlier, but the suppliers and sub-contractors also 
need their time to evaluate the work and to come up with a price. 

For the tender information, the information that is received might influence the decisions taken and 
the prices estimated or received. Coupling the tender information to each of the segments in the 
procurement plan gives insight in which segments are impacted by a change in tender information. 

6.2 Evaluation 
To measure the effectiveness of the proposed analysis method a focus group meeting is organised. 
Focus group have been found useful for the testing of new ideas (Krueger & Casey, 2009). The aim of 
the focus group meeting is to analyse the effectiveness of the applied information flow-oriented 
approach. To measure this effectiveness, the participants are expected indicate whether there are 
other opportunities that should be improved in the process that are not mentioned. In addition, they 
are expected to indicate if the improvement opportunities identified contribute to a better execution 
of the process. 

6.2.1 Focus group participants 
To ensure a complete evaluation of the process improvements the following roles were approached 
to participate in the focus group meeting: 

• Purchaser 
• Tender manager 
• Cost engineer 
• Project coordinator 

As some employees within the case study company already contributed during interviews, the 
participants in the interviews and the observations were excluded from participating in the focus group 
meeting. This was mainly to prevent influenced opinions about the process issues and improvement 
opportunities.  

The participants were approached by the manager responsible for the procurement process in the 
tender phase. After they accepted to participate, the researcher invited the participants for a meeting 
via an email. The day before the meeting the participants received an email with a short description of 
the research. Unfortunately, by then it became clear that the purchaser could not attend the meeting. 

6.2.2 Procedure 
The outline of the focus group meeting follows the notes of Krueger & Casey (2015) on focus group 
interviewing. The focus group was recorded to enable the moderator to listen carefully. The meeting 
started by welcoming the participants of the meeting, which was followed by an introduction of the 
researcher and the topic for the day and by explaining the guidelines for the meeting. As an opening 
question the participants were asked to give their name, function title and years of experience.  

The questions asked during the focus group meeting were formulated before the meeting. The 
questions asked where open ended questions sometimes introduced with a description of findings of 
the analysis for each of the principles. First the participants were asked what their opinion of the four 
principals is. Next the analysis is evaluated with the participants, by asking the participants whether 
the identified shortcoming agree with their experience. For each of the four principles this question 
was asked and before the question was asked the findings from the research were introduced. After 
this part there was asked whether there are problems in the process that are not identified by the 
application of the approach. Finally, the improvement opportunities identified were also introduced 
and the participants were asked what their opinion is about the improvement opportunities.  
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The focus group meeting was closed by asking each participant to indicate the improvement 
opportunity that was the most important in participant’s opinion. A summary of the meeting was 
given, and the participants were asked whether the summary was adequate and if there was 
something missed during the meeting. 

6.2.3 Results 
The shortcomings of the analysis and diagnosis section (section 5) is in general supported by the 
experiences of the participants of the focus group meeting. In the meeting, they told their view on 
these on the identified shortcomings and told examples of experiences during execution of the 
process. This section will further elaborate on the findings of the meeting and reflect on the finding in 
the analysis and diagnosis phase. Furthermore, the improvements are reflected on. 

The finding that information is not available after a tender was acknowledged by the tender manager. 
She indicated that when she wanted to search information from an older project for a new project she 
did not have access to the information of the previous project, as the digital environment has been 
closed. In the meeting however, it became clear that within the cost engineering department they 
have access to historic information. Information that could be useful for other projects was stored in 
a different location, which is accessible for the calculator. The other roles concluded that the 
accessibility differs between the different roles in the organisation. Furthermore, it was indicated that 
there was not enough knowledge on who has which information and which information can be shared.  

The shortcomings of the granularity principle were experienced. The project coordinator 
acknowledged that the different suppliers require different specification and that it is difficult to make 
the specification as the specific information was sometimes required by the suppliers and sub-
contractor but was not available and -therefore- needed to be estimated. Furthermore, he indicated 
that the information that needs to be delivered differs per supplier and sub-contractor.  

The problem that the purchaser is not involved on time was shared by the members and was seen as 
a problem that once solved, could improve the execution of the procurement process. Because the 
purchaser has specific knowledge on which items should be estimated by the data that is available and 
for which items quotations should be requested. These are strategic choices of which the purchaser 
has knowledge.  

For the transparency principle the roles identified that for smaller projects the purchaser is not 
involved in the smaller tenders and that the involvement of purchasers from the start is limited. 
Regional work often does not have the purchaser included. In these projects, the purchaser is asked to 
give prized for specific part or to ask for quotations at suppliers and sub-contractors. In that case he is 
not involved from the start. 

The involvement of the purchaser at the start of a tender was identified as important as the purchaser 
should determine the purchasing strategy. Furthermore, it was identified that from the purchaser as 
from the tender manager effort should be made to be involved from the start. Currently the 
involvement of the purchasers in the first phase is limited.  

The timeliness problems were identified as problems but also, as concluded by the researcher, 
dependent from external factors and therefore difficult to change. 

One shortcoming about the tender process was mentioned, but it could be argued whether it is within 
the scope of this research. It was about the general set up of the tender planning and when different 
meeting decision points were planned, and which information was available on the moment when 
these meetings are.  
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The proposed improvements were also evaluated with the participants. Digitalisation of certain parts 
was identified as a tool to provide more insight into the status of the process. It can be used to have a 
quick and easy overview of the tasks that are still open and the responsibilities among the different 
team members. Distribution of the work through the usage of a workflow system was not seen as an 
advantage as whether the work can be standardized enough was questioned. Tasks that could not be 
done in the system were performed outside the system risking a decrease in usage of the system. 

However, a dashboard with the all necessary information was seen as a welcome digitalisation that 
could support the better execution of the process. In this dashboard, for each of the items in the 
procurement plan, what the status is, and which documents have been send to the supplier or sub-
contractor for that item should be visible. Also, it should be stated when documents are sent or 
received. Graphics should indicate to which extent the all the tasks are fulfilled. 

For the shorter term, getting more involvement of the purchaser at the start of a tender is seen as 
essential to improve the execution of the process. The participants identify that the purchaser is better 
in determining the best purchasing strategy. As a result, the number of requests for quotations could 
be reduced, which also makes the process less dependent on the external suppliers. 

The suggestion to have a checklist for the tender manager in which all the roles and responsibilities 
are noted is seen as an improvement that contribute to a better involvement of the roles. The project 
coordinator indicated that for each of the departments there should be a name and there should not 
be “to be determined”. The purchaser is invited from the start and if it does not fit in his schedule he 
should solve that within his department. 

Lastly, the improvement to work less via email and more via the usage of document management 
systems was identified as already implemented. This system however still has some teething issues - 
especially when there are no company employees that need access to the information.  
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7. Discussion 
The discussion provides an overview of the main findings of this research. First the main findings of 
the analysis will be elaborated. Followed by a further elaboration of the evaluation of this research. 

7.1 Application information flow research 
This thesis applied the approach proposed by Berente et al. (2009) to the procurement process in a 
construction company. Based on the analysis, improvements for the process are introduced.  Four 
principals were identified by Berente et al. (2009):  

• accessibility 
• granularity 
• transparency  
• timeliness 

In line with findings of Berente et al. (2009) it can be concluded that the four principals are not mutually 
exclusive. Therefore, a distinction needs to be made between the principals in which activities that 
transform information are categorized and activities that transfer information. Transparency and 
granularity are the two principles that are identified to be transformation activities. The transfer 
activities consist of the principal’s accessibility and timeliness.  

Within the process, accessibility was the most identified principal, followed by the granularity and 
transparency principal. The work in the construction industry is project based and each project has its 
own characteristics. This means that per project the shortcomings in the process could differ and that 
the shortcomings differ for the size of the tender. The timeliness principle is certainly present in the 
process but does not have specified activities. 

Accessibility is important to the execution of the activities in the process. When the information is not 
accessible the employees do not have enough information to execute the activities in the process. 
Access to information is provided through the usage of a document management system. Which is 
specific for a project. This requires that all the employees that need access have access to the digital 
environment of the project. Furthermore, it requires that all the information is stored in this 
environment.  

As the project environment is closed after the tender, information stored in this environment becomes 
difficult to access and use for similar project in the future. I 

The granularity has been identified in the process. Each of the roles participating in the purchasing 
process brings their own knowledge to the table. This information is useful for performing steps further 
in the process. When the knowledge of one of the roles is not aligned from the start information is 
missing and as result some activities are executed in another manner than they should be executed. 

Another problem that was identified was that information was insufficient to make a detailed enough 
specification for the supplier or subcontractor. In this phase of the project information is often 
insufficient to make a good specification of what is requested from a supplier or subcontractor. 

The third principal in the process, based on occurrence, is transparency. Transparency is important in 
the procurement process as it crosses organisational boundaries. In the contacts with potential 
suppliers and sub-contractors there should be no ambiguity about agreements and contracts. 
Therefore, the different sides need to clarify or ask for additional information. 

Within the procurement process different departments work together. To have an efficient 
cooperation it is important that all the actors in the process have the same information available. 
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Which means that the alignment should be from the start and that all the information should be made 
clear to the participants in the project. 

The last principle, timeliness, is identified to have a role in the process. Tenders are characterized by 
lots of information received on different moments during the execution of the tender. For this 
information the client is responsible. This external source is outside the control of the contractor.  

Another problem is that the quotations of the suppliers and subcontractors are received late in the 
process, just before the final date to deliver the bid. Consequently, a good evaluation of the quotations 
is not always made.  

7.2 Evaluation 
Based on the findings of the evaluation it can be concluded that the four principles lead to a result that 
reflects the shortcomings experienced in the execution of the process. One of the findings, the 
accessibility of the historic information, was not completely supported by a member of the focus group 
team. For the other principles, granularity, transparency, and timeliness, the findings were supported 
by the members of the focus group meeting.  

Three process improvements were proposed to the focus group. The first was that the purchaser 
should be introduced earlier in the process. This improvement was already mentioned during the 
evaluation of the findings and was identified as an important improvement which could be used 
directly.  

The second improvement proposed was that every employee should have access to the newest version 
of a document and that sharing the documents via email should be stopped. This was just implemented 
in the case study company. The members of the focus group meeting identified that accessibility to 
the newest version is important and that apart from teething issues it is improving. 

The third improvement involved al long-term solution and the implementation of a BPMS. Although 
the focus group identified that the insight given in the project status through a dashboard, an 
underlying workflow system would be problematic in the opinion of the focus group. The reason 
mentioned for this problematic workflow is that the work cannot be standardized completely. 

Overall, the approach proposed by Berente et al. (2009) is considered useful in analysing the exchange 
of information in the business processes and related issues. When evaluating the analysis, some of the 
improvements that could be undertaken were already mentioned before introduced to the members. 
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8. Conclusion 
This research researched how effective the four principles of Berente et al. (2009) are in identifying 
the opportunities for business process improvement. Interviews and a limited observation combined 
with an evaluation through a focus group meeting were executed to answer the research question: 

How effective the information flow-oriented business process analysis approach (proposed by Berente 

et al., (2009)) is in identifying business process improvements? 

This thesis shows an application of the research to information flows in the procurement process. Four 
principles were used to analyse the process. Based on the analysis business process improvements are 
constructed which are evaluated.  

8.1 Limitations  
This subsection of the conclusion is addressed to discuss the limitations of this research. The list 
presented here is not an exhaustive list, but the limitations presented here pose a risk to the validation 
of this research. The following subsections discuss different limitations and pose suggestions for 
further research to address them. 

8.1.1 Case study 
The conclusions made in this research are based on a case study conducted in a single organization. 
Therefore, the results obtained in this research are limited in generalizability as outcomes might 
depend on many different factors that influence the research. Furthermore, cultural differences in 
organizations and regulations might influence the outcomes of the research. Besides, the research is 
conducted in one construction company. As finding for this research depends on process integration 
of the company, more companies in the industry should be researched to have more supportive data 
for this kind of research in the industry. 

The procurement process is part of a larger tender process. This tender process is part of a larger 
acquisition process. The process has clear anchoring points. The process starts with a clear starting 
point, a kick off meeting, and has a clear end, register the budget. As the procurement process is a 
lower level, activity level, with clear anchoring process. The activity level is specifically chosen as this 
is also followed in the study of Berente et al. (2009). 

Within the interview questions there were some specific questions asking for each of the four 
principles the occurrence in the process. One concern with these questions could have been that the 
interviewee responses might have been influenced by this framing, and thus effecting the findings. 
However, special care has been applied to prevent this threat.  

8.1.2 Application of the information flow research 
The research of Berente et al. (2009) derived four principals of process integration from literature that 
can guide future inquiry and practice associated with business process improvement. It could be that 
the findings could also be acquired with common sense instead of being the result of the analysis.  

Further research could research in which manner the improvements could have been found by using 
common sense. The research could focus on other BPI techniques or Business process analysis 
techniques and compare the results with findings through the usage of the four principals.  

8.1.3 Interview bias 
Qualitative research is vulnerable for interpretation and subjectivity (Blumberg et al., 2014). To 
prevent interpretation issues, the interviews were conducted in the native language of the 
participants. Furthermore, the interviews were recorded, allowing the researcher to listen closely to 
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the statements made by the participant. Enough room was left to ask additional question when 
remarks were not clear. The recording was transcribed, and the transcription was shared with the 
participant to check for correctness. When the participant did not agree, an agreement was reached 
with the participant.  

Furthermore, the role a person has in the process might bias the outcomes of the analysis. To ensure 
completeness and to prevent biases the different roles in the process were interviewed to get a good 
overview of the different activities in the process. 

8.1.4 focus group bias 
A disadvantage of focus group meetings is that the participants can be inhibited and less open 
compared to the time when they are in personal interview (van Aken et al., 2012). Therefore, the 
researcher closely worked together with a manager to select participants that would not be afraid to 
speak out. Furthermore, during the meeting, the researcher asked participants about their opinion. 
Furthermore, at the start of the meeting the participants were informed that there were no good or 
wrong answers, that they would not need to agree with each other on the subject, and that should 
listen to each other respectfully. Finally, the meeting was conducted in the native language of the 
participants. 

8.2 Research contributions and implications 
The work of this thesis contributes to the literature that it extents previous work done by Berente et 
al. (2009). The four principles identified were used to analyse a process that has not been studied using 
these four principles before. Furthermore, this research shows that the improvements can be adapted 
from the four principles. In that manner, it provides evidence that the work of Berente et al. (2009) 
can be used as a first step to come up with business process improvements.  

This work adds to the field of BPM. It shows that to come up with business process improvements, the 
four principles give a lens through which the process could be analysed, and that these four principles 
give direction to come up with suggestions for improvement of the process. The suggestions of the 
improvements focus on improving the information flow between the activities in the process. Having 
the right information on time with the right granularity, in the right format and with easy access to the 
information required is essential for the execution of the process. 

This thesis also extents the work of BPM research in the construction field. The research to BPM 
intervention in the construction industry is very limited and this research will add to the existing 
research in this field. Furthermore, purchasing is an important aspect of the construction industry and 
this research shows that BPM could contribute to come up with improvements for this process.  

For BPM practitioners, this research provides a working example of how the four principles could be 
used to analyse the information flow in a process. The principles give a thorough analysis on the 
aspects of information flow in the process and reveal were the information flow is insufficient to work 
as efficient as possible. These principles are a basis from which improvements can be constructed, to 
come up with a better integration of the information flow within the execution of the process. 
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Appendix A: Observation notes 

Hieronder volgt een beschrijving van de bevindingen die zijn gedaan, tijdens het meekijken bij de 
uitvoering van het proces.  

Proces 

Beslissingen worden aan het begin van het proces gemaakt op basis van de tenderdocumenten 
verstrekt door de opdrachtgever, de gekozen tenderstrategie en ervaring. Op basis hiervan worden 
items en hoeveelheden bepaald en wordt de inkoopstrategie bepaald.  

Items, hoeveelheden, en inkoopstrategie worden verwerkt in een inkoopplan 

Op basis van de items, hoeveelheden, en inkoopstrategie worden er leveranciers gezocht. Geschikte 
leveranciers worden geselecteerd op basis van input afdeling inkoop, ervaring en door middel van 
internetbronnen.  

è Aan het eind van de realisatiefase worden er Onderaannemers en Leveranciers evaluaties 
ingevuld. Onbekend wat er gedaan wordt met deze evaluaties. Deze evaluaties worden 
teruggekoppeld aan de afdeling Inkoop. Bij opvolgende offerte aanvragen worden 
aandachtspunten vanuit de evaluatie meegenomen. 

è Er is geen lijst beschikbaar met (voorkeurs) leveranciers. 

Per mail worden offertes opgevraagd voor items. Voor strategische items worden er eerst 
geheimhoudingsverklaringen opgesteld en getekend om te voorkomen dat de leveranciers van deze 
items ook met andere aannemers over hetzelfde project praten.  

Indien er meerdere offertes zijn opgevraagd voor een bepaald item worden deze met elkaar 
vergeleken. Deze worden vergeleken o.b.v. prijs, kwaliteit en levertijd. 

De prijsinschattingen worden door de calculator verwerkt in een inschrijfbegroting 

Informatie 

Informatie wordt gedeeld middels een SharePoint omgeving. In verband met de vertrouwelijkheid 
van documenten is deze SharePoint pagina alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn 
bij de uitvoering van de tender. 

Door de aanbesteder van het project is verstrekt: 

• Leidraad  
• Document met eisen waaraan voldaan moet worden (functionele eisen en proces eisen) 
• Plattegrond van omgeving en plekken waar constructie zal plaatsvinden 
• Tekeningen ontwerp 
• Hoeveelheden benodigd materiaal 

Verder is er beschikbaar een tenderstrategie. Deze tenderstrategie wordt bij aanvang van de tender 
opgesteld, maar er kunnen wijzigingen plaatvinden in de tenderstrategie gedurende de uitvoering. 
Deze wijzigingen kunnen onderdeel zijn van de strategie. 

Tijdens de uitvoering van het proces in de tenderfase wordt een inkoopplan opgesteld in Excel. In dit 
document worden een aantal zaken opgenomen: 

• Items en eventueel specificaties 
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• De inkoopstrategie 
• Wie de verantwoordelijkheid voor de producten heeft in het projectteam 
• Aan te vragen partijen 

Dit inkoopplan document wordt opgeslagen in de SharePoint omgeving van de tender. 
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Appendix B: Interview question 

Voor mijn afstuderen onderzoek ik het inkoopproces in de tenderfase van Hattum en Blankevoort. Ik 
ben vooral geïnteresseerd welke data er beschikbaar is in het inkoopproces en hoe die geïntegreerd 
kan worden in het inkoopproces te verbeteren. 

Het eerste deel is een analyse van het inkoopproces zoals het nu is. Ik ben bij deze vragen 
geïnteresseerd in hoe het inkoopproces in de tenderfase momenteel door u wordt uitgevoerd, welke 
informatie u daarbij gebruikt en met wie u contact heeft gedurende de uitvoering van uw taken. Dit 
zijn de procesgerichte vragen. Verder zijn er nog een aantal vragen over de informatie die beschikbaar 
is. 

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden geeft u dat vooral aan. 

Analyse inkoopproces in tenderfase 

Aan de hand van de vragen die ik u ga stellen probeer ik zo goed mogelijk het proces dat momenteel 
wordt gevolgd in kaart te brengen. Ik wil dus graag weten hoe het op dit moment door U wordt 
uitgevoerd. 

Vraag 1: Welke activiteiten voert u uit in het inkoopproces in de tenderfase en kunt u hier een 
korte omschrijving van geven? 

Vraag 2: Met welke informatie voert u deze activiteiten uit? 
Vraag 3: Hoe verkrijgt u deze informatie?  
Vraag 4: Is deze informatie gemakkelijk toegankelijk? Met andere woorden is de informatie 

die u nodig hebt makkelijk te vinden? 
Vraag 5: Ontvangt u de informatie die u nodig hebt op tijd? 
Vraag 6: Is de informatie die u nodig heeft voldoende gedetailleerd? 
Vraag 7: Is de informatie die ontvangt te begrijpen? 
Vraag 8: Met welke partijen of personen deelt u uw informatie? 
Vraag 9: Met wie heeft u contact tijdens de uitvoering van uw activiteiten? 
Vraag 10: Welke documenten maakt u om deze activiteiten uit te voeren? 

Informatie beschikbaar 

Vraag 11: Welke informatie wordt er momenteel tijdens de uitvoering van het proces 
opgeslagen? 

Vraag 12: is er informatie/data die gedurende het proces (van verwerving tot aan oplevering) 
opgeslagen en die van pas zou kunnen komen bij de verwerving van nieuwe projecten? 

Vraag 13: Wordt er momenteel in het proces gebruik gemaakt van informatie van vorige 
projecten? 

Vraag 14: Welke historische data/informatie zou van waarde kunnen zijn bij de verwerving van 
nieuwe projecten? 

Vraag 15: Denkt u dat er op dit moment informatie beschikbaar is die niet wordt gebruikt in het 
proces? 
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Appendix C: Interview I 

I:  Zoals ik dus al heb aangegeven gaat het over het inkoopproces in de tenderfase en eigenlijk 
ben ik heel benieuwd, volgens mij jij bent de cost engineer in de tenderfase, dan doe je ook wel 
inkoopproces neem ik aan? 

In elk geval een rol in het proces ja. We zitten redelijk dicht tegen inkoop, aanvragen bij partijen we 
doen dat eigenlijk altijd in samenspraak met de afdeling inkoop, maar er komt in praktijk ook best 
wel aardig wat op het bordje van cost engineering neer. 

I:  Welke activiteiten doe jij dan in dat proces? 

ehm, naja als je het helemaal kijkt zoals we het moeten doen dan en zoals het bij de grote tenders 
ook wel loopt dan is het contact zoeken met inkoop, om gezamenlijk een inkoopplan te maken. Dat 
betekent eigenlijk dat de cost engineer meestal aankomt met een analyse van het project. Wat zit er 
allemaal in aan werk uit te besteden opdrachten, dat we die op een rijtje zetten en dan doorspreken 
waar gaan we partners voor zoeken waar gaan we offertes voor aanvragen waar zeggen we van dat 
schatten we zelf in, in samenspraak of gebruiken we raamcontracten. Dat is eigenlijk de eerste stap, 
dat is zeg maar een plan maken. Dan leveren wij meestal wel een grote order van de hoeveelheden 
aan waar het dan om gaat en in sommige gevallen helpen we bijvoorbeeld ook met de aanvragen de 
deur uit doen, wat eigenlijk iets meer de rol is van inkoop is in mijn beleving, en hetzelfde is het 
evalueren van offertes die binnenkomen dat ligt ook altijd een beetje op het grensvlak van inkoop en 
cost engineering. In praktijk zie je vaak toch dat de cost engineer toch die evaluaties maakt en daar 
het eerst aan de slag is dat is denk ik meer de verantwoordelijkheid van inkoop om uiteindelijk een 
goede evaluatie te maken 

I:  En je zegt dat is op de grote projecten en op de kleine projecten hoe moet ik het me daar 
voorstellen? 

Daar zie je eigenlijk nog veel meer dat cost enigineer nog meer het hele process naar zich toetrekt 

I:  Ja dus eigenlijk gewoon de meeste activiteiten uitvoert 

Ja ja en dat is een beetje capaciteit gedreven ook soms gaat het zoals het gaat het is voor mij ook niet 
altijd de meest wenselijke situatie. Het meest wenselijk zou het toch zijn dat inkoop wel een duidelijk 
rol heeft in elk tender en in elk geval mee nadenkt wat gaan we nou aanvragen bij wie gaan we dat 
aanvragen en dat we dat wel voor elke tender doen, ook voor kleine tenders. In praktijk denk ik dat 
dat weleens op gespannen voet leeft met hoe het gaat. 

I: Ja en als je zegt die activiteiten die je net noemt welke informatie gebruik je daar dan op dit 
moment bij? 

Nou eigenlijk in de meeste gevallen hebben wij natuurlijk gewoon een uitvraag van een klant. 
Vraagspecificatie of een ontwerp of het is al ons eigenstukje ontwerp die gebruiken we als basis. Als 
dat stukken zijn van een klant kijk je nog is dat bestek wat voor iedereen bekend is of zij dat gegevens 
die voor ons alleen bekend zijn dus dan maak je ook nog de afweging wat stuur je nou op naar een 
partij eigenlijk zoveel mogelijk de contractstukken die relevant om een prijs te maken probeer je ook 
mee te geven om een offerte te maken. 

I: Dus zeg maar de basis voor het inkoopplan komt uit 

Komt uit de contractstukken die je hebt. tenderdocument 
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I op basis daarvan bepaal je dan de hoeveelheden enz. 

Kijk en wat we wel doen en zeker als we zelf ontwerpen dan heb je ook weleens van stel dat jij een 
ontwerp hebt bedacht met bepaalde hoeveelheden dan zeg je laten we het veralgemeniseren en 
daar een soort uitvraag voor maken naja met fictieve getallen zodat we wel een prijs krijgen die 
aansluit bij wat we willen, maar dat we ook niet precies aangeven hoe we het doen. Dus daar maken 
we dan ja wat wil je prijsgeven met het risico dat het ergens lekt wat je niet wil 

I:  Ja en de tenderstrategie, want daar heb ik ook wat over gelezen, betrekken jullie die ook in 
het inkoopplan of is dat meer iets wat inkoop moet doen of.. 

Ja de tenderstrategie is wel onderdeel van de strategie van hoe breed we de markt gaan benaderen. 
Dus je hebt soms een strategie we gaan gewoon voor de laagste prijs en proberen alles wat we uit de 
markt kunnen verzamelen proberen we te verzamelen. Dat gaat heel nadrukkelijk ook over inkoop. 
Je hebt ook weleens de strategie van jongens we hebben iets unieks we houden het binnenskamers 
we gaan de markt niet benaderen. Ja dat heeft ook invloed op je inkoop. Als dat soort onderdelen in 
de strategie zitten heeft het heel groot raakvlak. Soms is de strategie ook heel erg geëind op EMVI 
aspecten en dan ligt het iets verder 

I: Vanuit als je dan de offertes hebt aangevraagd, zijn die offertes dan vaak hetzelfde of moet je 
dan ook in de evaluatie informatie eruit halen? 

Je moet best nog wel wat interpretatie doen om offertes vergelijkbaar te maken. We proberen 
natuurlijk een uitvraag te maken die iedereen netjes beantwoord en dat je een keurige spiegel kan 
maken, maar je ziet elke offerte heeft uitsluitingen of randvoorwaarden die van toepassing zijn en 
die moet je wel meewegen in de evaluatie. 

I: Hoe verkrijg je deze informatie? Kortom hoe vind je de informatie die je nodig hebt, om de 
uitvoering van deze activiteiten te doen. Dus waar staat hoe wordt het gedeeld met je? 

Zeg maar je bedoeld de offertes die binnenkomen of bedoel je meer de bron de informatie die we 
willen geven aan de partijen. 

I naja de eerste informatie die jij zeg maar gebruikt om je activisten uit te voeren. Dus 
Bijvoorbeeld de tenderdocumenten en dan later in het proces de offertes enz. 

In de meeste gevallen leggen we een SharePoint site daarop verzamelen we alle informatie. moet 
wel zeggen dat dat in de tender nog weleens even zoeken is want zet je alle financiële informatie al 
op SharePoint dat is best weleens even een beetje sparren je ziet toch dat inkoop en cost 
engineering wel wat achter de hand mappen erop nahouden omdat die anders niet goed genoeg 
afgeschermd houden. In theorie zou je heel graag een SharePoint omgeving willen hebben, maar in 
praktijk zie ik toch ook best wel vaak dat inkoop op de offertes zit en dat we die dan nog wel 
uitwisselen. Dus dan gaat dat vaak weer via mail of via WeTransfer. 

I Ja en dat is voor de offertes en als je offertes uitvraagt dan vraag je die uit per mail of per 
brief? 

Meestal wel per mail of per WeTransfer. Ligt ook een beetje aan de hoeveelheid documenten dat 
meegaat. 

I Ja en dat ontvang dan ook op zo’n manier terug? 

Partijen die aanbieden hebben meestal ook een eigen aanpak. Die bieden aan zoals zij jouw 
aanbieden. Het is maar zelden dat zij als jij een format meestuurt dat ze dat keurig invullen. Dus 
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meestal hebben zij een idee van de scope van het werk die bij hen wordt aangevraagd. Ze hebben 
altijd vaste formats om het in te vullen en die krijg je ook.  

I dus die informatie moet je weer omzetten naar je eigen informatie. Net zoals je uit je 
tenderinformatie dus je informatie moet halen die je uiteindelijk zelf gebruikt. 

Het is ook wat ik net zei ook EMVI aspecten die neem je heel vaak mee in je tenderstrategie. Die deel 
je ook weer niet zo heel vaak. Als we nou heel erg insteken op beperken omgevingshinder of 
duurzaamheid dan merk ik nog wel dat nog niet voldoende meenemen in de uitvraag. Dus dan krijg 
je een aanbieding die eigenlijk niet is gebaseerd op je strategie. 

I Dan moet je eigenlijk weer terug? 

Ja dan moet je kiezen van ga je met iemand echt het gesprek aan dat betekent eigenlijk ook al verder 
gaat dan alleen vrijblijvende offerte dan kan je ook echt iets delen over plannen en anders is dat toch 
vaak je eigen inschatting van wat op basis van deze offerte wat komt er nou allemaal nog bij vanuit 
onze EMVI strategie. 

I Ontvang je die informatie wel op tijd? 

Het is altijd wel last minute. Het ligt soms in lang lopende tenders gaat het over het algemeen goed 
want dan kan je ook vroeg genoeg offertes aanvragen, maar als je een besteding heb waarbij de 
datum van aanbesteding gewoon in de markt bekend is dan krijg je je offertes over het algemeen een 
paar dagen voor die datum.  

I Oke en dan moet je nog heel snel verwerken 

Ja. Je ziet in alles waar je design & construct doet of iets meer zelf de regie hebt daar kan je wel die 
datum naar voren krijgen en dan snappen partijen ook wel dat je meer tijd nodig hebt. 

I Jullie zijn wel op tijd aangehaakt? Jullie worden gewoon vanaf het begin aangehaakt? 

Ja wij zitten meestal vanaf het begin en eigenlijk in theorie inkoop ook. In praktijk zie je ook gewoon 
vanwege bezetting dat cost engineering er meestal wel is want ja die begroting moet toch gemaakt 
worden en dat het soms wel knijp loopt om de inkoper aangehaakt te hebben en te houden 

I De informatie die je dan krijgt is wel voldoende te begrijpen en gedetailleerd genoeg? 

Ja meestal wel je kan natuurlijk als je het niet begrijpt moet je het vragen 

I Dat gebeurt wel eens dus 

Ja dat gebeurt wel 

I is dat dan meestal met offertes dan? 

Ja vooral kijk meestal heb je toch wel als je offerte aanvraagt of je gaat met een partij om de tafel 
dan volgt er meestal wel een periode van vragen en antwoorden. dus zij snappen niet altijd alles wat 
je wil en dan krijg je wat vragen en soms moet je vragen zelf ook nog doorleggen naar de 
opdrachtgever voor je vraag en antwoord dus er is meestal nog wel contact om op te helderen en 
ook na het ontvangen van de offerte is dat daar. Als er iets onduidelijk is. Alleen je ziet natuurlijk wel 
dat naarmate dingen later in het traject komen de tijd om dingen op te helderen ook kleiner wordt. 
Dus dan kijk je toch naar wat zijn de belangrijkste offertes. 
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I Oke als ik het nu goed begrijp dan heb je als cost engineer vooral contact met de inkoper en 
vaak met een externe partij/partijen waar je offertes uitvraagt, zijn er nog andere partijen in het 
proces waar je nog regelmatig contact mee heb? 

Nou dat ligt er een beetje aan wat voor tender het is, maar je hebt natuurlijk ook te maken met je 
eigen ontwerp clubje, want ook vanuit onderaannemers en leveranciers komen soms ideeën om iets 
anders te doen in je ontwerp dus je hebt ook altijd nog wel weer 

I En dat heeft dan wel weer invloed op je inkoopplan 

Kijk heel graag wil je natuurlijk alle meerwaarde die ergens uit de markt kan halen meenemen, maar 
dan moet dat natuurlijk ook in je ontwerp ingebracht. In elk geval getoetst of het kan wat je wil.  

En ja met het tendermanagement heb je natuurlijk ook een loop in dat plan ook in de strategie.  

I ja en in hoeverre zijn zij dan betrokken in het proces, het tendermanagement? 

Vooral kijken zij mee in voortgang of er voldoende prijzen binnenkomen eigenlijk meer wat de 
impact is, wat komt eruit wat is de evaluatie en dan is het nog een keer ja. Wij willen de laagste prijs 
meenemen is dat akkoord of zullen we voor de voorlaatste prijs gaan. Wat is daar de keuze? 

I Dus zij zijn wel betrokken in dat besluit nemen, ook bij de evaluatie van de offertes?  

Ja uiteindelijk is de tendermanager of de projectleider in de tender toch verantwoordelijk voor het 
hele prijsniveau in de aanbieding. Dus ja die wil er ook meestal wel wat van vinden 

I Welke documenten maak je zelf om het proces uit te voeren of wat gebruik je om het proces 
uit te voeren? 

We hebben wat standaard documenten die we gebruiken. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het 
doen van aanvragen formats waarin je specificatie maakt van wat vraag je, wat zijn de voorwaarden 
die gebruiken we. We hebben samen met inkoop een document opgesteld dat heet het prijsfile. 
Eigenlijk in ons proces zit die altijd ingebakken dus als we met inkoop de afspraak maken van dit gaan 
we niet aanvragen maar zelf inschatten. Dan zouden we die tarieven in een prijsfile moeten 
opnemen. Die prijsfile is gewoon een document die bij de tender wordt opgesteld uit het 
moederbestand wat inkoop beheert. Daar staat bijvoorbeeld we rekenen dit voor beton dit voor 
wapening en dit voor damwand en we gaan het niet aanvragen hier rekenen we mee. Dus dat is een 
belangrijk document. Ik merk wel dat dat nog niet altijd wordt gebruikt. Het is wel iets wat we wel 
gewoon in ons BVS hebben opgeschreven. Dus in ons bedrijfsvoering systeem is dat wel de methode.  

I Maar waarom wordt het dan niet gebruikt denk je? 

Ehm ja het zijn een soort… hoe zou ik het zeggen. Sommige dingen die gaan zoals ze al jaren gaat en 
dan is de praktijk weleens weerbarstig om dingen te veranderen. Dus het is vooral ook veel uitdragen 
dat je het zo met elkaar wil afspreken bijvoorbeeld wij gaan morgen hebben we een gezamenlijk 
overleg inkoop en cost engineering. Dat gaat over zulke onderwerpen wij verwachten van inkoop dat 
er een moederbestand is en dat wij vragen hier willen we prijzen van en dat we die in het project 
krijgen. Daar kunnen we mee rekenen. dat is de procedure door dat vaak genoeg tegen elkaar te 
zeggen hoop je dat inzicht te krijgen. 

I Dus dat is wel lastig af en toe? 

Ja het blijft wat dat betreft mensenwerk en je ziet hier inkopers zijn eigenwijs en cost engineers ook 
en ja als ze allebei op hun eigen manier eigen wijs zijn dan is het weleens moeilijk. 
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I Ja en in hoeverre vind jij het component ervaring, want dat heb ik al regelmatig als ik om me 
heen kijk voorbij horen komen, waarop baseer je iets ja op ervaring. In hoeverre denk je dat die 
component er nog in zit in het proces? 

Ja die daarin helemaal doorweven. En zo’n prijsfile document is eigenlijk is ook het op een goede 
manier vastleggen van wat jij vindt dan wat je ervaring is. Als je het opschrijft dan zeg oh denk jij dat 
ik dacht dat. Of welke uitgangspunten horen daar dan bij want anders blijft het heel vaak ja dan krijg 
je misschien iets waarvan je niet precies weet hoe je het moet interpreteren. Dat vind ik eigenlijk het 
prijs file is eigenlijk een soort ervaringsdocument maar je hebt het wel expliciet gemaakt. 

I Dus je haalt van het gevoel wordt het iets meetbaars? 

Ja precies en je zet er ook nog eens bij. Van als ik aan iemand vraag wat denk jij dat een damwand 
kost en dan zegt hij ongeveer zoveel beton. Hij zegt maar ik heb 100.000 ton als je dat opschrijft dan 
gaat iemand er met een andere blik naar kijken dan doe mij eens een prijsje. Als ik aan jou vraag wat 
kost een auto? 

I Ja wat voor auto? 

Daar kan iedereen antwoord op geven en alles is juist maar als je het opschrijft. Als je zegt 40.000 
euro heb jij een idee? Hoe heb je dat dan bepaald? Ik heb hier even over het parkeerterrein gelopen, 
al die auto’s bij elkaar geteld en door het aantal gedeeld dan heb je alweer een ander beeld. Dan ga 
je het even hebben wat is de herkomst en wat bedoelen we nou eigenlijk. Dat is de meerwaarde van 
de prijsfile. Op zich is het hartstikke mooi als we veel zelf kunnen inschatten op basis van die 
ervaring, dat we de markt eigenlijk beperkt nodig hebben. Voor de dingen waarvan we denken dat 
het meerwaarde geeft, maar je moet wel allebei weer snappen zowel van inkoop, als van cost 
engineering, maar ook van tendermanagement wat hebben we daar nu opgeschreven, hoe goed is 
het. Dat maakt dat document waardevol 

I Je noemde net marktpartijen doe je daar als cost engineer ook iets mee of is echt een 
inkoopkant 

Ja dat is vooral de input van inkoop. Daar hebben cost engineers natuurlijk ook een idee over, maar 
ik vind de selectie van met welke partijen ga je dingen doen daar heb je inkoop bij nodig 

I Dus dat is echt hun domein en daar moeten zij de keuzes in maken? 

Ja of in elk geval advies geven. Kijk uiteindelijk is inkoop ook een radartje in een project en ook daar 
zal de projectleider uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de keuzes, maar ja de inkopers moeten 
een advies geven waar zij helemaal achter staan en als iemand daar dan van afwijkt is het oke dan is 
dat zo dan moet je dat ergens uitleggen en voor de rest denk ik dat dat vooral de zaak is van inkoop 
en dat het daar ook weleens misgaat als je dat niet doet, want je maakt misschien ergens een 
afspraak voor het ene project en die is misschien niet van toepassing voor het andere project of wel 
en inkoop weet toch beter hoe die markt in mekaar zit. Wat zij allemaal aan dingen hebben lopen. 

I Ja daar kan het misgaan als ze niet betrokken worden 

Als ze niet betrokken worden ja er worden ook gewoon afspraken maakt er zijn trajecten waarin je 
misschien wat meer partners opzoekt en als iemand dan net een andere partij gaat aanvragen dan is 
dat onhandig. En je moet met je partners ook eerlijk kunnen zijn hoe je met ze omgaat, dus daar heb 
je gewoon allemaal recht op. Ik vind hoe meer dingen je eigenlijk probeert af te spreken hoe meer je 
ook de bron van de afspraak moet betrekken en dat is dan inkoop. 
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I Tijdens de uitvoering van het proces wordt er dan veel informatie opgeslagen die je dan later 
ookweer gebruikt, bij andere projecten? 

ehm ja dat is wel iets waar wij tegenaan lopen gewoon praktisch. Je ziet heel veel informatie 
inderdaad verdwijnen in documenten, mappen en structuren van een project. Dat het heel lastig is 
om als die projecten in realisatie zijn of niet gescoord en afgesloten om bij die informatie te blijven. 
Dus daar worstelen wij weleens mee. Van waar laten we de documenten en informatie zodat we het 
wel altijd beschikbaar hebben. 

I Want op dit moment is het dus lastig af en toe om die historische data 

Ja naja iedereen heeft wel zijn eigen database met getallen, maar om dat beheert op bedrijfsniveau 
geregeld te krijgen. Er zijn een aantal dingen centraal we hebben bijvoorbeeld een SharePoint die 
heet cost registratie met offertes en contract documenten, een vakgroep site cost engineering, een 
vakgroep site inkoop, maar desondanks doe je soms iets in een project je slaat een document op en 
later denk je oja dat heb ik daar gedaan en dan kan je er niet meer bij. 

I Het is dus ook lastig om als je iets wil terugzoeken en je weet niet precies waar het staat. 

Dat is ook lastig, Dat hangt ook erg aan de persoon ik weet dat ik ergens iets heb gedaan in een 
project maar ik weet niet dat mijn collega ook zoiets gedaan heeft. 

I Of dat een collega met zoiets bezig is, moet je van elkaar dan weten 

Dat moet je van elkaar weten dat is natuurlijk wel een beetje leren over de projecten is natuurlijk wel 
iets wat ook in de vakgroep overleggen gebeurt, maar of je daar nou alles mee boven tafel haalt. 

I Als je dan zelf tot aan realisatie kijkt, is er dan informatie van de realisatiefase kan gebruiken? 

Dat is eigenlijk nog moeilijker, zeker is er veel informatie Wij zouden eigenlijk ook veel meer 
informatie willen inzien. Het is lang niet van alle werken mogelijk om de contracten die zijn 
afgesloten in te zien of analyses van wat hebben we nou uitgegeven versus wat hebben we begroot 
op een goede manier, dat is heel erg lastig. 

I Waarom is dat lastig? Is dat omdat het niet beschikbaar is of contractueel? 

Het is niet goed beschikbaar en de vergelijking gaat heel snel mank. Dus in de tussentijd gebeurt er 
heel veel wat niet allemaal vastligt en dan op een gegeven moment heb je een gerealiseerde som 
geld en een begroot som geld en die probeer je met elkaar te vergelijken. Als je dan niet het hele 
traject ertussen goed kent, weet wat er gebeurd is en is alles nou meegenomen. Dan zie je iets, maar 
om daar een conclusie aan te verbinden is moeilijk. 

I Omdat het zo project gericht is, elk project is anders in die zin? 

Ja en nee is dat natuurlijk daar is heus wel meer in te winnen. Dat ik dit zeg en dit zei iemand 15 jaar 
geleden ook tegen mij en dat zullen we over 15 jaar ook tegen elkaar zeggen in praktijk is het 
gewoon niet makkelijk. Anders was het echt wel goed geregeld. Het is gewoon heel moeilijk om het 
te blijven monitoren. Wat gebeurt er nou wat hebben we eraan en hoe kunnen we dat gebruiken 
voor een volgend project. Maar gewoon meer delen van wat we allemaal hebben kunnen we wel 
meer doen als we alle contracten die we afsluiten ergens beschikbaar hebben dan kan dat wel 
helpen. 

I Dat is een stukje toegankelijkheid van de data natuurlijk 
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Ja gewoon toegankelijkheid, je ziet voornamelijk werken waarin je in combinatie zit of waar je op een 
andere locatie met andere systemen. Daar wordt het steeds moeilijker. 

I En in welke fase is dat dan dat je de informatie kan gebruiken? 

Het is vooral de informatie die je krijgt in de realisatiefase die je wilt gebruiken in de 
aanbestedingsfase. 

I Ja en dan de prijs bijvoorbeeld voor in je inkoopplan en misschien informatie om je 
marktpartijen te bepalen 

Kijk het is natuurlijk heel interessant wij krijgen natuurlijk heel vaak de offerte. Laten we zeggen de 
eerste of de tweede aanbiedingen, maar in de tijd tussen die aanbieding en het sluiten van een 
contract en uiteindelijk het afsluiten van een contract met al het meer en minder werken die er 
misschien wel zijn geweest gebeurt ook van alles en wij zien eigenlijk altijd die offertes, wij 
verzamelen die offertes, maar bij de ene partij gaat er misschien tussen offerte en contract en 
realisatie nog van alles gebeuren, terwijl je bij de andere partij waarvan jij misschien denkt die is veel 
duurder er naderhand niks meer gebeurt. Dus aan het eind van de rit was dat misschien wel de 
aantrekkelijkste partij die evaluatie is dan ook moeilijk te maken. Dat is misschien ook wel, ik weet 
ook niet in hoeverre dat bij inkoop wel beter gevolgd wordt. Dat je uiteindelijk op de eerste aanzicht 
zegt dit is de goedkoopste maar is dat ook zo is die evaluatie dan goed. 

I  Dat is de informatie over de leverancier die je niet hebt 

Ja de een heeft veel meer klein lettertjes en uitzonderingen en de ander zegt ja bij mij weet je wat je 
krijgt en heb je geen gezeur dat is ook meerwaarde. 

I Die informatie heb je dan dus niet en dat maakt het lastig soms om een beslissing te nemen 
of nou ja het lukt wel om een beslissing te nemen, maar weet je alles. 

Precies dat gevoel heb je weleens vanuit het project zou je meer kunnen weten en dat blijkt gewoon 
lastig om dat altijd boven tafel te krijgen en ook de evaluaties van de onderaannemers dat op een 
goede manier te doen en dan weer wat heb je daarvan geleerd en wat neem je er weer van mee voor 
de volgende keer. 

I Denk je dat er op dit moment informatie beschikbaar is die nog niet wordt gebruikt? 

Ja denk dat er heel veel informatie beschikbaar is die niet wordt gebruikt 

I Waar moet ik dan aan denken? Of zou je niet een voorbeeld kunnen geven? 

Nou dat is eigenlijk ook weer wat ik net zei om in de projecten wordt heel veel gedaan en er heel veel 
geleerd waar we aan de voorkant of waar dan ook hier op kantoor heel veel gewoon ook weer baat 
bij zouden kunnen hebben en die meestal toch bij mensen blijft hangen of bij projecten en hetzelfde 
geldt eigenlijk ook van ja de een in ene vakgroep zijn ze misschien dingen aan het doen waar de 
andere vakgroep wat aan heeft. Je zit zo nu en dan bij elkaar en dan raak je wat dingen, maar er is 
ongetwijfeld veel meer te halen. 

I Vind je de samenwerking in het proces wel goed? 

Ja ik vind de samenwerking in het proces heel goed maar je ziet overal het is allemaal mensenwerk 
dus je kan niet goed zeggen dat de vakgroep cost engineering werkt goed samen met de vakgroep 
inkoop. Het is juist deze persoon en die persoon werken goed samen die maken afspraken ze leren 
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dingen maar hoe krijgen dat nu weer bij hun collega’s dat is het moeilijke, maar goed volgens mij 
heeft elke organisatie daarin wel zijn voorbeelden. 

I Ja dat lijkt mij ook. En als je dan naar het proces kijkt in de tenderfase denk je dan er zijn 
verbeteringen mogelijk? 

Ja daar zijn zeker verbeteringen mogelijk. Want wat ik al aan het begin schets je hebt een soort 
ideaal plaatje van zo zou het moeten gaan en dat ideaal plaatje zit zowel qua wie doet wat maar ook 
in de tijd gezien van op welk op moment is iemand aangehaakt wanneer doe je het een en ander. 
Elke tender heeft toch wel weer daar een uitzonderring op die is niet beschikbaar of we kiezen voor 
iets anders en zo wijk je altijd een klein beetje af. Denk toch dat als je het altijd hetzelfde doet je het 
meeste ervan leert. 

I En is het BVS dan het ideaal plaatje? 

Goeie vraag. Ja tot het tegendeel bewezen is. Ik vind persoonlijk dat je op moet schrijven in het BVS 
wat je doet. Zo hebben we het ook eigenlijk ingestoken. Dus je moet niet allemaal dingen opschrijven 
die je graag wilt doen of nice to haves. Je schrijft op hoe je het doet nou dan toets je of dat voldoet 
aan de eisen van een certificaat of wat dan ook waarom je dat doet en als je daar tevreden over 
bent, nou dan ga je het ook allemaal zo doen en als je er een stapje erin hebt zitten waarvan je elke 
keer denk waarom doen we dit. Ja dan moet je gaan nadenken kan dat niet anders, moet het eruit. 
En zo zou het moeten functioneren. Ik heb het idee dat we best wel een proces hebben 
opgeschreven waarvan je denkt dat is een werkbaar proces, dus waarom doen we het dan niet altijd 
zo? Daar worstelen we gewoon een beetje mee. Misschien hebben we nog lang genoeg zo 
opgeschreven en weet iedereen elke keer weer dit zijn de stapjes. Of sommige mensen zeggen 
natuurlijk ik doe het al 10 jaar zo ik kijk helemaal niet in het BVS. Dat is de praktijk die weerbarstig is. 
Maar eigenlijk zou je zeggen van we doen het zo en als het niet zo doet dan zou je eigenlijk gewoon 
moeten onderbouwen waarom je dat niet doet. Bij wijze van spreken een afwijking moeten maken 
van ik werk niet conform het BVS. 

I Ja want in het BVS staat bijvoorbeeld wie is er verantwoordelijk de inkoper en dan als er bij 
een project de inkoper niet betrokken wordt zeg maar 

Dan zou je dus eigenlijk verwachten dat in het document of het inkoopplan dat gemaakt is of het 
calculatieplan waarin opgeschreven staat voor dit project gaat de cost engineer de offertes 
aanvragen en spiegelen want er is geen capaciteit. Dan heb je gezegd we doen het zo maar in het 
project hebben we het anders gedaan en dat hebben we opgeschreven. Dan heb je in feite de rol aan 
iemand anders en dan kan je het ook verantwoorden. Dat zou voor mij eigenlijk prima werken zijn 

I Misschien wel meer zorgen dat het per project 

Ja maar je wilt wel ook dat die stapjes. Er moet een inkoopplan gemaakt worden. Een inkoopplan kan 
een document zijn dat bestaat uit 20 pagina maar ook een a4tje zijn waar gewoon de belangrijkste 
dingen opstaan zo gaan we het doen of een memo maar dat je even afspreekt met de 
verantwoordelijk inkoper of tendermanager nou we gaan dit en dit doen en deze keuzes zijn gemaakt 
en je deelt het even met cost engineering en inkoop. Meer verwachtingenmanagement. 

I Het BVS zou je zeggen op hoofdlijnen klopt het 

Ja maar het is eigenlijk ook meer op hoofdlijnen. Wat dat betreft de diepgang van wat je echt moet 
doen staat er niet in omschreven dus daarom denk ik het is een proces van maximaal 8 stappen. We 
hebben heel lang nagedacht van welke 8 stappen dat dan zouden moeten zijn. En toch 
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I Zitten er veel meer kleine stapjes tussenin 

Ja die zitten ertussen maar dat hebben ook nog niet opgeschreven hoe we dat invullen. Die 8 
hoofdstappen die zal je altijd moeten doen. Als je die niet op de manier doet zoals het moet, dan 
moet je er wel over nagedacht hebben waarom je het dan daar anders hebt gedaan. 

I Want er zitten natuurlijk ook risico’s aan? 

Ja en daar is best nog wel wat in te winnen 

I Goed interessant allemaal mooie dingen die ik heb gehoord en ook al dingen die terug 
hoorde komen van wat ik heb gezien bij het windmolenpark. 

Ja ik heb daar nog niks van gezien dus ik ga het volgende week meemaken dan is er een review je ziet 
toch wel weer dat er per vestiging een verschil is hoe we dingen aanpakken en ook wel vanuit een 
historie van we doen het zo of we zijn het zo gewend.  

I Ja je ziet wel het gaat op een andere manier en de stappen van het BVS komen er wel in 
terug, maar de invulling is net weer iets anders 

Ja maar ik denk ook dat dat een terechte constatering is Dat kan 2 dingen betekenen of we moeten 
dingen anders opschrijven omdat we het zo niet doen of niet willen doen of moeten gewoon gaan 
werken zoals wij vinden dat we moeten werken en soms doe je iets al 10 jaar of langer ja dan ga je 
het maar zo doen. We moeten soms ook wat strenger voor elkaar zijn denk ik. Als je denk ik iedereen 
hier vraagt wat vind je het belangrijkste in je werk dan is dat denk ik dat je veel vrijheid hebt om het 
werk te doen op de manier zoals jij denkt dat het goed is. En dat is een grote waarde denk ik. Som 
strijdig met het BVS. 

I Niet volgens de structuren 

Je wil aan de ene kant niet te star zijn. Het gaat uiteindelijk wel gewoon om het resultaat, maar ja dat 
moet wel op een beheerste manier tot stand komen en daar helpt zo’n proces wel bij. En ook de 
juiste mensen mee te nemen op het juiste moment. 

I Ja en denk je dan dat omgeving waarin je werkt genoeg gestructureerd is? Dus als je dan 
informatiesystemen waarin je werk en waarmee je werkt zo’n SharePoint is dat dan voldoende 
gestructureerd om volgens het BVS te werken? 

Ja dat verschilt heel erg en dat is ook lang niet altijd zo. Je merkt best wel dat we met veel van die 
dingen best gewoon een beetje worstelen. Hoe doe je dat nou goed? 

I Ja dat is toch vaak mailtjes sturen en wie moet je mailtjes sturen? 

Ja maar goed en uiteindelijk met die inkoop gerelateerde zaken het begint natuurlijk allemaal heel 
makkelijk. In het begin zijn dingen heel makkelijk te regelen. Dus ook aan het begin van de tender als 
je het dan bespreekt dan zeg je jij doet het een en ik doe het ander en neem jij dat mee. Ja is goed. 
En oke dan hebben wij een mooie aanbieding gemaakt en dan gaan we allebei iets anders doen, 
ander project. Laten we zeggen we zijn nog bij hetzelfde bedrijf maar we zijn ergens anders. Dan een 
half jaar later gaat iemand anders dat oppakken en dat begint al met wie neemt dit nou mee. Ja dat 
hebben we toen afgesproken, waar ligt dat vast? Dat is alleen nog maar onderling, dus als je dat doet 
naar marktpartijen, je stuurt een mailtje en je krijgt een belletje terug en je zegt oke is geregeld maar 
uiteindelijk moet het een contract worden dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om het allemaal 
gedocumenteerd te krijgen en uiteindelijk gaat het toch daarom. Tja dat is soms wel een 
spanningsveld we hoeven ook weer niet kijk als jij aan mij vraagt stelt en ik ga tegen jou zeggen ja 



xiv 
 

stuur me eerst maar een specificatie anders doe ik niks dat is weer het ene uiterste, maar er is 
natuurlijke wel een bepaalde balans van oke je moet natuurlijk helder zijn in wat je vraagt en dan 
heb je ook meestal helder wat je krijgt en daar schort het ook nog weleens aan als je dan niet 
helemaal helder hebt wat je vraagt heb je wel antwoord gekregen, maar dan weet je nog niet wat 
het antwoord waard is. Er staat wel X hoeveelheid keer Y euro is zoveel en dat snapt iedereen. Dat 
leeft wel maar ja als je niet goed hebt vastgelegd wat dat eigenlijk is. Dan begint het moeilijk te 
worden. Dus ik denk toch dat het belangrijk is dat we dingen wel goed vastleggen. Hoe we dat doen 
is nog wel een wereld in te winnen. 

I Ja is denk ook hoe je het proces vastlegt digitaal. 

Maar ook gewoon waar sla je dingen op en waar bewaar je dingen. Bij ons hangt toch heel veel 
informatie aan personen. Als je weer weet welke personen dat zijn. Voor mijn gevoel is de hele 
Volker Wessels organisatie wel een beetje zo. Je moet toch vrij goed je weg weten en je mensen 
kennen en je moet een beetje weten hoe de paden bewandeld worden. Dus heel mooi al die vrijheid 
maar het heeft ook een keerzijde 
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Appendix D: Interview II 

I Ik ga je wat vragen stellen over het proces en over de informatie die in het proces 
voorbijkomt/ gebruikt wordt. De eerste vraag is: welke activiteiten voer je uit als tendermanager in 
het inkoopproces? 

In het inkoopproces? 

I Ja in de tenderfase 

Wat je natuurlijk hebt in de tenderfase, in de tenderfase heb je het hele speelveld aan inkoop. Dus 
dat is uiteindelijk komen tot een goede prijs, maar voor een aantal partijen geldt dat je daar kennis 
voor nodig hebt, sterker nog die heb je soms qua commitment in een vroegtijdig stadium nodig. Dus 
de eerste slag is zorgen dat je de combinanten/ belangrijkste partners of in elk geval de belangrijkste 
leveranciers aan tafel zitten, zodat ze nadrukkelijk ook een belang hebben om werk aan te nemen. 
Dus de grote jongens die of kennis brengen of een groot aandeel hebben wil je gewoon aan tafel 
hebben zitten.  

Dus dat is de eerste lijn die nodig is als tendermanager om je daar druk om te maken. Dat is veelal 
iets wat relatief ook nog buiten inkoop om gaat, omdat het een positionering is van de combinatie in 
zo’n werk. Dus met name in het voortraject wordt dat al verder uitgelopen, dat kan zowel over de 
ingenieursbureaus gaan of mensen die in plannen meeschrijven of het kan gaan om partijen die in 
combinatie zitten of cruciaal zijn voor een werk.  

De tweede lijn gaat over, dus dan heb je kennis aan boord, dat kun je op verschillende niveaus 
hebben. Dus je kunt kennis hebben die iets wat kleiner is op onderdeeltjes, dus die je heb je soms 
ook aan boord om gewoon is op te halen. Daarnaast is natuurlijk de discussie wil ik een partij binden 
vanuit prijs of concurrerend vermogen aan de prijs kant, of doe ik dat om zekerheid te creëren, wil ik 
gewoon een risico afdekken. Dan is het veel meer de rol van de tendermanager om met de inkoper 
te sparren van “tot welke niveau gaan we met aanvragen?”. Doen we dit, omdat we een grote 
bandbreedte op de prijs hebben zitten oftewel er zit onzekerheid in of is het dat je toch gedekt wil 
zijn voor een bepaalde zaken dat je een gedekte aanbieding kan doen. De rol van daar is van de 
tendermanager om daarin samen met die projectinkoper de scherpte te zoeken van joh wat is nu 
wijsheid voor de dit werk. Zodat je ook gesteld staat, want je merkt dat veel discussies gaan over aan 
de achterkant van joh hebben we nou overal de laagste prijs? Is de markt helemaal uitgevraagd, etc. 
maar het gaat er wat mij betreft voor de tendermanager om dat hij dat goed positioneert, want dat 
is ook een belang om niet teveel geld uit te geven, want een inkoper is natuurlijk één, maar een 
inkoper heeft natuurlijk een spec nodig, die spec moet ook weer door iemand gemaakt worden en 
die moet weer ergens in. Dus een bloemkool, want elke vraag die je stelt wordt 6 keer herhaald door 
alle mensen die erbij betrokken zijn. Dus daarvoor is de tendermanager ook van belang om daar 
grenzen aan te stellen van joh wat ga ik nou allemaal uitvragen wat kan ik allemaal op basis van 
expert judgement wel afprijzen.  

I Ja dat is dus voor welke onderdelen doe je de marktverkenning en voor welke onderdelen ga 
je, je eigen prijs neerzetten. 

Ja en dat is niet zozeer dat de tendermanager dat bepaalt, maar wel dat het een gezond 
spanningsveld is tussen de tendermanager en de inkoper om daar de grens in te zoeken, want er zijn 
natuurlijk verschillende belangen vanuit die perspectieven.  
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I Ja en is de tendermanager dan ook verantwoordelijk dat inkoop aangehaakt is? Of is de 
inkoper zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat hij aangehaakt is? 

Ehm ik weet niet hoe het formeel is, maar ik zou zeggen dat de tendermanager verantwoordelijk is 
dat de inkoper op de goede manier aangehaakt is. Dus de tendermanager moet zorgen dat de 
aanbieding goed is en die aanbieding is goed doordat je inkoop aanhaakt. 

I ja en dat gebeurt ook altijd? 

Dat verschilt natuurlijk per projectgrootte en per organisatie er zit ook hele nauw verband naar de 
calculatie toe, dus de cost engineering die voor een belangrijk deel natuurlijk ook afhankelijk is van 
dat prijsniveau die moeten elkaar wel voldoende de bal toespelen. Dat was ook afgelopen keer met 
cost engineering/inkoop sessie wel een aandachtspunt dat dat wel gebeurt. 

I Dus jij overziet het proces eigenlijk meer? 

Ja, want uiteindelijk je overziet het proces, je borgt dat de stapjes genomen worden en niet alleen 
borg je dat de stappen genomen worden, maar ook zorgen dat die project context raakt aan die 
inkoop, want uiteindelijk als tendermanager heb je toch een blik op het geheel, dus bepaalde 
perspectieven of beslissingen in zo’n inkooplijst kun je beter in perspectief plaatsen dat zo’n inkoper, 
omdat je een andere bril op hebt. Dat is denk ik ook de rolverdeling die je hebt. Die inkoper kijkt veel 
meer nog vanuit zijn markt pet en vanuit zijn expertise vanuit inkoop, natuurlijk ook met die 
projectbril, maar ik denk dat de tendermanager dat daarvan verwacht wordt dat hij nog meer met 
die projectbril kijkt en ook in relatie tot de strategie sluit dit nou aan op wat we willen bereiken. Als 
wij op duurzaamheid hoog willen scoren is misschien handig om daar even in de discussie ook eens 
te kijken van joh kunnen we het laten matchen. Of als we op veiligheid willen scoren doe je bepaalde 
keuzes misschien ook anders maken, hoewel dat natuurlijk wel meer in de projectfase meer het 
verschil maakt. 

I De tendermanager is verantwoordelijk voor het opstellen van de tenderstrategie en dat 
gebeurt eigenlijk voordat je aan het inkoopproces begint? 

Ja het interessante daarvan is dat is zeker zo het is eigenlijk de basis van hoe vlieg je hem aan. Wat er 
afgelopen donderdag wel langskwam en waarvan ik denk daar moeten we wel iets mee, misschien is 
dat wel 1 van je adviezen, is dat de prijsvormingsstrategie onderbelicht raakt. Wij richten ons met de 
tenderstrategie heel nadrukkelijk op gewoon de klant bedienen, wat is ons onderscheidend 
vermogen en dergelijke. Terwijl prijs is altijd een relevant aandeel in de aanbieding hoe groot of hoe 
klein ook, maar betekent ook dat je, je prijsvormingsstrategie moet richten, want je kunt, wat ik net 
zeg over specs kun je ook aan de calculatie kant zien als wij in staat zijn om met relatief weinig 
informatie daar een betrouwbare prijs te leveren, dan hoef je niet te ontwerpen. Dus dan heb je je 
tenderkosten ook wat lager. Andersom als je zegt dit is een heel ingewikkeld ding ik moet veel 
ontwerpen dus ik heb een hoog detailniveau nodig heb je ook meer uitwerkingen en kan het dus zijn 
dat je meer moet inkopen of ja meer offertes wil uitvragen. Het kan ook zijn hoe scherp vaar je in de 
wind is het een prijs gedreven of een EMVI gedreven werk met ook de discussies van dien.  

Dus die prijsvormingsstrategie zou onderdeel moeten zijn van je tenderstrategie, maar dat hebben 
we nog niet echt vormgegeven. Terwijl het juist een goed middel is om de calculator en de inkoper 
aan tafel te hebben in de eerste fase van de tender. 

I Want dat gebeurt te weinig denk jij? 
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Ja ze zijn meer volgend dan leidend daarin. Of leidend, maar in ieder geval meesturend of daar 
invulling aan geven. Mooi zou zijn als de interactie bijvoorbeeld tussen ontwerper en de inkoper, 
calculator en inkoper of calculator en ontwerper dat die met elkaar bepalen van wat is nou de 
diepgang van de uitwerking die we doen op basis van de scope zodat je kan zeggen dat stuk kunnen 
we met weinig getallen een redelijk betrouwbaar getal leveren maar daar zit de grote onzekerheid. 
Daar gaan we onze pijlen op richten. In plaats van dat we overal een beetje doen.  

I ja want het ontwerp is ook een apart proces ten opzichte van het inkoopproces.  

Ja ja dat is allemaal los, een parallelle zaak. 

I Ja een parallelle zaak 

Die wel natuurlijk aan elkaar haken, vooral via de cost engineering dan. 

I om het overzicht te houden, om de activiteiten uit te voeren in zo’n proces welke informatie 
gebruik je daar dan bij? 

Je bedoelt bij de strategie? 

I Ja bij de strategie bepalen dat is eigenlijk wat je doet 

Wat je daar veelal doet is toch gewoon de stukken van de klant gecombineerd met de stukje analyse 
misschien, maar het is uiteindelijk wel de leidraad van de klant en het uitwerkingsniveau dat geleverd 
wordt dat bepalend zal zijn voor hoe ga je ermee om. Dus hoe is de verhouding EMVI prijs. Wat ligt 
er al waar kun je nog het verschil op maken en waar moet je dus vervolgens effort in steken.  

I Ja en voor de rest is het meer een overzicht dus dan zie je af en toe eens een inkoopplan 
voorbij komen? 

Een inkoopplan is een gevolg daarvan van de strategie. Volgens mij is er dus eerst de strategie en dan 
volgt het inkoopplan. Dus dan kan het nooit input zijn. 

I Nee, nee, maar uiteindelijk staat er ook dat het inkoopplan met de tendermanager 
besproken wordt. 

Ja maar volgens mij om te ijken of de strategie goed in het plan gekomen is.  

I Ja zo en dan is het eigenlijk meer ter controle van? 

Ja even elkaar uitdagen, want het is natuurlijk andere taal, het is op een andere manier 
opgeschreven, dus het is ook een vertaling van de strategie naar iets concreets. Ik bedoel als wij 
ervoor kiezen om lean and mean aan te kunnen bieden. Dan is het bijvoorbeeld heel raar als er 
bijvoorbeeld voor 100 items staat dat we ze zijn gaan uitvragen. Dan moet je ook maar 3 dingen 
hebben staan en hetzelfde geldt met die prijsfile waar we wel veel over praten, ik weet niet of die in 
jouw verhaal ook terugkomt. Daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Je moet accepteren dat als je 
weinig aanvraagt dat ook die prijsfile een bepaalde bandbreedte heeft met als gevolg dat je 
aanbieding ook een bepaalde onzekerheid houdt.  

I Die informatie van de klant, de opdrachtgever, hoe verkrijg je die, gaat dat via TenderNed. 

Ja vaak wordt er een soort projectomgeving geopend vanuit de klant waar je bij kunt, maar kan ook 
via TenderNed zijn. Dan krijg je gewoon de leidraad. Ik weet niet of je die weleens gezien hebt. 

I ja ik heb een leidraad voorbij zien komen van het windmolenpark. 
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Oké nou ja anders moeten we nog eens wat opsnorren, maar leidraad geeft heel nadrukkelijk aan, 
eigenlijk de spelregels weer van de tender. 

I en dan maak je iets van een SharePoint aan? 

Ja er is altijd voor de tenderomgeving, dat kan ik nog wel laten zien een andere keer nog, er is altijd 
een specifiek voor een tender is er gewoon een projectomgeving in SharePoint, waar dus 
contractdocumenten staan en ook verschillende onderdelen daar de verschillende informatie 
weggezet wordt. 

I is de informatie die je dan gebruikt is die toegankelijk makkelijk te verkrijgen? 

Leidraad en dat soort dingen ja, dat is geen discussie, die is heel laag drempelig. Voorwaarden is 
natuurlijk wel dat je toegang hebt tot die omgeving.  

I Ja dat wel maar het is niet zo dat je nog eens erachteraan moet gaan bellen om informatie 
helder te krijgen. 

Nee dat is toch 1 van de dingen die er als eerste opstaan. Sowieso een leidraad stukken van de klant 
in 9 van de 10 gevallen is dat wel goed geregeld.  

I En van het projectteam dan de stukken als je in het inkoopproces dan kijkt  

Je hebt natuurlijk wel informatie nodig als inkoper en dan is het natuurlijk de vraag maken we 
specificatie, ik denk mondjesmaat. Is de laatste status van het ontwerp van de plannen zijn die 
beschikbaar, denk ook mondjesmaat dus je moet denk ik veel meer organisatorisch in de loop zitten 
wil je meegaan in de laatste stand van zaken, de snelheid waarmee het gaat. Dat haal je niet sec van 
SharePoint, want vaak zijn dat meer de producten die klaar zijn. Terwijl wat je natuurlijk wil is dat die 
mannen meedoen in het ontwikkelen van bepaalde zaken.  

I Dan krijg je dus wel een onderliggend mailverkeer met halve plannen 

Halve plannen of ideeën of inderdaad resultaten van overleggen. Zulk soort dingen 

I De informatie die je ontvangt, ja ik neem aan in dit geval altijd, op tijd omdat je een bepaald 
periode hebt voor de tender. 

De klantinformatie is natuurlijk wel de vraag of dat altijd op tijd is, wat je ziet is dat een klant heeft 
een heel besluitvormingsproces richting zo´n tender. Om te gaan tenderen wordt die aangekondigd 
en dan gaat de stukken de wereld in, maar meestal zie je dat de eerste versie van de stukken nog niet 
compleet is dus er komen nog een aantal nota´s en het komt voor dat de nota´s tot 2 weken voor 
aanbesteding de laatste nota is en het komt ook voor dat dat natuurlijk fundamenteel nieuwe 
informatie in staat. Dus je krijgt in brokjes nieuwe informatie beschikbaar die soms wijzigt 
tussendoor of dat relevante informatie als laatste komt. Wat daar geldt ook aan de klant kant wordt 
er nog heel hard gewerkt om stukken in orde te brengen. Al was het maar omdat er een vraag en 
antwoord spel op gang komt die ook leidt tot nieuwe informatie. Dus die informatie is in principe op 
tijd dat is namelijk de start van je tender, eerder heb je geen tender, aan de andere kant je laatste 
informatie komt heel kort voor de kar. 

I Ja en dat vraag en antwoorden kan dat ook zijn omdat bijvoorbeeld een leverancier een 
vraag heeft die de inkoper niet kan beantwoorden dat jullie die uiteindelijk door moeten spelen 

Dat zou kunnen. Op zich zie je dat meer met onze partners dan echt vanuit de inkoop. Dus dat is 
soms ook wel het spanningsveld wat je hebt in die fase dat je een offerte hebt maar die nog niet alles 
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100% sluiten dus je moet er altijd zelf even het filter op zetten van kan ik dat nou 1 op 1 overnemen 
of moet ik hier nog wat bijtlellen. Dus dat is ook weleens het vakmanschap van de calculator en de 
inkoper. 

I Is de informatie voldoende gedetailleerd? Die jij krijgt? Kan je op basis daarvan echt een 
tenderstrategie goed uitwerken. 

De strategie? Ja want ik denk dat de leidraad al veel informatie bevat, natuurlijk kun je daar wel 
vragen over stellen, maar met de eerste stukken kun je veelal al een strategie maken. Het is soms wel 
denkbaar dat je op basis van vroegere informatie een strategie kan ontwikkelen, want eens strategie 
wordt niet alleen bepaald door de informatie van de klant het komt ook vanuit de positionering van 
een project dus als je een project graag wil en je een groot belang hebt, kan je een andere keuze 
maken dan als je zegt jongens deze hangt een beetje aan de rand van wat gewoon voor ons is. Dus 
dan investeer ik minder.  

I In hoeverre is daarin het element ervaring belangrijk denk je? 

In die keuzes? 

I Ja 

Ehm Ik denk dat het voor een belangrijk deel ervaring is het niet allemaal even objectief  

I Nee dat hoor ik wel meer, ook in het proces zelf dat dingen gaan, waarom benader je 
bepaalde partijen, ja ervaring. Best interessant om dat te horen, want is dat altijd zo goed dan? 

Ja daar kun je inderdaad je vragen bij stellen. Wat je wel ziet ook dat als de discussie ook die we veel 
langs hebben is natuurlijk van wat vinden we dat inkoop moet doen? Want kijk voor een deel is het 
ervaring, maar voor een deel is het ook dat je zaken ingeregeld hebt. Dus we zien inkoop nog 
weleens als de partij die de laagste prijs uit de markt haalt, maar zeker als het gaat over partners en 
raamcontracten en dergelijk gaat het ook over het borgen van hele serie voorwaarden of zaken die je 
van partijen verwacht bijvoorbeeld we willen hoog scoren op de veiligheidsladder , we willen onze 
social return op orde hebben, we willen duurzaamheid in ons plan hebben, we willen ook nog zorgen 
dat er garanties en kwaliteit geleverd wordt en we willen de laagste prijs. Terwijl we teveel nog 
weleens kijken naar alleen die prijskant, terwijl de reden om meer met vaste partners of vaste 
partijen te werken komt ook veel meer voor omdat je dingen geborgd hebt en dan is het misschien 
niet altijd de ervaring dat je de juiste keuze maakt, maar gewoon eens het is ons filosofie om met die 
partij een langere termijn relatie aan te gaan en daar ook de uitvraag te doen.  

I De informatie die jij krijgt met wie deel jij die informatie? In het inkoopproces denk ik, al ik 
het zo hoor, dat je vooral je informatie uiteindelijk deelt met je calculator en je inkoper. 

Naja het is een soort matrix aan de ene kant kom die informatie direct binnen bij de inkoper om een 
beetje scope te kennen, specs, maar de belangrijkste route van informatie komt natuurlijk via de 
werkvoorbereider en ontwerp. Uiteindelijk werken die het concept uit tot een concreet iets, dus je 
hebt aan de ene kant de componenten waaruit het werk bestaat versus de uitwerking daarvan en die 
komen ergens bij elkaar. Het is dus niet altijd zo dat de informatie over de as via de tendermanager 
komt. Veelal uit die kolom van ontwerper/ werkvoorbereider.  

I en de strategie? 

Ja strategie is natuurlijk iets wat je samen ontwikkelt en komt dus voor vanuit je eigen belang en de 
vraag vanuit de klant en natuurlijk vanuit wat is nou de winnende strategie totaal versus wat is dan 
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de prijsvormingsstrategie. Dat laatste is denk ik iets wat we niet heel expliciet doen dus daar mogen 
we wel meer expliciet op focussen. 

I In dat inkoopproces maak jij dus een tenderstrategie? 

Ja 

I In het inkoopproces maak je dus de strategie. Zijn er nog andere dingen die je dan maakt of 
die je produceert aan documenten? 

Als tendermanager? Ehm ja ik kan wel een keer laten zien wat wij moeten doen in de stappen om 
uiteindelijk bolded bordje te krijgen. Aan de ene kant heb je het klantproces en aan de andere kant 
heb je het interne klant. Interne klant lees alle raden van bestuur en dergelijk die je iets moet 
bedienen en tenslotte heb je nog je eigen team. Dus eigenlijk zit je in dat speelveld waarin je het 
team goed moet laten functioneren, zorgen dat de interne klant bediend wordt, en vervolgens het 
maximale halen uit de klant zelf. Daar sta je als tendermanager in midden tussen. 

I Stakeholdermanagement 

Ja dat zijn de drie hoofd stakeholders, dus als kijkt naar wat je moet produceren als het je team 
toegaat alles wat daarmee van doen heeft. Van strategie en plannen en rapportage gaat het hier 
over, de interne klant gaat over verantwoording ook dus we moeten ook soms heel veel lijstjes 
invullen, dingen zoals hoe zitten contracten in elkaar, hoe die scans, maar ook hoe ga je winnen. Dus 
dat is ook de vertaling van hoe overtuig je je raad van bestuur dat zij ook het maximale moeten doen 
om het werk binnen te halen. Tenslotte die klant gaat natuurlijk voor een deel over beïnvloeding, 
maar ook over effectief te weten komen wat die klant wil. Dus hoe doe je dat, dat is dan de derde 
pijler waar je op richt. 

I Want ik heb het BVS natuurlijk ook even bekeken daar zag ik wel een tenderstrategie of een 
template volgens mij voor een tenderstrategie en dat is best wel een lijvig document waar je 
doorheen moet met een soort invuloefening af en toe. 

Ja er is ook een hoeveelheid aan dingen waar je rekening mee moet houden en dat is met name naar 
je eigen organisatie moeten zorgen dat je processen ingeregeld zijn. Niet allen hoe gaan we om met 
prijs en inkoop, maar ook met ontwerp, werkvoorbereiding, planning, risico, etc.  

I wat ik dan wel een beetje hoor is dat het op grote projecten goed ingeregeld is, maar dat je 
zeker ziet op kleinere projecten dat dat weleens wat minder loopt. 

Ik hoor het wel, maar ik kan het niet vanuit ervaring vertellen Ik weet niet of jij de vestigingen op je 
lijstje hebt staan. 

I Ja 

Dan zou je het nog eens op kunnen halen. Dus vind ik moeilijk te beoordelen. Wat je natuurlijk daar 
wel kan doen is dat je het wat meer op vestigingsniveau een soort basis creëert dat je zegt joh wij 
werken altijd zo punt dan hoef je ook niet een tendermanager op het plan te hebben dan kan je je 
richten op de strategie. 

I Goed dan heb ik nu nog een paar vragen wat meer over de informatie die beschikbaar is en 
dan gewoon wat meer over de historische data. Dus kan wat meer out of the box zijn misschien 
soms. Welke informatie wordt er tijdens de uitvoering van het proces opgeslagen? 
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Van het inkoopproces? De technische oplossing in zijn breedte dus wat is de input daarvan en dat 
vertaald zich som in kleine uitvragen en losse briefjes, ik denk trouwens niet echt dat die opgeslagen 
worden, want dat zijn veelal mailverkeer en inkoopspecificatie wordt zelden gemaakt denk ik. Dus 
echt een goede uitvraag. 

I Toevallig met [Inkoper] vanochtend over gehad 

Oh wat zei hij? 

I Ze worden weleens gemaakt, maar het is soms ook lastig en zeker in de tenderfase waarin 
het allemaal nog best wel abstract is  

Ja niet vastomlijnd en de tijd is maar beperkt dus niet iedereen steekt er altijd even veel effort in. 
Dus dat is zeker een ding. Wat aan de ander kant natuurlijk wel gebeurd is dat je wel vastlegt een 
intentieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst. Dat zijn dus dingen die je al wel 
concreet hebt gemaakt met de belangrijke partijen, offertes worden ook wel vastgelegd, alleen die 
zitten her en der. Dus ik denk eerder dat de inkoper die op zijn eigen domein heeft staan of op een 
inkoopschijf versus op projectniveau. Ehm wat wordt er nog meer vastgelegd. Nou ik denk dat een 
inkoopplan in de tenderfase ook wel degelijk gemaakt wordt en je hebt tegenwoordig natuurlijk de 
prijsfile die wordt wel gedeeld. De vraag is wel of we dat op de juiste manier doen of dat echt 
centraal gedeeld wordt, met versiebeheer enz. Ik denk nog steeds dat het mailtjes zijn. Dat is denk ik 
even in een overview. 

I Ja de registratiebegroting. Uiteindelijk wordt het inkoopproces afgesloten met een begroting 

Ja voor mij is dat meer het calculatieproces. Daar is uiteindelijk prijsniveau/offerte is input voor de 
cost engineer.  

I Als je nou het hele traject bekijkt dus van start tender tot aan uiteindelijk oplevering. Wordt 
daarin informatie opgeslagen waarvan je zegt die zouden we weer kunnen gebruiken bij een nieuwe 
tender? 

Nee vrij weinig, vrij weinig. Het is soms een offerte waarvan je zegt die kan net aansluiten zodat je 
het prijsniveau weet. Misschien een voorbeeld van prospectus vanuit inkoopplan zodat je weet van 
he zo hebben we dit aangevlogen op dit detail niveau dus misschien kan je dat nog eens gebruiken. 
Het zijn meer de formats en dergelijk die misschien is als voorbeeld kunnen dienen. 

I Ja gewoon de templates, die al geborgd zijn in het BVS 

Ja voor zover ze geborgd zijn 

I Ja dan is de volgende vraag welke historische data/informatie zou van waarde kunnen zijn bij 
de verwerving van nieuwe projecten? 

Ja dat is natuurlijk met name prijsniveau. Dus dat is die prijsfile discussie waar dat natuurlijk het 
meest belangrijk bij is, wij hebben een soort overtuiging dat, ik denk dat het een goede route is hoor 
dat je zegt aan de voorkant van een project van voor onze top zoveel van producten is vanuit 
ervaring dit het prijsniveau en op basis daarvan kun je ook zeggen dat ga ik dan wel of niet in de 
markt toetsen, maar dat hou je levend of betrouwbaar door dat continu vanuit die projecten mee te 
nemen en dat goed te borgen. Dus die prijsfile is wel iets wat je over de projecten heen of tenders 
maakt. 

I en inkoop is daar verantwoordelijk voor? 
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Ja 

I heb je het idee dat dat voldoende geborgd wordt op dit moment? 

Daar heb ik weinig zicht op moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nog niet mee gewerkt heb en er zijn wat 
discussies over dus ik heb daar niet het zicht op. Wat zegt Rene daarvan? 

I Die noemt de prijsfile wel elke keer en ook Remco die had het ook over de prijsfile dat, dat 
eigenlijk een vertaalslag is van ervaring naar gewoon iets meetbaars. 

Ja en dat kun je ook toetsen met elkaar. Het is een goeie stap, ik hoop ook dat we die genoeg levend 
krijgen, maar ik heb er zelf nooit mee gewerkt.  

I Dit sluit nog aan bij de vorige vraag wat je ziet we ook bezig zijn met de ontwikkeling van een 
goedgekeurd leveranciersbestand, dat is toch eigenlijk de bedoeling dat zodra een leverancier 
geleverd heeft of ook tussentijds zelfs, begreep ik inmiddels, dat die dan geëvalueerd wordt en dat 
bij een nieuwe keuze voor marktpartijen bijvoorbeeld dat meegenomen kan worden. 

Ja en dat zijn meer een soort hygiëne, wat je wil is natuurlijk, bij een gecontroleerd 
leveranciersbestand weet je van tevoren dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dus je hebt 
als het ware een hek om je leveranciers heen waardoor je minder grote markt hebt, maar uiteindelijk 
moet je dan nog steeds het werk doen om een uitvraag te doen en dergelijke, dus in die zin is het wel 
een ondergrens je gaat van 100 naar 4 of van 5 of 10 naar 4, maar het is niet zo dat je daar een grote 
slag mee maakt. 

I ja maar wat ik begreep is dat je dan ook de bedoeling krijgt dat als een partij in de 
realisatiefase een mindere beoordeling heeft gehad, dat je dan ook eens terug kan zien van goh wat 
is er dan gebeurt. 

Ja eens maar de vraag is of dat voor de tenderfase, dan wel voor de projectfase spannend is. De 
tenderfase heeft toch iets meer het belang om of risico af te dekken of een prijs scherp te stellen. 
Terwijl uiteindelijk de contracteren in de fase erna is de echte stap en dan is het wel goed om van 
tevoren te weten met welke partijen je dat kan doen, want het hangt aan elkaar vast. Dus in dat licht 
is het logisch.  

I Ja dat is dus ook eigenlijk een soort historische data.  

Zeker daar zijn we natuurlijk mee aan de slag zou mooi zijn als we die helemaal op orde krijgen.  

I Als je zelf naar het proces nu kijkt, wat denk je dan dat de grootste verbeteringen zouden 
kunnen zitten? 

Is zorgen dat die drie cruciale documenten dat we die ook echt goed gaan gebruiken. Dus de prijsfile, 
het inkoopplan en dat is de inkoopspecificatie. Dus dat de prijsfile is als het ware het vertrekpunt om 
te kijken wat is het prijsniveau, is zeg maar de schakel tussen cost engineering en inkoop. Het 
inkoopplan is de schakel tussen tendermanager en inkoop, die prijsfile natuurlijk ook een beetje en 
die inkoopspecificaties is de schakel naar techniek toe. 

I Ja de schakel tussen ontwerp en inkoop 

Ja 

I Ja en laatste stukje is dus dat er een evaluatie komt  
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Ja dat is een goeie die zit wat verder weg in de tijd, maar dat is zeker ook iets wat je zou moeten 
doen. Die evaluatie is ook wel echt een ding, maar misschien is dat wel het gecontroleerd 
leveranciersbestand als geheel. 

I Ja maar ik bedoel meer de spiegeling van de offertes die je hebt ontvangen 

O ja die evaluatie. Ja dat is zeker ook een ding wat moet gebeuren en doen we soms ook maar half.  

I Is dat wat ik soms begreep met tijd? 

Ja hebben we niet altijd de tijd voor. De ene offerte krijg je natuurlijk wat later dan de ander.  

I Of marktpartijen weten dat het voor een bepaalde tender is dus dan krijg je het 2 dagen voor 
het einde van de tender en dat moet je op het laatste nog verwerken. 

Ja dat is natuurlijk ook het spel. Of je krijgt natuurlijk sowieso pas laat informatie van de klant dus. 
Belangrijkste spullen krijg je natuurlijk als laatst. 

I Dus vooral het prijsfile, het inkoopplan en de inkoopspecificaties zijn de belangrijkste drie 
eigenlijk. 

Ja. 
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Appendix E: Interview III 

I Welke activiteiten voer je precies uit in het inkoopproces in de tenderfase? 

In de tenderfase? Welke activiteiten? We beginnen met een kick off. Tijdens de kick-off krijgen we 
het type werk op ons netvlies. Wat we dan doen we kijken naar welke segmenten in de tender voor 
ons doorslaggevend zijn om de tender te winnen. Aan de hand van de Kraljic matrix kijken we dan 
naar de risico’s en waarden en zo bepalen we waar we ons op richten in de tender. Dat leggen we 
normaal gesproken vast in een inkoopschema. 

Er zijn dan bijvoorbeeld 3 segmenten strategisch/onderschrijdend voor dit project:  

1. Betonmortel 
2. Stalenbrug 
3. Wapening 

Dan gaan we kijken of we het zelf kunnen of dat we een partij uit de markt willen hebben die met 
ons het traject gaat doorlopen.  

Op o.a. de volgende onderdelen zoeken we dan meerwaarde:  

1. Engineering 
2. Calculatie 
3. Risico’s (faalkosten reductie) 

Als het voor beide partijen interessant is om bindend te gaan stellen we een 
geheimhoudingverklaring op en maken een intentieovereenkomst hierin leggen we de spelregels 
vast (wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor). Dan gaan we met elkaar aan de slag. 

Niet alleen de prijs is belangrijk voor de winnende aanbieding, nog belangrijker zijn doorlooptijden, 
risico’s, haalbaarheid van het ontwerp, enz. Na het ontwerp in de tenderfase/ calculatiefase stellen 
we gezamenlijk een begroting op voor de VO fase. Deze begroting is straks onderdeel van de 
definitieve overeenkomst.  

Voor de overige onderdelen van de segmentenlijst hebben we een standaard prijsfile en die 
standaard prijsfile moet gevuld worden. Deze prijsfile maken we specifiek per werk en gebruiken de 
basis uit ons BVS . Deze prijsfile wordt gevuld door de calculator en aangevuld door specifieke prijzen 
van de inkoper. Zo wordt die prijsfile opgebouwd die prijsfile wordt gebruikt door de calculator in de 
begroting die hij maakt voor dat werk. Zo doorlopen we het tendertraject. 

I en dat gaat elk project zo? 

Nee, we hebben het proces beschreven in het BVS. Alleen zie je dat projecten niet altijd het BVS 
volgen en dat de formulieren in het proces niet worden gebruikt. In het BVS staat er dat er een kick 
off meeting wordt georganiseerd dat gebeurt niet en inkoop wordt vervolgens ook niet betrokken in 
het voortgangsoverleg. 

Hoe het dan vaak gaat is dat de calculator gaat beginnen, wat uitvragen heeft gedaan en er niet 
uitkomt. Pas dan gaat men inkoop erbij betrekken. Dat zou eigenlijk in het begin van het proces 
moeten gebeuren. 

 

I en is dat normaal voor kleinere projecten dat het niet helemaal verloopt zoals… 
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Nou we willen dat standaardiseren, want dat is namelijk zoveel makkelijker als iedereen op dezelfde 
manier werkt en dan kun je ook leren van die projecten over elkaar heen. Je ziet ook projecten daar 
wordt het proces wel goed doorlopen. [Project] is zo’n project, daar hebben we gewoon van tevoren 
met [bedrijf] en [bedrijf] gezeten en gewoon het hele traject doorlopen. Op dezelfde manier hebben 
we de [project] gedaan en ook dat is gewoon goed gegaan en daar hebben we de juiste documenten 
gebruikt.  

Wat ik veel in de regio zie gebeuren. Er wordt gewoon een offerte aanvraag per mail gedaan. Daarbij 
wordt er geen gebruik gemaakt van het standaardformulier en is het dus onduidelijke welke 
algemene voorwaarden worden gehanteerd.  

Als laatste hebben we ook afspraken gemaakt over prijsspiegels. Ik weet niet of ze de standaard 
prijsspiegels gebruiken, want een calculator moet ook even een paar partijen naast elkaar zetten om 
eens te kijken van of die alles dekkend heeft.  

De uitvoering wijkt dus af van de stappen in het BVS. Terwijl wij de stappen in het BVS met elkaar 
afgesproken hebben.  

I en gedocumenteerd hebben… 

We hebben al die stappen gedocumenteerd en we hebben de templates voorzien in het systeem. Nu 
is de stap gaan we er gebruik van maken en je ziet dat dat heel wisselend is, het heeft ook met 
personen te maken. De ene calculator maakt wel gebruik van het BVS, terwijl de andere calculator 
gebruikt het BVS niet, omdat hij er niet bekend mee is of, omdat wij niet goed duidelijk hebben 
gemaakt dat er volgens het BVS gewerkt moet worden.  

Want jij hebt die stappen heb jij die gezien in het BVS?  

I Ja ik heb de stappen die in het inkoopproces in het BVS zitten gezien en  meegekeken bij een 
project en met werkvoorbereider gezeten en die heeft het even laten zien allemaal en je ziet toch 
wel dat hij heel veel zelf doet en de calculator doet wat, maar verder wat jouw rol daar verder in 
was… Jij helpt ergens op de achtergrond een beetje mee 

En dat is het dus eigenlijk en daarom is het wel goed om dit zo eens te doen. Het is voor ons als 
inkoop zijnde heel frustrerend, want als je niet echt meegenomen wordt vanaf het begin van het 
traject dan wordt je dus niet meegenomen in de tijd en dan krijg je op het laatst ineens een paar 
vragen van: kan je dit en dat nog even doen.  

Nou is de tender van het [Project] ook wel weer een aparte tenders. Al die tenders zijn apart, maar 
wat hier is gebeurd, de tenderstrategie is gewijzigd. Ik weet niet of je dat ook mee hebt gekregen. 

I Nou precies de woensdag dat ik er heb gezeten… 

Werd de tenderstrategie gewijzigd 

I Ja 

Dus wat zie je gebeuren. De tactiek die we aan het begin van de tender hadden om een aantal partij 
mee te nemen op EMVI en op die manier te scoren. Die tactiek is nu veranderd naar de laagste prijs.  

Dat betekent dat ze allerlei vragen in de markt willen doen en dat ze daar ook wel wat gaan vinden. 
Qua inkoop is dat eigenlijk heel slecht omdat je, in ieder geval voor dit werk, in 2020 het werk gaat 
uitvoeren. Voor elke offerte die je nu gaat aanvragen krijg je een gestandsdoening termijn. Een 
gestandsdoening termijn betekent dat er onderaan een offerte aanvraag een regel staat: “deze 
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prijzen zijn geldig voor 30 dagen”. Wat zie je gebeuren, je krijgt allemaal offertes binnen en er is geen 
enkele partij die zijn prijs vastzet voor 2020. Nou, dan kunnen we een prijspeil heden doen en dan 
hebben we met calculatie afspraken gemaakt over indexering. Er is een indexering met een 10 jaren 
gemiddelde, een 3 jaren gemiddelde, en een trend. Op het prijspeil kan de indexering losgelaten 
worden. Dat is op dat moment het enige wat we kunnen doen. Dus dan zeg ik: wat heeft het voor 
waarde dat we die aanvragen doen?  

Daarover heb ik dus een groot meningsverschil met het tenderteam, want ik vind het dus onzin om 
prijzen aan te vragen, omdat de offertes die je krijgt totaal de lading niet dekken en we genoeg 
kengetallen hebben om gewoon zelf die prijzen erin te zetten.  

Wat wel goed gaat in deze tender is dat wij met een wapeningsleverancier dit keer niet [bedrijf] maar 
[bedrijf] diepte in zijn gegaan en die heeft een aantal varianten uitgerekend en daar zitten we nu 
mee om te kijken of tot een intentieovereenkomst kunnen, als ons het prijsniveau bevalt en dan 
hebben we wel een vast prijs voor dat hele traject.  

I De activiteiten die je uitvoert daar gebruik je informatie bij om ze uit te voeren. Nou ik kan 
me voorstellen wat ik al een beetje heb gehoord is dat de tenderdocumenten belangrijk zijn. Welke 
informatie gebruik je erbij, dus als je een matrix opstelt doe je dat puur op ervaring? 

Nee, wat je ziet ik word gevoed door de calculator en door de werkvoorbereider die erop zitten die 
maken een specificatie en met die specificatie vragen wij aan. Dus om een voorbeeld te noemen, ik 
heb de specificaties van [Calculator] gekregen en van [werkvoorbereider] over betonmortel. Dus ik 
krijg gewoon per locatie op hoeveel kuub beton er nodig is en in welke samenstelling, die vragen wij 
dan aan. Dus wij worden gevoed door het team met informatie op basis waarvan wij de dan de 
aanvragen doen. Dus ik heb bijvoorbeeld drie aanvragen voor betonmortel en voor alle drie de 
aanvragen krijg ik gewoon de specificaties.  

I Net zoals bij een inkoopplan 

Net zoals bij de uitvoeringsfase het inkoopplan we hebben dan, als het goed is, een inkoopschema 
gemaakt. In dit inkoopschema staat betonmortel en daarachter staan de 3 partijen die we 
aangevraagd hebben, daarnaast staat er ook vermeld wanneer we het binnen willen hebben. Nou 
daar horen wij dan als inkoop een offerte aanvraag voor te doen. Dat komt dan binnen dat zetten we 
in een prijsspiegel en een prijsspiegel wil zeggen die partij is de laagste of dit is de trend die we zien 
en dit is het niveau waar we voor inschrijven.  

I en het inkoopschema in het begin van het proces dat wordt gemaakt door de calculator en 
daar voeg jij nog wat aan toe 

Ja, als inkoper weten wij natuurlijk niet welke segmenten er in zo’n werk zitten. 

I nee dus dat wordt bepaald door de cost engineer  

Ja, er is een cost engineer die gaat een begroting maken en die begroting is gebaseerd op onderdelen 
en ik weet niet welke onderdelen. Ik krijg de onderdelen van de calculator die zegt welke onderdelen 
erin zitten en dan horen we in normaal traject met elkaar als team te gaan zitten. Dus de 
tenderleider, de inkoper, de calculator en misschien de werkvoorbereider. Dan zeggen we welke 
onderdelen maken voor ons nou het verschil en wat gaan we aanvragen en wat gaan we niet 
aanvragen.  

I Dat is dus eigenlijk anders dan het BVS daar begin je met een kick-off en dan daarna wordt 
het inkoopplan opgesteld. Het klinkt nu een beetje alsof het inkoopplan wordt opgesteld en dan 
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vervolgens de elementen in het inkoopplan worden neergezet en gevolgd door een meeting is over 
de strategie die gevolgd  

Dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk vaststellen inkoopstrategie, er is dus een tenderstrategie 
en uit die tenderstrategie halen we de inkoopstrategie, want ik moet op de tenderstrategie mijn 
inkoopstrategie baseren. Dan gaan we naar het opstellen van het inkoopplan tender, dat is dan het 
inkoopschema wat ik bedoel dat is dat plan met welke onderdelen, wat gaan we aanvragen of niet. 

I ja en dat doet de cost engineer dus en dan vervolgensDe calculator is eigenaar voor het 
inkoopplan tender. Hij zet de verschillende segmenten in het inkoopschema. De inkoper stelt 
vervolgens voor de segmenten een inkoopadvies op.  

I Ja de keuze die je maakt voor het inkoopadvies baseer je op de tenderstrategie en op wat je 
aan gaat vragen? 

Ja, moet je voorstellen dat wij een tenderstrategie hebben en dat wij op duurzaamheid, de maximale 
score willen halen. Dan moet ik mijn strategie aanpassen, dat ik niet de goedkoopste betonmortel 
pak, maar de groenste betonmortel pak. Dus diegene die op dat moment het meeste EMVI voor ons 
op zal leveren. Ik ga mijn markt verkennen en kijken welke partij met bijvoorbeeld gebroken puin, 
ander typen plasten of zonder cement, beton kan maken. Dus dat is niet een reguliere uitvraag.  

I Als je dan het voorbeeld van beton neemt, die marktverkenning doet en op zoek bent naar 
de groenste. Is dat gewoon puur de kennis die jij hebt of… 

Ja dat is eigenlijk gewoon de kennis die wij hebben  

I Ja het is niet iets van dat je een lijst hebt met  

Nee, nee want dat is per onderdeel weer anders en dan haal ik weleens een betontechnoloog. Om te 
kijken of wij daar specifiek iets op een andere manier onze vraag in kunnen stellen.  

I ja en dan is het dus internet zoeken  

Nee wij kennen natuurlijk die markt 

I Ja jullie kennen die markt 

Maar als je dus voor dat werk heb ik een gesprek gehad met [bedrijf] en dat was in eerste instantie 
als doel om, die hebben de meest duurzame centrale in Nederland staan die staat in [plaats]. Dat was 
voor het [Project] eigenlijk de perfecte speler. Hij gebruikt gerecyclede beton om zijn betonmortel te 
maken en wij dachten op EMVI op milieu te kunnen scoren. Na gesprek met de klant is dat 
teruggedraaid, want de klant wil alleen maar laagste prijs.  

Dan krijg je goedkeuring van het inkoopplan, dus inkoop heeft hem gevuld, door de tendermanager 
wordt het inkoopplan en het inkoopadvies besproken. Ik heb dus met de tendermanager hele 
discussies gehad over de te voeren tactiek.  

Dan gaan we opstellen van inkoopspecificatie. Inkoopspecificatie wordt opgesteld en overgedragen 
aan de inkoper. Dus dat is de specificatie die ik nodig heb om de markt aan te vragen. Dus de 
calculator en de werkvoorbereider van de tender maken een lijst met specificaties die ik nodig heb 
om een aanvraag te doen. 

I Ja en dat is de informatie die jij vervolgens doorstuurt naar de markt  
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Ja ik krijg de informatie van de werkvoorbereiding en stuur de informatie door naar de markt. Heb jij 
er nu een gevoel bij? 

I Ja het gevoel heb ik er nu bij. De informatie, zo’n inkoopspecificatie bijvoorbeeld die wordt 
gedeeld, gaat dat per mail of hoe krijg je die? 

Die krijg ik heel vaak per mail  

I Gewoon per mail. Dus niet via SharePoint  

Op sommige werken doen ze het document in SharePoint. Dat is eigenlijk het beste want dan hebben 
we de laatste versie bij de hand. Zoals nu ontvang ik vaak documenten per mail en dan is het niet 
bekend welke versie dit is. 

Alleen wij maken gewoon de afspraak joh stuur mij dat toe per mail. Dan hebben we de spullen per 
mail, we zetten het document uiteindelijk in SharePoint. We zitten nog niet in die fase, maar dat zou 
misschien best wel de toekomst kunnen zijn dat in een inkoopomgeving de documenten vrijgegeven 
worden en er een melding komt dat het document klaar staat. Sommige werken er al wel mee, ik heb 
al werkvoorbereiders die gewoon een pad sturen vanuit SharePoint. Dan pak ik die en dan vraag ik 
daarmee mijn aanvraag uit.  

I De informatie die je nodig hebt in het proces hoe toegankelijk is die voor je, hoe makkelijk 
kom je bij de informatie? Die je nodig hebt 

Dat is afhankelijk van de kwaliteit van de werkvoorbereider. Het hangt af van de organisatie. De 
toegankelijkheid hangt ook af van de projectomgeving op SharePoint en of we toegang hebben tot 
die omgeving. Het is afhankelijk van hoe de tender is ingericht en hoe er gebruik wordt gemaakt van 
SharePoint. 

I Oké en wat is het uiterste? 

Het uiterste is dat wij krijgen: “joh we hebben 70.000 kuub beton nodig”.  

I Doe maar een prijsje? 

Doe maar een prijsje. Nou en dan moet ik de vraag gaan stellen welke beton, hoeveel kuub per uur, 
wat is de aanrijtijd, hoe gaan we storten, wat is de opstelplaats van de mixers, gaan we met een 
pomp storten? Dat heeft allemaal invloed op het vormen van een prijs.  

I De andere kant is dat je heel erg gedetailleerde informatie 

Ja we hebben een soort demarcatielijsten en daar beginnen we steeds meer mee te werken dat we 
gewoon een aantal vaste vragen hebben die gewoon verwerkt moeten worden om de juiste vragen 
te stellen, maar dat is puur ervaring dat je zegt van ik heb dit, dit en dit allemaal nodig om de juiste 
aanvraag te doen. 

I Daarvoor in het proces in het inkoopplan daar is de informatie vaak wel redelijk goed? 

Nee in het inkoopplan staan alleen de segmenten en bedrijven. Ik heb als we een traject starten de 
informatie nodig om… 

I Ja oké maar dat gaat redelijk makkelijk dat gedeelte 

Ja kijk we hebben inkoopspecificatie. Dit is een standaardformulier dat gebruikt wordt voor de 
inkoopspecificatie. Hiermee worden ze gedwongen om een bepaald format mij de inkoopspecificatie 
aan te bieden. Dus in de inkoopspecificatie staat bijvoorbeeld contracteisen. Dit zijn contracteisen en 
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dit hoor ik te krijgen in het traject omdat er een aantal dingen zijn. Bijvoorbeeld we moeten 
betonmortel aanvoeren per schip dat kan niet over de weg. Nou dat is een contracteis. Dat moet ik 
wel weten anders kan ik het niet aanvragen. Dus dit staat in dit soort formulieren.  

I Is de informatie wel op tijd? 

Nou nee dat verschilt heel erg. 

I betekent dus dat je er weleens achteraan moet bellen? 

Ja heel vaak in tender 

I En waar zit dan in het tenderproces meestal? 

De specificaties waarmee de calculator mij moet voeden zijn niet voldoende.. Daardoor kan hij mij 
niet voldoende gedetailleerde informatie geven. 

I Doe mijn nog eens die dingen. Dus dat zit niet aan het begin? 

Nee dat hoort aan het begin te zijn. 

I Nee maar goed ik bedoel meer zo van dat in het begin je het idee heb dat het allemaal op tijd 
loopt of in ieder geval je de informatie op tijd krijgt in het begin van het proces. 

Nou ik kan je vertellen, ik kreeg de informatie van calculator echt op tijd. Bijvoorbeeld uit het 
referentieontwerp van de opdrachtgever. Dus ik heb van calculator heel snel specificaties voor paal 
aanvragen gekregen en toen hebben we met partijen gezeten. Om de paalaanbiedingen te bekijken 
en toen hebben we dat op die manier beetgepakt.  

Alleen wat gebeurt? Gaandeweg het proces werd de tenderstrategie veranderd en gaan we op een 
andere manier die markt aanvliegen. Daarnaast denk ik dat de calculator moeite heeft om de juiste 
specificaties boven water te krijgen om de aanvraag te doen, omdat er nog geen ontwerp is. 

I en is dat vaker dus zo bij projecten waarbij het ontwerp nog niet 

Ja want we zitten in een voorontwerpfase. Dus er wordt eigenlijk op schetsen niveau gewerkt en dit 
gaat heel ver dat kunnen ze niet vullen omdat ze nog geen ontwerp hebben. Daar zie je ook vaak het 
verschil tussen VO, DO en UO is dat ik in de VO-fase op hoog niveau iets ga bedenken en dat ik in de 
DO-fase wordt geconfronteerd met allerlei specificaties 

I Is de informatie die jij krijgt voldoende gedetailleerd naar jouw mening? 

Nee die zouden wij altijd verder willen specificeren. Meer informatie zorgt er namelijk voor dat wij 
een betere uitvraag kunnen doen. Het is namelijk shit in shit out. 

I Als je zo’n vraag krijgt dan koppel je weer terug naar werkvoorbereiding of cost engineering? 

Ja die koppel ik terug want ik kan het antwoord zelf niet bedenken. Of ik koppel het bedrijf aan de 
calculator die het wil hebben. 

I Dus zo’n vraag kan uiteindelijk bij de opdrachtgever terechtkomen? 

In het ultieme geval kan het voorkomen dat wij een vraag stellen. In dit geval van de [Project] is het 
zelfs zo dat ik vind dat wij een vraag bij de opdrachtgever, maar ook bij de provincie zouden moeten 
stellen of wij niet een combinatie ervan kunnen maken door gebruik te maken van de mogelijkheden 
in die regio om op een andere manier beton te verwerken. Alleen heel vaak waardeert de klant dat 
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niet, want de klant die wil heel vaak EMVI en de laagste prijs. Want daar is het gunningstreven op. Of 
de beste prijs bedoel ik, maar ja dat is altijd de laagste prijs. Dus dat doorkruist eigenlijk wat je met 
z’n allen wil bereiken. 

I De informatie die je ontvangt is wel te begrijpen? Je kan daar wel mee aan de slag? 

Ja  

I De volgende vraag die ik had was met welke partijen/personen deel je die informatie? Dus 
dat is eigenlijk als ik het goed begrijp de werkvoorbereider deel je en ontvang je informatie van, de 
cost engineer, de marktpartijen dat zijn offertes uitvraag en offertes binnenkrijgen, maar ook 
intentieovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen. Dat ontvang je begrijp ik nu. Soms is er 
ook nog een vraag en antwoord daarvan. 

Ja 

I De documenten die je maakt dat is dus een inkoopschema/inkoopplan  

Ja 

I en dus een prijsspiegel 

Dat spreken we af wie dat doet soms doet de calculator even snel de prijsspiegel in de tenderfase als 
het complexer is dan zie je dat inkoop dat doet. 

I Dat is een goeie inderdaad, ik had al gehoord dat cost engineering ook weleens de 
prijsspiegel maakt. Dat zijn eigenlijk de documenten waar jij je mee bezig houdt en dan de 
specificaties die krijg je en stuur je eigenlijk alleen maar door 

Voor mij is belangrijk het inkoopschema/plan die te vullen met de juiste bedrijven, dat ze de juiste 
bedrijven aanvragen. 

I welke informatie wordt er tijdens de uitvoering van het proces opgeslagen? 

Alle informatie 

I En dat wordt gewoon op een SharePoint opgeslagen? 

Ja  

I en heb je het idee dat die data in een volgend tender proces nog gebruikt kan worden? 

Ja dat zou kunnen, maar dat moet je aan de calculator vragen. Wat in elk geval gebeurd is dat als we 
het project scoren dat de informatie daarna wel weer beschikbaar is voor ons 

I En die informatie als je de realisatiefase erbij neemt, daar ontvang je ook nog heel veel 
informatie. Als je van begin van de tender tot oplevering kijk, alle informatie die je daarin verzamelt. 
Zit daar informatie tussen die je ook in het inkoopproces in de tenderfase kan gebruiken 

In een nieuwe tender? 

I in een nieuwe tender ja 

Ja wel degelijk, alleen dat is wel iets waar het hier aan schort vind ik. Vaak wordt een tenderfase en 
realisatiefase afgesloten en wat leren we nou van wat we toen bedacht hebben en wat we 
uiteindelijk gemaakt hebben? Welke informatie nemen we nu mee naar andere tenders? Heel vaak 
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zie je dat ze weer helemaal opnieuw opstarten. Terwijl de lay-out van een vorige tender de basis kan 
zijn voor een nieuwe tender.  

Bijvoorbeeld we doen nu een windmolenpark en we doen over 2 jaar weer een windmolenpark, pak 
die informatie eens op en kijk wat er goed is gegaan en wat er fout is gegaan. 

I Heb je ook een idee waarom dat zo is? 

Omdat wij te weinig evalueren. Wij nemen niet de tijd om na het afsluiten van het werk te evalueren 
en over te dragen. Daar zijn we nu wel mee bezig met bijvoorbeeld op liggers hebben we een 
meetteam en die nemen mee wat er goed gaat en wat er beter kan. Dat werken ze uit en bespreken 
ze met de nieuwe tenders. 

I en kan dat er ook nog mee te maken hebben dat de informatie zodra het opgeleverd is 
moeilijk weer terug te halen is? 

Ja vaak een andere SharePoint omgeving. 

I Ja dat er niet een database is en dat je even een project opzoekt en eens even gaat kijken  

Nou ja we zijn heel erg project gestuurd. Dus dat is een beetje het probleem. 

I Als je kijk naar historisch data welke dat is dan het belangrijkste? 

Voor inkoop? 

I ja 

Voor inkoop is hoe een bedrijf uiteindelijk geacteerd heeft op het werk belangrijk. Dus we proberen 
evaluaties naar boven te halen, maar dat is op alle gebieden, veiligheid, kwaliteit, prestatie, prijs, 
wijzigingen, leverperformance, document die ze in moeten dienen. Dus daar hebben we een 
evaluatie traject voor en daar focussen we op. 

I ja en hoe goed komt die informatie weer terug? 

Als het goed gaat, hebben we tussentijdse en eind evaluaties. Het verzamelen van die evaluaties, 
daar kunnen we nog wel een slagje beter in worden.  

I ja en je denkt dat het leveranciersbestand dan ook in de tenderfase gebruikt gaat worden? 

Ja want als wij een gecontroleerd leveranciersbestand hebben dan krijg je een A-ranking bij wijze van 
spreken en een B en een C-ranking.  

I Is dat alleen voor inkoop? 

Nee dat is voor ons bedrijf natuurlijk. Inkoop is daar de houder van. 

I ja die beheerd het. 

Ja die beheerd het. 

I De laatste vraag is of je denkt dat er verbeteringen mogelijk zijn maar volgens mij als ik het zo 
hoor zijn die zeker mogelijk. 

Ja! 
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Appendix F: Interview IV 

I Ik doe onderzoek naar het inkoopproces in de tenderfase. Ik kijk eigenlijk hoe het proces 
loopt, welke activiteiten je daarin uitvoert en welke informatie daarin verschuift gebruikt wordt. Nou 
wou ik eigenlijk eerst even van jou precies weten wat jou functie/rol in dat proces? 

Bij deze tender loopt het allemaal een beetje anders natuurlijk dan normaal, omdat taken die je 
eigenlijk binnen de tender hebt. Normaal gesproken binnen de werkvoorbereiding, ik ben zelf dan 
natuurlijk projectcoördinator. Bij deze Tender doe ik maar een aantal dingen dat ging over de 
wapening, de palen en heel veel anderen echte offerte aanvragen gingen via de calculatie. De 
voorzet gedaan voor de bemaling, daar hebben we morgen terugkoppeling van, maar het 
tussenproces is langs mij heen gegaan, hoeft ook niet. Maar normaal gesproken is het eigenlijk vanuit 
de vraag van de klant wat wil die hebben, wat bieden we aan, dan gaan we onze offerteaanvraag lijst 
samenstellen daar worden contactpersonen aan gehangen en ook al binnen het team wie gaat waar 
achteraan. Dus daar de verdeling, gewoon de actiehouders erachter. Bij de tender daar hebben we 
nou afspraken gemaakt met een aantal leveranciers om te kijken of we daar bindend mee kunnen 
gaan. Daarmee beperk je natuurlijk voor je zelf de mark als het ware, maar daar zijn ze deels ook op 
terug, omdat er nog niet direct een grote meerwaarde was om bindend te gaan. Op het moment dat 
er bindend gegaan wordt dan zit zo’n leverancier ook in het team en die gaat meedenken over het 
beste ontwerp. Het beste ontwerp kan zijn op doorlooptijd, maar ook meer denken in veiligheid en 
maken en daarmee als het ware de meest voordelige aanbieding kunnen doen. Het meest scherp 
kunnen zijn, omdat er ook een aantal wat meer inzage geven in tarieven zodat we daar ook over 
kunnen praten. Dus de risico’s afbakenen. 

I Daarin ben jij dan de coördinator die zorgt dat alle partijen aangehaakt zijn? 

Ja en dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben. Op het moment dat ik een vraag vanuit hun 
krijg, dan kijk ik of ik hem zelf kan beantwoorden of dat ik daar zelf nog achteraan moet. Eigenlijk is 
het meer een spin in het web. Je zit een beetje overal tussen en probeert iedereen aan elkaar te 
linken en te zorgen dat iedereen de juiste en actuele informatie heeft waar ze meer door kunnen.  

I Dus je hebt zowel in het inkoopproces contact met de inkoper, de cost engineer en met de 
tendermanager? 

Ja 

I Ja en ook met de marktpartijen dan? 

Ja in ieder geval op momenten dat we de boer op gaan om prijzen op te vragen. Dan doe ik ook wel 
zelf de aanvragen de deur uit, maar je zit als projectcoördinator eigenlijk overal tussen.  

I Dan lever je dus ook weleens informatie aan voor de inkoper 

Ja nou bijvoorbeeld ik heb voor [inkoper] de pakketjes klaargemaakt voor de palen. Hoeveel palen 
gaan erin, welke lengtes, dus dat was dan voor het heiwerk in de prefab variant. Dus voor alle palen 
dat we aangegeven hebben, oké we hebben zoveel poeren, zoveel palen en palen met deze lengte 
op die plek. Dus eigenlijk een heel breed pakket met een planning erbij wanneer we wat klaar 
moeten hebben.  

I Dus eigenlijk gewoon de inkoopspecificatie? 

Ja eigenlijk gewoon de pakketjes klaargezet, zelfde geldt voor de wapening. Welke poeren, welke 
afmetingen en hoeveel wapening moet erin. 
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I Ja dat zet je dan door en daar gaat [Inkoper] dan mee aan de slag 

Ja die heeft dat weer verder verstrekt. Omdat we zeggen we gaan er bindend in, dan krijg je dus 
apart, maar dat doet dus eigenlijk de afdeling inkoop, die maakt dan de contracten met 
geheimhoudingsplicht en bla bla. Dat ligt niet bij mij, dat lag bij hun. 

I Je zei al dit is een beetje een ander project. Is dit het algemene beeld wat jij doet? 

Nou ja goed ik heb de laatste jaren ook geen tenders gedaan.  

I Oh op zo’n manier 

Ik heb de laatste jaren altijd op de projectlocaties zelf gezeten. Nadat het werk al was aangenomen, 
op zich de offerteaanvragen is niet anders of het in de tenderfase is of lopende het werk, maar zoals 
nu weer een tender, dit is de eerste tender sinds 5 jaar ofzo. 

I Ah ja op zo’n manier, dan is het allemaal weer even uitzoeken natuurlijk. 

Dat krijg je natuurlijk ook als projectcoördinator, heb je net even een andere taak. Dan wanneer je 
echt in de realisatie zit. 

I Welke informatie verspreid jij allemaal en welke informatie ontvang je? 

Bij de tender is het natuurlijk nu wel meer opletten met wat gaan we verspreiden, omdat er een 
aantal kansen in zitten waarmee we wel willen oppassen dat dat niet direct op straat ligt. Dus dan 
kun je offertes aanvragen bij verschillende marktpartijen, maar dat kan dan met afwijkende 
hoeveelheden zijn. Zodat we hem zelf terug kunnen rekenen, dat we een idee hebben van oké dit 
kost het. Daarmee ben je dus wel voorzichtig met welke informatie we verstrekken en ook wel een 
beetje aan wie  

I Ja en binnen het tenderteam zelf dan dus met inkoper, met de calculator en met de 
tendermanager. Ben jij de beheerder van de SharePoint of is dat juist de tendermanager? 

Nee we hebben hier een hoofd kosten deskundige, dat is eigenlijk de hoofd calculator, die staat 
eigenlijk aan de lat natuurlijk om alle input te krijgen. Dus die zit ons achter de broek aan om 
informatie aan te leveren en ik heb dan meer vanuit Van Hattem met de civiele kant, dus heb ik 
contact met [calculator], de calculator om afstemming te hebben van oké wat doe jij, wat doe ik.  

I Ja en dan is het eerst de calculator doet de analyse van het project en die kijkt wat erin moet 
en dan kom jij erbij om de specificaties van dingen te maken? 

Ja we hebben hier nu eigenlijk aan het begin gewoon met een grotere club gewoon is een lijst 
gemaakt. Of ik heb toen een lijst gemaakt samen met [calculator] en die hebben we afgestemd met 
[bedrijf] en dan de calculator [bedrijf] en ook de werkvoorbereider daar. We maken gewoon 1 lijst, 
die staat op SharePoint en dat is onze inkooplijst en daar staan actiehouders achter en wat gaan we 
aanvragen en bij wie. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een lopend document die continu gewijzigd 
dan wel aangevuld wordt. 

I is de informatie die je krijgt gedetailleerd genoeg om er mee verder te werken? Of is het 
weleens zo dat je nog terug moet gaan vragen? 

Nee, het is niet altijd duidelijk en dan vooral in een tender met design & construct werken daar zijn 
heel vaak dingen niet duidelijk. Dus dan maken we eigenlijk de selectie uit de contracteisen die 
gemaakt worden dat we die meesturen, maar in deze hebben we natuurlijk voor een deel van het 
werk gezegd, we leggen het ontwerp aan de kant en maken zelf iets nieuws. Daarmee laat je eigenlijk 
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alle contracteisen los dus dan moeten we voor onszelf de nieuwe contracteisen bedenken. Die zijn 
dan allemaal niet zo uitgeschreven als die eis teksten die je uit het contract haalt. Normaal gesproken 
gaan gewoon de contracteisen dus gewoon de vanuit de opdrachtgever verstrekte documenten dus 
dat kan ook gewoon de planning zijn, de contracteisen waar iets aan moet voldoen die worden 
meegestuurd naar een leverancier zodat hij weet wat er gevraagd wordt en daar maken zij dan een 
aanbieding op.  

I Ja wat ik ook begreep is dat het soms ook nog een beetje, omdat het nog in een tender zit 
dat een ontwerp bijvoorbeeld nog op schets niveau zit en niet zo gedetailleerd is en dat het daardoor 
ook lastig kan zijn om inkoopspecificaties te maken. 

Ja nee dat klopt, maar we weten bijvoorbeeld voor aarding van windmolens dan staat er bij ons in 
het contract een regel dat de aarding moet voldoen aan de hoogste beveiligingsklasse, een bepaalde 
norm. Zegt mij ook niet heel veel wat dat nou exact is, alleen we weten dat normaal gesproken de 
turbine leverancier die regelt de aarding, die levert ook de aarding voorzieningen, omdat we die 
gegevens al hebben, hebben we dus alleen die contractregel van dit moet je doen en dat zijn 
eigenlijk gewoon landelijke regels en dat pakketje hebben we dus naar een leverancier van aarding 
gestuurd van hier moet het aan voldoen.  

I Dat haal jij dan uit de tenderdocumenten? 

Ja of de calculator ligt er een beetje aan hoe je het afstemt., maar normaal gesproken haal je dat 
eruit en maak je de pakketjes klaar en verstuur je dat naar Rene toe. 

I Die informatie is wel op tijd in het proces? Of heb je weleens dat je de informatie heel laat 
ontvangt of dat je er nog eens achteraan moet bellen 

Ja soms worden documenten laat verstrekt door de opdrachtgever dat kan. Of dat ze een nota van 
inlichtingen sturen en dat we daar zelf last minute achteraangaan. Dat er dingen wijzigen 

I Ja dat kan nog tot 2 weken voor, kunnen er nog nota’s worden verstuurd. 

Ja het kan dus zijn dat je pas een week van tevoren je laatste prijsaanpassing krijgt. Vanuit de 
leverancier want die heeft natuurlijk tijd nodig om een nieuwe offerte te maken. Dus die 
prijswijzigingen kunnen het laatste moment nog komen, maar een aantal zaken zullen ook nooit 
helemaal bekend worden. Daar moeten we gewoon een aanname voor doen en dat is gewoon een 
inschatting deels kijken naar oude projecten en kijken wat ze zelf kunnen vinden. 

I Deels kijken naar oude projecten, dat is wel interessant. 

Ja, bijvoorbeeld wapeningshoeveelheden, poeren, we hebben nu meerdere poeren in het land 
gebouwd daarmee hebben we een indicatie hoeveel werkelijk erin gaat. Je hebt natuurlijk een 
ontwerp, maar goed extra hulpwapening wat erin moet is niet aangegeven, dus we weten nu van 
oude projecten hoeveel hebben we nu werkelijk afgerekend, hoeveel kilo’s zijn er nu meer ingegaan 
of hoeveel extra hulpwapening is erin gegaan. Dus op basis daarvan zeggen we als dit de referentie is 
dan kennen we vanuit de ervaring dat daar nog standaard 15kg bij op komt per kuub bijvoorbeeld. 
Nou dat kan een uitgangspunt zijn, dan nemen we dat mee, omdat er nu nog niet heel veel bekend is 
houden we rekening met zoveel basiswapening plus zoveel bewapening  

I Dat is ook wat je weet of is dat ook een stukje dat je gewoon op kan zoeken in een soort 
database? 
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Nee we hebben daar niet een standaard database voor, maar wel vanuit de calculatie. De calculators 
die weten het en navraag omdat we van de collega’s gewoon weten wie waar eigenlijk gezeten heeft 
en dat we dan dus vragen van hoeveel hebben jullie uiteindelijk nou echt verwerkt? 

I Dus het niet zo van dat je het even… 

Het is niet zo druk op de knop. 

I Dus niet druk op de knop en dan krijg ik alle projecten waarin dit is toegepast en zoiets 

Nee bij de calculatie doen ze wel nacalculaties, maar dat is ook niet een druk op de knop. Dat is niet 
een druk op de knop dat daar alle informatie direct. Kun je trouwen ook wel op afstuderen 
nacalculaties. Daar kan je veel over vinden. 

I Wat sowieso al voorbijkwam is evaluaties in het proces en daar komen straks nog wel even 
op terug. Hoe gemakkelijk is het om bij de benodigde informatie te komen? 

Makkelijk, soms is het natuurlijk wel een beetje een puzzel, maar in de basis als je mensen gewoon 
vraagt dan zijn die gegevens beschikbaar, dus dan heb je ze en is het relatief eenvoudig om 
daarachter te komen. 

I Ja en voor een tender, de tenderinformatie staat op een SharePoint, begreep ik. 

Ja bijvoorbeeld ook met doorlooptijden van dingen. We hebben projecten die daar vergelijkbaar zijn. 
Dat je die planningen opvraagt en weet van wat zijn nu eigenlijk realistische doorlooptijden en waar 
heeft nu daar het grootste knelpunt of raakvlak wat misschien beter kan.  

I Dat is wel interessant dat je hier ook in zegt van kijk naar en oud project en kijk eens even 

Ja want zo hebben we het hier ook gedaan. Er zijn een aantal dezelfde teamleden die ook andere 
windmolenfundaties gebouwd hebben en we zitten hier nog steeds in de combinatie als [combinatie] 
natuurlijk met [combinatiebedrijven]. Met die [combinatiebedrijven] zijn ook alle andere [projecten] 
gemaakt dus waar in het vorige park het misging op afstemming met wij waren klaar en vervolgens 
moet [bedrijf]  weer alles openbreken om hun kabels te leggen. Dus dat was niet handig. We liepen 
daar in de weg met de mastenbouwen. Nou zorgen dat we nu in de planning dat zo inplannen dat je 
dat raakvlak niet meer hebt. Dat je gelijk met elkaar opgaat of dat je ook op tijden komt dat een 
ander er geen last van heeft. Dus die lering wordt dus wel uit de oude projecten opgehaald en moet 
zeggen die is ook eenvoudig beschikbaar. 

I Ja? Maar dat is dus ook wel een beetje weten wie eraan hebben gewerkt? 

Ja 

I Het is niet die database waar we het net over hadden? 

Nee ze zijn ermee bezig om nu ook een hele kennisbank te vullen, maar goed dat is ook iedereen 
moet gewoon zijn projecten invullen en een kleine omschrijving wat het nou inhoud. Dat je in de 
kennisbank, gewoon als je zegt windmolens, dat je daar een heel rijtje projecten naar voren krijgt 
met daarbij de mensen die in dat team hebben gezeten. Dat je die dus heel specifiek kan vragen. Dus 
het is nog niet helemaal zo ver, maar grote opzet daarvoor die is er. Dus dat is work in progress 
eigenlijk. 

I Doe jij nou meer regiowerk of meer landelijke werken? 
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Vanuit de regio, regio oost, maar toen ik bij [bedrijf] kwam een jaar of 6 terug heb [project] gedaan. 
Dat was eigenlijk, dat was wel toegeschoven aan de regio, maar eigenlijk was het een landelijk werk. 
Vervolgens [project], is ook toegeschoven aan de regio, maar eigenlijk was het qua omvang meer een 
landelijk werk, maar goed in de basis ben ik vanuit de regio. 

I Dat zijn dus ook wat kleinere projecten dan? 

Ja 

I Zie je dan verschil in uitvoering ten opzichte van grote projecten? 

Dat is een beetje lastig aangezien ik niet zoveel kleine werken gedaan heb sinds ik bij [bedrijf]. Laatst 
een [Project] gemaakt in Twello samen met de [bedrijf]. Dat was dan even een klein klusje, maar 
eigenlijk alle andere waren grote klussen. Dus echt onderscheid… Als je terugkijkt voor inkoop is het 
dan anders kleine projecten en grote projecten nee. De hoeveelheden zijn anders, maar het proces is 
hetzelfde. Maak nog steeds zelfde pakketjes klaar, moet nog steeds dezelfde mensen bellen, moet 
nog steeds dezelfde offerte vergelijking maken en zelfde contracten opstellen.  

I hooguit ander inkoper 

Ja en het verschil zit op het moment dat we een klein project, een kleine inkoop doen dat we zelf de 
inkoopcontracten schrijven en die gaat dan nog wel even langs [inkoper], maar op de momenten dat 
de inkopen heel groot worden, dan zit [inkoper] standaard aan tafel of [inkoper] komt er dan 
standaard bij kijken. Dat is eigenlijk het grootste verschil. 

I Oké dus in een klein project heeft de inkoper wat meer de coördinerende, overzichtsrol, en 
in een groot project zijn ze meer er echt goed bij betrokken. 

Ja klopt. Ik denk dat dat wel het grote verschil is ja tussen de grote en de kleine projecten. 

I Ja en waarom denk je dat het zo is? Of heb je daar geen idee van? 

Het is allemaal risico gestuurd, want op het moment dat de wapening, jij denkt wat is nou de cent op 
de kilo maar als je zulke ontzettend grote hoeveelheden hebt dan krijg je het over het hele project 
over miljoenen praten. Als je een klein projectje hebt dan is het risico als het misgaat €5000 ach weet 
je acceptabel. Dus dan is het risico gestuurd en op het moment dat wij hele specifieke inkopen 
hebben, dan halen we de informatie altijd bij de inkoper op.  

I Welke documenten maak jij? Je maakt dus een inkoopspecificatie en nog andere 
documenten? 

Ehm nee eigenlijk de inkoopspecificatie, dus de offerte aanvraag, daarna dus de spiegel dus de 
offerte vergelijken.  

I Ja doe jij dat of doet de calculator dat of doet de inkoper dat? Want ik hoorde nu al van de 
calculator dat doen wij weleens, de inkoper die zei doen wij ook weleens. 

Ja nee dat klopt we doen het allemaal weleens en dat is ook net een beetje de afspraken die je met 
elkaar maakt, want wie heeft waar tijd voor en wie is vooral kundig op dat vlak. Dus ja het verschilt 
het is niet aan 1 persoon toe te wijzen die het altijd doet. Je kunt niet altijd zeggen de 
werkvoorbereider doet het altijd, want dat is niet zo en de inkoper doet het ook niet altijd 

I nee dat klopt. Wat ik wel begreep is dat bij een prijsspiegel maken dat het een stukje 
evaluatie is van offertes en dat dat vaak verschilt van wat je uitvraagt dus dat je dat moet analyseren 
en daarna pas echt de spiegel kan maken.  
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Ja eigenlijk bij het opstellen van de spiegel kom je verschillen tegen. Als je gewoon de standaard 
spiegel erbij pakt, dan zie je al redelijk snel waar de verschillen zitten. Als er contracteisen zijn, kun je 
die heel makkelijk eraan hangen. Op het moment dat die er niet zijn, kun je zelf de omschrijvingen 
maken en vergelijken, want dat is natuurlijk ook wel een moeilijkheid bij het maken van een goede 
spiegel, dat je appels met appels vergelijkt. Dus wat bieden ze aan en onder welke voorwaarden, ja 
dat haal je uit zo’n spiegel er wel uit. Op het moment dus dat je hetzelfde lijstje gebruikt en dingen 
gaat invullen en eentje heeft de afvoer van bijvoorbeeld restmateriaal er wel in zitten, of hij sluit 
grondwerk of bemaling uit, zo zijn er heel veel verschillen en op het moment dat er eentje dus 
aanbiedt zichtbaar voor een x bedrag en bij de ander zit het er niet bij op dan zet je vaak dat bedrag 
bij hem er ook op om de doortelling een beetje zuiver te houden, want op het moment dat er eentje 
aanbiedt die heel gespecificeerd is die altijd het duurst. 

I Terwijl die uiteindelijk in de uitvoering… 

Misschien wel het goedkoopste is, omdat die ander allerlei dingen verborgen in de tekst heeft zitten. 
Als je die dus hebt uitgesloten en niet meerekent dan denk je dat die heel goedkoop is, maar dan 
krijg je dus aan alle kanten straks extra kosten, omdat het niet afgesproken is. Dan heb je gewoon 
slecht ingekocht of een slechte spiegel gemaakt. Maar goed een goede spiegel maken is wel lastig. 

I Ja, dat moet vaak ook in korte tijd begreep ik ook. 

Ja 

I Betekent het ook dat je weleens moet gaan bellen met een partij van wat bedoelen jullie in 
dat stuk. 

Ja als je met de spiegel bezig bent en het is niet duidelijk of het er wel of niet bij in zit, gewoon eens 
even vragen. 

I Goed we hadden het net al een beetje over de informatie, over de evaluaties bijvoorbeeld, 
daar heb ik ook nog wat vragen over. Welke informatie wordt er momenteel tijdens de uitvoering 
allemaal van het proces opgeslagen? 

De uitvraag wat naar de leverancier is gegaan wordt opgeslagen, want dat is ook straks je 
uitgangspunt voor contractvorming als straks het werk er is. De spiegels worden opgeslagen en straks 
de contracten wat er weggegaan is en of die volledig getekend retour is gekomen. Wat we nu op een 
oud werk nog wel hebben dat we achteraf veel gedonder met ze hebben. Dat we nu helemaal 
teruggaan naar de uitvraag waar destijds hun offerte op is gebaseerd. Dus hebben zij documenten 
gehad ja of nee, hebben zij dingen kunnen weten ja of nee. Nou ja goed als je zo ver bent dat is niet 
best, maar dan merk je direct hoe erg het van belang is dat je ergens wel zichtbaar hebt wat je 
verstuurd hebt. 

I En dat wordt opgeslagen in de SharePoint omgeving van de tender of blijft dat bij inkoop 
achter? 

Nee dat moet op de SharePoint van de Tender komen te staan.  

I Goed als je dan het proces van de start van de tender tot aan uiteindelijk oplevering van een 
project kijkt wordt daarin informatie opgeslagen waarvan je zegt die zouden we ook kunnen 
gebruiken in een nieuwe tender? Dus waar we het net al een beetje over hadden. Van stel je hebt 
een windmolenpark en je hebt al eens eerder een windmolenpark gedaan dat je die informatie nog 
eens kan gebruiken in een nieuwe tender voor een windmolenpark. 
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Ehm… ik weet nu even niet wat je vraag is. 

I stel je bouwt een windmolenpark van start tender tot aan oplevering verzamel je informatie, 
die sla je op. Kan er informatie die je opgeslagen hebt gebruikt worden voor een nieuwe tender? 

Dat kan, maar het is dus niet dat dat al ergens standaard opgeslagen wordt en op het moment dat je 
aan een tender werkt je direct een linkje krijgt waar je het kan vinden 

I Wat voor informatie moet ik dan aan denken? 

Ja eigenlijk gewoon de planning en werkelijk gemaakt kosten. Dus eigenlijk een soort nacalculatie en 
kans risico wat zich destijds voorgedaan hebben. Misschien nog wel meer risico’s en raakvlakken. Dat 
je die gelijk vanaf het begin inzichtlelijk hebt. Dat geeft wel overzicht op het hele werk. 

I Dat zijn risico’s ten aanzien van leveranciers en constructies. 

Ja en dat is ook bij ieder project wordt de onderaannemer en leveranciers evaluatie uitgevoerd dat 
wordt teruggekoppeld naar de inkoop zodat ze ook weten bij volgende inkopen dat ze specifiek 
aandacht moeten hebben voor items waar ze onvoldoende scoren. Dat we daar specifieke afspraken 
over kunnen maken of dat straks gaat leiden van we doen het niet. 

I Ja even niet met die partij, dat soort dingen. 

Ja. Dus je haalt deels informatie uit de nacalculatie en deels uit de leveranciers en onderaannemers 
evaluaties. Voor mij is het nu niet duidelijk, wat er met een evaluatieformulier van de leveranciers 
wat daarmee gedaan is.  

I En het is ook niet zo dat jij dat nu kan gaan gebruiken als jij marktpartijen gaat 

Nee wat vaak wel doen is voordat we een aanvraag weg doen dat we even een overzicht opstellen en 
dat we die even doornemen met inkoop, want zij hebben natuurlijk een breder beeld van welke 
projecten we allemaal hebben en wat ze net allemaal in hebben gekocht, dat je mee kan fietsen op 
bijvoorbeeld andere contracten. Dat daar afspraken over bijvoorbeeld eenheidsprijzen bijvoorbeeld 
wapening dat je zegt we kopen dit in en dan hebben we nog een klein klusje ach weet je dezelfde 
voorwaarden dezelfde dingen. Dat bespaart een hoop werk, maar hetzelfde geldt als ze een hoop 
gezeik hebben op een ander werk, dat ze zeggen nou die maar even niet. Maar goed dat is wel elke 
keer specifiek voor de start van alle aanvragen dat we die even spiegelen met inkoop.  

I we hadden het net ook al een beetje over die historische data, dus dat je naar oude 
projecten kijkt, welke historische data/informatie zou van waarde kunnen zijn bij de verwerving van 
nieuwe projecten? Dus wat ik nu begreep de evaluaties sowieso en de nacalculatie. Dat zijn denk ik 
de belangrijkste 2. 

Ja en dan de raakvlakken en risico’s 

I Ja en dan een lay-out van hoe een vorige tender is gegaan, wat daar goed in is gegaan en wat 
fout is gegaan, zou dat nog kunnen. 

Ehm ja dat is natuurlijk altijd wel van meerwaarde. Ik heb alleen nog niet gezien. Niet dat daar 
specifieke formulieren zijn. 

I Nee mag wel iets out-of-the-box hier zijn.  
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Nee want we maken aan het einde van project altijd een projectdossier. Daar staan dus in 
hoofdlijnen alle kenmerken in en alle kengetallen van het werk in. Daar komen dit soort items niet zo 
in terug. Niet zo specifiek. 

I Niet wat er goed ging en wat er fout ging 

Nee 

I Dus er is niet echt een lerend vermogen zeg maar? 

Nou ja niet zo zeer op papier aantoonbaar dat we formulieren hebben ingevuld, maar het lerend 
vermogen zit er wel in dat we elkaar weten te vinden. Dus dat is denk ik nog veel belangrijker, want 
de informatie die ze [project] gebruikt hebben, die informatie is eigenlijk voor 100% in deze tender 
opgenomen. Dus in die zin zit het lerend vermogen er wel in ja.  

I Ja oké. Is er op dit moment informatie beschikbaar die niet wordt gebruikt? 

Dat denk ik. Ik denk dat inkoop een eigen SharePoint site heeft, misschien wel met informatie, waar 
wij ook wat aan hebben. Je weet het niet. 

I ja nou dat is ook een antwoord. 

Dus ik denk dat er veel informatie is waar we geen gebruik van maken, omdat het een stuk 
onwetendheid zit of het er is ja of de nee. 

I Omdat jij niet op de hoogte bent van die informatie. 

Ja moet zeggen ik ben er ook niet achteraangegaan heb er ook niet naar gezocht, maar goed aan de 
andere kant ik heb er ook nog nooit iemand over gehoord. Alleen ik kan me voorstellen als je kijk 
vanuit de werkvoorbereiding SharePoint site dat ze dat bij inkoop ook hebben. Dus misschien dat jij 
mij dat kan vertellen. 

I ik weet dat er een inkoop SharePoint is  

Ja alleen weet ik niet voor wie die toegankelijk is. 

I voor de inkopers. 

Ja oké dat kan natuurlijk best dat, dat besloten is dat daar bedrijfsgevoelige informatie staat en dat, 
dat niet gedeeld wordt, maar bijvoorbeeld hele makkelijk inkoopspiegels standaard lay-out. 
Misschien wel handig als die een mapje hebben, die documenten he. 

I maar ik heb ook het BVS genomen daar staat ook een inkoopspecificatie of is dat weer iets 
heel anders dan een spiegel 

Ja een specificatie en een spiegel zijn wel verschillend, maar klopt in het BVS staan ook documenten 
en we hebben ook in office template tool daar staan ook een paar documenten in, maar het 
correspondeert nog niet allemaal met elkaar. Dus dan heb je verschillende versies, dus waarschijnlijk 
zit er ook nu op SharePoint site de allernieuwste informatie. Dus ik denk dat er veel meer informatie 
beschikbaar is dan dat veel mensen weten. 

I Ja want de prijzen bepalen dat doet de calculator toch en die krijgen een prijsfile van inkoop 
of die stelt inkoop beschikbaar dan en aan de hand daarvan worden dingen afgeprijsd. Dus dat is ook 
informatie die inkoop heeft uiteindelijk en niet direct wordt gedeeld met jullie denk ik. 

Nee 
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I Is ook niet echt een meerwaarde denk ik, verder er staan natuurlijk contracten. Ik weet ook 
niet precies wat er op die SharePoint staat  

Nee weet ik ook niet 

I Laatste vraag als je naar het proces kijkt het inkoopproces in de tenderfase denk je dat er 
verbeteringen mogelijk zijn en waar dan? 

Goeie vraag. Dat zou ik zo eigenlijk niet weten, want volgens mij zitten er al niet echt veel overtollige 
stappen in en het is meer met het vastleggen van bijvoorbeeld uitgangspunten om allerlei 
documenten samen te stellen. Dus op het moment dat je een heel pakket documenten verstuurd 
naar een leverancier of onderaannemer. Dan is het heel veel overtyp werk, dat je het overschrijft om 
het een hapklaar pakketje te maken, zodat je het voor mensen duidelijk hebt, dat ze het snappen, en 
dat het dus ook vastligt met welke documenten ze hebben gekregen. Dus wat ik net zei als je dus 
gezeik hebt, dat je terug kan kijken wat hebben ze gehad. Daar gaat veel werk inzitten en misschien 
dat dat nog weleens anders kan, dat het een hele bulk gewoon poef vanuit uit SharePoint kan 
versturen dat het als het ware automatisch een verzendlijstje uitdraait of een bijlage lijstje maakt 
waar je alle, met versiebeheer, documentennamen alles als export achtig iets krijgt, misschien dat er 
dan wat minder typewerk in zit. 

I want het is nu heel erg dat je vanuit de tenderstrategie, vanuit de specificatie, daarvanuit 
heel erg je specificatie dingen moet gaan typen? 

Ja want vaak ook bij een aanvraag, verzonden we de bijlages waarnaar verwezen wordt. Dan moet je 
al die bestandsnamen allemaal specifiek op gaan noemen en het liefst nog met versie en datum van 
het document erachter.  

I Dus dat is wel een hoop typewerk. Dat is ook een procesverbetering. Dat is de uitvoering, het 
proces is dan goed. 

Ja want het proces an sich denk ik van nou volgens mij zitten daar niet heel veel onnodige dingen 
meer in.  

I Maar goed gaat de uitvoering altijd zoals je zou willen? 

Nee vaak niet, maar dat heeft denk ik niet zo zeer direct met het proces van inkoop te maken. 
Gewoon met het moment dat er gewijzigde informatie komt, moeten we op het een of ander manier 
verwerken of je moet zeggen inderdaad doe we niks mee mooi. Kan ook, maar dan moeten we niet 
vergeten dat er wat dingen gewijzigd zijn. Zoals nu met het [project] we gaan een aanbieding doen, 
we moeten straks nog een keer herziene aanbieding doen, maar pas over 2 jaar gaan we buiten 
bouwen. In die komende 2 jaar zal er ongetwijfeld heel veel veranderen, dan is het natuurlijk goed 
om vast te leggen, wat waren onze uitgangspunten. Dus we zijn nu allerlei lijstjes aan het maken op 
basis waarvan bieden we nu aan en waarvan wijken we af van het contract. Dus dat is een stukje 
documentatie het vastleggen van. Is veel werk maar noodzakelijk. Anders hebben straks helemaal 
niets meer om op terug te grijpen.  

I Maar veel handwerk is dat dus. Veel typewerk. 

Ja nou helpt VISE ons daar ontzettend mee, maar goed je moet ook in VISE dingen typen en 
handelingen doen. Dan kun je straks heel makkelijk een export maken, dus dan wordt het 
makkelijker, maar goed nog altijd veel werk in. 

I Want VISE kan je me dat even uitleggen, het is de eerste keer dat ik VISE voorbij hoor komen. 
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VISE is eigenlijk, ik weet niet of je Relatics kent, het is gewoon een omgeving waarin wij het hele 
contract als het ware hebben staan. Dus alle contracteisen hebben we overgenomen aangemaakt, 
alle documenten die we hebben gekregen die staan allemaal  

I Alles dus wat je vanuit de opdrachtgever krijgt, moet je daarin zetten. 

Ja, daarmee kunnen je dus ook allemaal linkjes leggen met verschillende documenten en uit de 
documenten kan het best zijn dat daar specifiek eis komt. Die schrijven we dan voor onszelf op, dan 
halen we die eruit zodat je er straks doorheen kan lopen en ook straks langs de calculatie kan leggen 
van joh hebben we dit afgeprijsd. Dus het is gewoon een heel makkelijk hulpmiddel wat ons nu in het 
tenderen heel veel helpt. Vooral met deze tender is het met de opdrachtgever een beetje een chaos, 
die versturen elke keer een nota zonder een begeleidend schrijven, gewoon spul over de schutting 
en een beetje zoek de verschillen bijna. Dus dan is het juist heel mooi dat we zo’n goed systeem 
hebben, die dat voor ons doet, maar goed daarnaast heb je natuurlijk iemand nodig die veel verstand 
heeft van VISE. Daarmee hou je wel het overzicht. Dus nou ja VISE ik heb eigenlijk geen idee of, 
inkoop doet daar niks mee, want dat VISE is eigenlijk echt gerelateerd aan de projecten, maar 
eigenlijk kan je in VISE alle eisen gewoon downloaden. Dus dat kan je heel makkelijk selecteren op 
bijvoorbeeld betonwerk als je zoiets moet hebben, dit zijn alle eisen die gesteld zijn aan beton 
hupsakee die gaan dan mee of aan prefab.  

I Ja maar dat is dus niet zo op dit moment dat je de eisen aanklikt en dat je knop klikt en dat 
het dan verzendt.  

Nee je kunt er wel een export van maken en dan krijg je het in Excel en dan stuur je die weg. Het is 
niet dat we dat allemaal over moeten typen. Nee dat gelukkig niet.  
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Appendix G: Process models 
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Appendix H: Spreadsheet 

 

 

Activity Description Category Transfer/Transform Principle Input/output Role
kick off meeting The tenderinformation is shared with the members of the tender team in a meeting clarifying for others Transform Transparency output Coordination

analysis of the project
Based on the tenderinformation the calculator analyses which segments are in the project and document 
these segments in de procurement plan

Organizing information Transform Granularity input/output Production

determine purchasing strategy
Based on the tenderinformation and the information of the previous step the purchaser determines which 
segements are decisive to win the tender and adds it to the procurement plan

Getting more information Transform Granularity input Production

determine quantities
For the segments identified in the procurement plan the calculator indicates the quantities needed and 
adds them to the procurement plan

Organizing information Transform Granularity input/output Production

determine suppliers
For the segments in the procurement plan that are not estimated, there is determined which suppliers are 
asked

Getting more information Transform Granularity input Production

discuss procurement plan
The procurement plan constructed in the previous steps is discussed with the tender manager, if the plan is 
approved the procurement plan is the basis for the execute procurement plan

Checking for correctness Transfer Accessibility input Coordination

register budget The calculator adds the prices obtained in the previous step in the tender budget Transferring the data from one document to another Transfer Accessibility output Production

Activity Description Category Transfer/Transform Principle Input/output Role

write procurement specification
The project coordinator construct for the segements package of information based on the 
tenderinformation. These packages are used to approach the market

Transferring the data from one document to another Transfer Accessibility output Production

approach the market
For the strategic items the supplier is approached if he is interested to cooperate in this project. If the 
supplier is interested the negotiations for a confidentialle statement are signed

Finding/obtaining information Transfer Accessibility input Production

drafting confidentially statement
The supplier has agreed to cooperate in the project. There is negotiated with the supplier to come to a 
confidentially statement. When an agreement is reached the document is signed.

Requiring clarification Transform Transparency output Production

drafting intention agreement
The next step is to make an intention agreement. In this document there is described what are the game 
rules (Who is responsible for who does what and who is responsible)

Requiring clarification Transform Transparency output Production

Finalise agreement When the intention agreement is signed an budget is made together with the supplier Requiring clarification Transform Transparency output Production

request quotation
For segements for which in the procurement plan is determined that the market should be approached, 
the suppliers in the procurement plan get a request for quotation. These request consist of the 
specifications and are send by mail

Finding/obtaining information Transfer Accessibility input Production

interpret quotations received
the quotations of the suppliers are received and these quotations are reviewed, for this review an 
evaluation and advice form is used.

Organizing information Transform Granularity input/output Production

add prices from price file
The segement which in the procurement plan are determined to be determined by own estimation are 
estimated with the help of a price file.

Keying in known data Transfer Accessibility output Production

main process

execute procurement plan
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Appendix I: Outline Focus group meeting 

Welcome 

• Short personal introduction 

The topic for today 

• The information flow in the procurement process 

• Evaluation of the improvement opportunities identified after conducting interviews 

o Check whether the problems are identified 

o Expectations of a better execution of the process when the proposed improvements 
are applied 

• You are selected as you have experience or are currently enrolled in the procurement 
process in the tender phase 

Guidelines 

• During this focus group meeting there are no good or wrong answers 

• This session is taped please talk one person at a time 

• You do not need to agree with the other participants in this meeting, but listen respectfully 
to each other. 

• If possible set your mobile phone to silence, when you really need to respond to a call please 
do as quietly as possible and come back as quickly as possible. 

• I am the moderator and therefore my role is to guide the discussion. 

• Talk to each other 

Opening question 

• Let’s start with a short introduction. Tell me your name, function and years of experience. 

Questions 

• The process is analysed using four principles accessibility, granularity, transparency and 
timeliness.  
What is your opinion about these four principles when you look at the information flow in the 
process? 

• For the accessibility principles the following issues are identified in the process. Information 
is shared mainly via emails and SharePoint. Consequently, it could be that not the latest 
version is used. Information of previous projects is difficult accessible. Also, there could be 
learned from previous projects with a similar scope, but the knowledge available is attached 
to person and therefore requires to know the right person. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcoming of 
accessibility in the information flow experienced during execution of the process? 

• For the granularity principles the following issues are identified in the process. It is difficult to 
get the right specifications to be used for the requests to suppliers and the knowledge of the 
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purchaser is not always used for identifying the strategy and the suppliers. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
granularity in the information flow experienced during execution of the process? 

• For the transparency principles the following issues are identified in the process. The role of 
the purchaser differs between big and small projects. The involvement of the purchaser from 
the start and during the execution can be challenging. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
transparency in the information flow experienced during execution of the process? 

• For the timeliness principles the following issues are identified in the process. During the 
execution of the process additional tender information could be received which might 
influence the process that is started. The quotations are sometimes received late before the 
final deadline of the tender. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
timeliness in the information flow experienced during execution of the process? 

• Which problems do you experience during the execution of the process which are not 
captured by this analysis? 

• The start of the tender should be better organised to get everybody involved in the process. 
There should be indicated which people from the departments are involved and they should 
get access to the SharePoint environment and an invitation for the kick off meeting. The end 
of the tender an evaluation should be conducted to see what went wrong and what when 
well. Based on these evaluations the process could be improved. 
How do you expect the improvements to lead to a better execution and flow of information in 
the process? 

• Another solution is to have the needed documents in the online project environment. 
Sharing documents via a link enables the participants working on the project to work 
simultaneously on a document.  
How do you expect the improvements to lead to a better execution and flow of information in 
the process? 

• For the longer term the procurement plan should be able to be made digital and to track 
each segment in a digital environment. Linking the contract requirements and the 
documents received to the segments that are involved. 
What is your opinion about the effectiveness of more digitalisation in the process? 

• What are in your opinion the drawbacks of the proposed improvement opportunities for the 
execution of the process? 

Ending question 

• Of the identified and discussed process improvements, which is the most important? 

Summary 

• Is this in your opinion an adequate summary of the meeting we have had? 

Final question 

• Is there something we have missed during this meeting? 
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Appendix J: Focus group meeting elaboration 

Welcome 

• Short personal introduction 

The topic for today 

• The information flow in the procurement process 

• Evaluation of the improvement opportunities identified after conducting interviews 

o Check whether the problems are identified 

o Expectations of a better execution of the process when the proposed improvements 
are applied 

• You are selected as you have experience or are currently enrolled in the procurement 
process in the tender phase 

Guidelines 

• During this focus group meeting there are no good or wrong answers 

• This session is taped please talk one person at a time 

• You do not need to agree with the other participants in this meeting but listen respectfully to 
each other. 

• If possible set your mobile phone to silence, when you really need to respond to a call please 
do as quietly as possible and come back as quickly as possible. 

• I am the moderator and therefore my role is to guide the discussion. 

• Talk to each other 

Opening question 

• Let’s start with a short introduction. Tell me your name, function and years of experience. 

C: [naam], Senior specialist cost engineering, begonnen 42 jaar geleden bij [bedrijf] ervaring zit 
voornamelijk in calculatie en … ik heb ook een aantal jaar werkvoorbereiding gedaan maar dat is heel 
wat jaren geleden, maar met name calculatie voor grote projecten coördinerend kostendeskundige. 

PC: [naam], 13 jaar geleden gestart bij [bedrijf] in de vakgroep werkvoorbereiding veel grotere 
werken gedaan. Integrale projecten zit ik op de afdeling en eigenlijk altijd het begin of het einde van 
de projectfase meegelopen. Dus nooit echt het begin dus de strategie van de tenders mis ik meestal 
wel, maar wel altijd het staartje meegekregen waarin je altijd precies in die transitie zit met inkoop 
vooral en wel intentie en hoe gaan we daar mee verder. Dus vanuit die rol ken ik veel van 
tenderfases. 

TM: [naam], ik werk 5 jaar bij [bedrijf]. Significant minder. Ik heb eerst 2 jaar traineeship gedaan, 
dus dan heb ik eigenlijk 4 functies gedaan. Eerst landelijk werkvoorbereiding uitvoering, system 
engineering en daarna ben ik op de regio gaan calculeren. Daarna ben ik eigenlijk de regio gebleven 
heb ik een jaar getenderd, een jaar in de uitvoering gezeten en een jaar tenderen weer nu. Dat zijn 
een beetje de tenders van heel klein van een paar ton tot we doen op de regio officieel tot 50 
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miljoen, maar het grootste wat ik zo’n beetje gedaan heb ik 20 miljoen. Zo’n beetje alles daartussen. 
Dus dat kan van hele kortlopende tenders zijn tot de wat uitgebreidere veel wel DMC-tenders en met 
strategie bezighouden van wat wil die klant nou en hoe gaan we daarop inspelen. Paar keer heel 
succesvol laatste paar keer hebben we er echt volledig naast gezeten. Dus dat is ook wel interessant, 
want daar kunnen we dan niet helemaal de vinger op leggen wat is daar dan fout gegaan? Daar zijn 
we nu ook wel mee bezig. Dus dat is interessant.  

C: Gemiddeld zitten we op 20 jaar ervaring. 

Questions 

• The process is analysed using four principles accessibility, granularity, transparency and 
timeliness.  
What is your opinion about these four principles when you look at the information flow in the 
process? 

TM Dan bedoel je bijvoorbeeld de informatie die je van een opdrachtgever krijgt? 

I Ja en ook van je collega’s natuurlijk die wordt gedeeld onderling 

Overeenstemming dat de vraag te breed is 

(Korte herhaling van de 4 principes en deelnemers noteren deze principes met korte uitleg) 

TM Hoe vertaalde jij transparantie net? 

I In hoeverre de informatie begrijpelijk is.  

TM Begrijpelijk? Wan tik zit meer bij transparantie eraan te denken, maar dat zit meer als je in 
een team zit met meerder partijen Is het meer transparantie of mensen kaarten voor de borst 
houden. Of je alles te horen krijgt. Dat zie ik meer als transparantie. 

PC Krijg je een offerte met een getal of met een raming.  

TM Soms begrijp ik wel wat ik krijg, maar begrijp ik niet alles. Transparantie kan ik me wel in 
vinden, maar die vertaling is misschien iets te toegespitst, maar dat is denk ik alleen als je met in een 
combinatie zit dus als je al in je eigen tender team met een [bedrijfsnaam] zit. 

(Onverstaanbaar) 

TM Dus dat transparantie vind ik opzich wel een hele herkenbare. Alleen die vertaling dacht ik 
van dat is misschien wel wat meer.  

C Maar nou noem je net opdrachtgever, maar we hebben het hier toch over juist de lijn 
hoofdaannemer  

I Maar ook onderling, want een calculator stuurt ook weer, communiceert ook weer met een 
inkoper en een werkvoorbereider ook. 

C die opdrachtgever staat hier toch even helemaal buiten, als het over dit onderwerp gaat. 

I Ja naja je krijgt daar natuurlijk wel tenderinformatie van. Daar doe je ook iets mee. Die is ook 
beschikbaar voor jullie. 

PC Ja oké maar als je hem even afpelt we hebben een inkooplijnen vanuit de opdrachtgever naar 
de hoofdaannemer of wat we dan ook in die rol zijn, vaak hebben we als hoofdaannemer dan ook 
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nevencombinanten en we hebben onderaannemers en in al die fases doorloop je een proces waarbij 
je die inkoopprocedures afstemt. Dus voor mijn hersens is het wel fijn als we een rol kiezen straks of 
het binnen de opdrachtgever goed loopt, doorgepakt wordt en uitgerold wordt anders betekent dat 
dat we met z’n drieën ieder vanuit een eigen perspectief antwoord gaan geven.  

TM Misschien moeten we die opdrachtgever even buiten beschouwing laten. Daar hebben we 
het minst invloed op denk ik. De rest van het team daar heb je zelf direct invloed op.  

I ja ik denk dat je het dan binnen het tenderteam moet houden. 

TM Maar volledigheid van informatie zit dat bij detailniveau? 

I Ja 

PC (mompelend wat samenvattend over de informatie gegeven) 

TM Want dat merk je wel vooral bij inkoopaanvragen, hoe summierder de informatie is die wij 
verschaffen, hoe slechter je… een beetje shit out shit in. Of andersom 

PC Ja of er zit een strategie achter, maar… 

TM Ja of je krijgt een hele hoge prijs omdat zij allemaal aannames doen over dingen die jij niet 
goed verschaft hebt. Dus die volledigheid is wel bij inkoop… (lijstje met principes langs) Wat bedoel je 
met tijdigheid? Of je op tijd de juiste informatie  

I Ja of je bij het begin zeg maar de informatie hebt. Als je begint aan de activiteit uitvoer 

(TM gaat lijstje langs) 

TM De vraag is nu toch eigenlijk of nog iets missen aan deze termen of niet? 

I ja eigenlijk of je als je kijk naar de informatie flow dus het uitwisselen van informatie mis je 
dan nog iets. 

TM Zit bij detailniveau ook, want je zei net volledigheid, maar soms krijg je ook heel veel dingen 
over de schutting die niet relevant zijn. Als jij een inkoopaanvraag krijgt, dus als je in de 
onderaannemers rol zit dan krijg je gewoon maar alles lekker makkelijk 

PC Ja zoek zelf maar uit  

TM dan kan je ook heel moeilijk dus volledigheid maar ook teveel. 

I Ja 

TM Dus eigenlijk is het gewoon  

PC krijg je de juiste informatie om je werk te kunnen doen. 

TM Ja detailniveau werkt 2 kanten op het moet ook weer niet te gedetailleerd en te veel 
randzaken zijn.  

PC Je hebt ook best wel vaak van die back to back inkoopaanvragen dan zeggen ze dit is ons 
contract en voor dat stukje je moet je zelf maar uitzoeken wat voor jou van toepassing is 

TM Ja dat vind ik wel een moeilijke altijd vooral als je maar zo’n stukje van het project moet doen 
en dan back to back over zo’n contract mee moet.  

PC 96 hoofdstukken pagina’s  
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TM Ben je dat tegengekomen in die tender?  

I Back to back? 

TM Ja dus dat ze zeggen van je moet 5% van het werk uitvoeren en je gaat voor de 
contractvoorwaarden van het hele project mee. Dat wordt weleens gevraagd, maar dan moet je dus 
alle contractdocumenten lezen, want anders kun je daar geen ja op zeggen, maar je hoeft maar voor 
zo’n stukje uit te werken dus dat is een scheve vraag. 

I Wat ik wil wel heel veel heb begrepen is dat als je een uitvraag doet en je doet het op 
bepaalde voorwaarden. Dat je het soms op de voorwaarden van de  

C Van de leverancier terugkrijgt. Dat is ook zo. 

TM Dan doen wij ook vaak. We doen het wel maar alleen onder onze eigen voorwaarden  

C Ja en dat komt daar ga je toch pas over praten als je het contract verworven hebt, dat ga je 
niet in die voorfase helemaal dichttimmeren.  

(kleine opmerkingen over contracten en afsluiting back to back) 

• For the accessibility principles the following issues are identified in the process. Information 
is shared mainly via emails and SharePoint. Consequently, it could be that not the latest 
version is used. Information of previous projects is difficult accessible. Also, there could be 
learned from previous projects with a similar scope, but the knowledge available is attached 
to person and therefore requires knowing the right person. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcoming of 
accessibility in the information flow experienced during execution of the process? 

PC: Het is ieder geval heel herkenbaar dat binnen een tenderteam vaak als je in een 
combinatiewerk zit dan is eigenlijk alle informatie staat een beetje op slot. Wat je openbaar krijgt 
mag iedereen lezen, maar het is niet zo heel gebruikelijk dat wij een referentie van [bedrijf] even 
doorpluizen om te kijken hoe zij dat hebben opgepakt. Dus de referentiewerken van jezelf die zijn 
meestal wel via de calculatie afdeling beschikbaar of de inkoper weet dat vaak. Hoe hebben we dat 
op andere werken gedaan, maar je merkt vaak in combinaties dat er dan een soort … Je mag dan niet 
bij elkaars keuken zoeken van hebben we heldere toegankelijke referenties waar we aan kunnen 
lenen of wat we kunnen gebruiken. 

TM:  Dat si meer transparantie  

PC: Ja maar je komt er ook gewoon fysiek niet bij de informatie gaat dan vaak via mailtje maar 
vaak He SharePoint is ook niet heel geschikt informatie op te delen vooral als je het met 
verschillende partners wil doen. Sterker nog het aanmelden van partners op SharePoint dat werkt 
nog steeds niet heel erg goed. Ik merk dat daar qua toegankelijkheid van informatie wel een hick-up 
zit waarbij het allemaal maar weer op een USB-stickje door de keet heen moet worden gebracht of 
door het gebouw.  

TM: Ik kan persoonlijk niet eens me eigen oude projecten meer in SharePoint terugvinden. 

PC: Oude projecten worden geblokkeerd zodra ze worden afgesloten 

TM:  Ja want dan denk ik dat hebben we toen ook gedaan en denk ik o even snel naar die map, 
maar dat bestaat dus niet meer en dan kun je dus niet even snel naar je eigen projecten om te zien 
wat je gedaan hebt. Even daarin. Dat kun je wel weer aanvragen en opzoeken, maar als ik even wil 
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kijken van hoe hebben we toen daar ik noem even een voorbeeld even iets een stempelraam als 
voorbeeld en daar kun je dan niet even bij dat vind ik dan best wel irritant.  

C: Ja ik vind de andere kant van de medaille, moet je ook heel erg secuur en voorzichtig zijn met 
de informatie en ook de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld wat jij zegt over de referenties van [bedrijf] 
dat interesseert mij eigenlijk niet, ik heb ze toch niet nodig voor een tender? dus ik hoef er ook niet 
bij. En de andere kant ik heb natuurlijk ook wel grotere tenders gedaan en ja niet iedereen hoeft 
inzicht te hebben in het integraal kostenoverzicht, beperk dat tot een aantal mensen, want dat soort 
informatie daar moet je heel voorzichtig mee zijn om die heel breed te delen, want er kunnen 
zomaar gekke dingen mee gebeuren. Dat wil je helemaal niet. Dus het is ook heel erg van belang om 
juiste wel te zorgen dat je goede bescherming hebt van de gegevens die je op SharePoint zet. En als 
het om inkoop gaat vind ik dat eigenlijk ook. 

TM: ja dat is waar, maar goed jij moet zelf, als jij nu een project begint en je denkt o dat hebben 
we toen ook gedaan bij tender dit en dat even snel je eigen oude calculaties kunnen vinden. 

C: Maar goed dat kan, want die zitten apart op een aparte server dus dat si geen probleem, wat 
ik ook wel heel nuttig vind, is dat we via een meer algemeen deel van SharePoint inzage hebben dat 
wordt door de inkoop bijgehouden dat alle offertes en ook opdrachten die de afgelopen jaren zijn 
ontvangen of zijn gemaakt dat die gewoon toegankelijk zijn. Dat wij ook als begroters kunnen kijken 
he dat werk hebben we iets vergelijkbaars gedaan. Even snel kijken  

PC: Dan krijg je gewoon een waarde 

C: Ja zeker voor de ramingsfase dan ga ik nog niks aanvragen. Dat komt misschien straks nog, ik 
ben sowieso niet van het heel erg veel aanvragen, maar dat is misschien straks wel een onderwerp.  

Rumoer 

C: nee maar ik vind dat we daar voor mijn gevoel zeker in de vestigingen veel te ver gaan dan 
denk ik daar moet je niet te veel energie in stoppen. Ik vind een prijsfile, een standaardlijst waarin de 
inkoper op dat moment voor dat specifieke project een hoop vastlegt over wat de prijzen moeten 
zijn voor dat project vind ik veel belangrijker… offertes doe je dan voor hele specifieke dingen niet 
voor heel veel standaard dingen. Dat komt misschien straks nog wel. Maar ik vind wel vroeger zat dat 
in een ander systeem dat is gestopt nou toen moest het weer helemaal opnieuw opgebouwd worden 
en nu zie je gewoon dat er weer volume is en dat je voldoende informatie hebt om van joh ik moet 
ven een prijs hebben van X of Y of van partij X of van partij Y want ik weet dat die op dat werk dat 
gedaan heeft dat kan even mooi gebruiken voor mijn raming. 

TM: maar dat is dus best toegankelijk eigenlijk? 

C: Dat is best toegankelijk 

PC: Afhankelijk van je rol 

C: Wat je niet kunt, je kunt niet in een ander project mee gaan kijken, dat kan niet. Je moet het 
via de algemene opbergplaats zeg maar van die files doen.  

I: moet je dan ook weten waar het project is? 

C: JE kan op project zoeken, op firma naam zoeken  

I: ja oké maar als je een bepaald onderdeel van een project nodig hebt  
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PC:  Ja nou als ik toevallig weet welk project het is dan kan ik binnen een project gaan zoeken. Als 
ik toevallig weet het zou weleens dat bedrijf geweest kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor voorspanningen 
dan weet ik zoek even op [Bedrijfsnaam] en dan weet waarschijnlijk heeft die al wel een offerte voor 
dat werk gemaakt en dan neem [bedrijfsnaam] en dan kan je even kijken. Stel. Ik vind dat op zich 
prima hoe we dat doen  

TM: Maar zoiets bestaat niet voor ik noem iets, als ik nu bouwplaat inrichting of een stempelraam 
dat ik even in mijn vorige projecten noem [projectnaam] kijken. Daar kan ik dan zelf kom ik dus niet 
meer in. En daar is niet iets van SharePoint werkvoorbereiding over hulpconstructies of  

Rumoer 

C: in onze vakgroep hebben we het daar wel over om ervoor te zorgen dat die informatie dan 
op vakgroep niveau beschikbaar blijft. Dus dat je zegt die relevante informatie uit dat project trek die 
er even uit en sla die op, op de vakgroep schijf en dan heb je als vakgroep toegang tot dat soort 
specifieke informatie. 

Door elkaar 

TM: Je hebt natuurlijk wel EMVIT voor EMVI-plannen hebben we dat wel dat is ook een 
SharePoint, een EMVI-bibliotheek dat je even gaat kijken joh wat hebben we toen bij die 
opdrachtgever hebben we dan  

C: Ga niet het wiel staan uitvinden en maak gebruik van wat eerder al bedacht is.  

TM: Maar dat heb je dus niet vanuit vakgroep werkvoorbereiding iets over constructies  

C: Dat zou je dan af moeten spreken.  

TM: Want dan moet je dus echt zelf een specifiek project kennen toegang vragen aan ICT en dan 
gaan zoeken in een berg  

PC Ja maar dan val je vaak in zo’n fase van laat maar 

TM: Ja, want je weet op zo’n SharePoint ook de weg niet en hoe dat dan ja  

PC: En je vindt ook veel te veel als je niet oppast. 

TM: Ja precies. 

PC:  Ik denk dat wat Jan ook net zei is wel belangrijk. Toegankelijkheid, ik weet niet hoe dat in 
jouw onderzoek zit dat vond ik wel goed sterk dat je dat zei, dat niet iedereen ook alle toegang hoeft 
te hebben. Dat is dan wel een voorwaarde dat je dat dan ook wel goed genoeg uitspreekt. Dat je 
weet waar je wel of niet toegang toe hebt en welke informatie deelbaar is of niet, want persoonlijk 
kom je er misschien wel uit, maar het is ook wel goed van elkaar om te weten. Een inkoop moe 
bijvoorbeeld worden doorgelegd, je zegt bijvoorbeeld tegen een werkvoorbereider van joh schrijf 
eens een specificatie. Dat je moet onderkennen dat die gewoon niet altijd de rechten heeft om alles 
op te vragen of te krijgen of te vinden. En dat is dus sommige rollen als ze niet vertegenwoordig zijn 
vanuit de calculator dat zo’n aanvraag dan ook niet goed de deur uit kan en we hebben het nu dus zo 
ingericht dat je dus met een kennisbank vakgroepen zitten waarbij dus Jan, jij kan in die bibliotheek, 
maar ik dus niet. Dus op het moment dat 1 van de rollen van de vier die hier aan tafel zitten 
ontbreken dan merk je dus dat er al meteen een hick-up zit in de toegankelijkheid  

TM: En bij informatie zoeken vind ik ook echt wel naamgeving, Ik zit nu in een SharePoint van we 
doen een windmolenpark van zuid en we kijken mee met de SharePoint van Oost, want we zijn 
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ongeveer hetzelfde project aan het doen met dezelfde SharePoint. Dus ze hebben mij alle rechten 
gegeven zodat ik alles kan vinden. Zodat ik niet steeds hoef te bellen. Nu bel ik steeds ja ik heb wel 
de rechten, maar ik heb geen idee hoe jullie het opslaan, want jullie gebruiken overal net andere 
term, net een andere naam, toch een mapjes structuur in een SharePoint maken, maar dan de 
inkoopaanvragen net op een andere plek dan wij ze neerzetten. Dus dan heb je wel de 
toegankelijkheid, maar dan kan je het gewoon niet vinden. 

C: Uniformiteit is nog wel iets waar een verbeterslag 

TM: Je maakt stiekem in SharePoint toch weer mapjes, maar dan weer net allemaal op een 
andere manier. Dat is wel even een ding hoor.  

I: Duidelijk dus ik denk wel dat van begrijpelijkheid. Sorry toegankelijkheid. Excuus aan de ene 
kant is de informatie dus wel toegankelijk, maar het is af en toe… het is toegankelijk voor calculatie, 
omdat ze een aparte map hebben goed toegankelijk en daardoor soms ook makkelijk om oude 
informatie terug te zoeken  

PC:  maar dat verschilt dus per vakgroep. 

I: Dat verschilt dus heel erg per vakgroep 

• For the granularity principles the following issues are identified in the process. It is difficult to 
get the right specifications to be used for the requests to suppliers and the knowledge of the 
purchaser is not always used for identifying the strategy and the suppliers. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
granularity in the information flow experienced during execution of the process? 

PC: Waar we het net al een beetje over hadden he je kan ook teveel of te weinig of de 
specificatie kan te compleet zijn of te incompleet. Waar ik zelf vaak met specificatie tegenaan loop is 
dat wij een type onderaannemer verwacht soms ook een type specificatie en als wij bijvoorbeeld 
echt een tender zitten en we weten eigenlijk nog niet precies wat we gaan bouwen, maar we hebben 
wel prefab liggers nodig dan kunnen wij met spanbeton best wel de afspraak maken van nou ja we 
hebben niet veel maar er komen liggers in en dan is spanbeton in staat om daar een offerte voor te 
schrijven, maar er zijn ook heel veel onderaannemers die dat die zo niet werken die willen calculeren 
die willen regels maken die kunnen niet dikke duim en waar wij dan vaak tegenaan lopen is dat je 
dan specificaties moet gaan bedenken of moet gaan inschatten of gaan gokken omdat de 
onderaannemer zijn prijs niet kan gaan geven. Daar zit vaak wel een beetje in een blast want je weet 
eigenlijk niet wat je gaat bouwen je weet vaak wel dat een project uit misschien 14 windmolen 
fundaties gaat bestaan, maar je weet niet hoe ze eruitzien. Dan moet je dat tegen de vlechter zeggen 
wat kost dat dan. Dan zegt hij ja maar wat voor staal zit daar dan in en wat is de kernmiddenlijn en 
dan moeten wij zeggen ja weet ik niet. En dan moet je dus dan al ter plekke gaan zeggen van nou ga 
maar uit van 14 mm ofzo. Dus daar loop ik heel erg vaak ook in die tenderfase tegenaan, dat 
sommige onderaannemers heel goed in staat zijn om dan maar ook iets in te schatten en een 
antwoord te geven en sommige ook helemaal niet.  

C: Nee nou dat is nou precies wat ik bedoel. Dat he dan op dat moment geen zin heeft om die 
partijen te benaderen. Je krijgt toch de informatie niet. Nou doe het dan met de prijsfile. Waarbij de 
inkoper naar eer en geweten zegt dit is voor mij op dit moment de prijs in de markt. Zoveel diameter 
en dan maken we zelf wel inschatting nou we denken dat die verdeling er zo uit ziet. Dat moeten we 
toch doen ook als we het van die onderaannemer krijgen. Die steekt ze nek daar niet voor uit. Dus ik 
vind dat we weleens te ver doorschieten in het aanvragen van onderaannemers en leveranciers met 
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het idee dat zij wel een goed antwoord geven terwijl wij eigenlijk de vraag nog niet goed 
geformuleerd hebben. Doe het dan op eigen doft. Het begint wat mij betreft ook altijd met een 
eerste raming maken en dan kijken van he waar zitten mijn costdrivers. Waar zit de meeste waarde 
en waar heeft het dan ook zin om die onderaannemer te benaderen en dan met wat jij net zegt. Ik 
vind het dus heel essentieel dat die inkoper in de eerste fase betrokken is en misschien daarna zelfs 
een tijdje weer niet, maar dat hij juist in de fase waarin de keuzes moet maken van ga ik nou wel of 
niet de markt op en als ik de markt op ga welke onderdelen doe ik dat en als ik dat doe he daar heb 
je die Kraljic matrix dat je dan ook kijkt in welk vakje zit ik dan en ga ik met 1 partij. Ik heb net zelf 
[project] gedaan [projectopdrachtgever], waarbij we gewoon heel selectief gezegd hebben van dit is 
zo cruciaal hier moeten we echt met een onderaannemer het overleg in gaan dan gaan we niet met 6 
partijen doen. Dus we kijken nu van wie zou dat het beste kunnen en we hebben gewoon voor een 
aantal onderdelen 1 partij gevraagd. Met jou gaan we dit doen intentieovereenkomst, 
geheimhoudingsovereenkomst gemaakt alles erop en eraan. Dan heb je het goede gesprek met 
elkaar.  

TM:  Maar dan verwacht je dus wel van een inkoper dat die strategisch meeneemt, wat gaan we 
aanvragen? Wie is daar geschikt voor? 

C: Tuurlijk 

TM: Dat zie ik op de regio dus totaal niet 

C: Veel te weinig 

TM: Daar zie we inkoop meer als doorgeefluik. Ik wil dat je dit bij die aanvraagt en hier wil ik 
prijzen voor.  

C: Ja maar dan wordt er voor 50 kuub beton nog een aanvraag gedaan.  

PC ja want dat staat in het BVS vaak he je moet vergelijken 

TM: Ja maar dat vind ik onzin. Er zit geen enkele strategie tussen inkoop en tenderteam. Dat staat 
echt een beetje aan de zijlijn te wachten tot er wat naar hem toe gegooid wordt. 

C Hoewel ik dat met Delft wel een stuk beter vond gaan 

TM Ja die tender heb ik niet meegekregen 

C: Nee maar daar zat [inkoper] wel op een andere manier in.  

Rumoer 

TM: Qua tijd is het ook niet altijd realistisch, toen hij op Delft zat waren alle projecten in 
uitvoering in rep en roer omdat [inkoper] niet bereikbaar was. 

C: het heeft natuurlijk ook te maken met de leiding in de vestigingen, omdat er daar natuurlijk 
ook mensen zitten die leidinggeven die vinden ook dat het op die manier moet.  

TM: ja en de tijd die iemand ervoor krijgt. Je kan niet iemand 10 minuten geven en dan zeggen je 
moet strategisch nadenken. Hij moet dan ook echt betrokken worden en weten waar de tender over 
gaat.  

C Dus inkoop in het begin betrokken zeker. Ja en dat gebeurt te weinig. Ik vind dat ook wel en 
als [inkoper] erbij had gezeten had ik dat ook zogezegd, dat is ook stukje pro activiteit van de inkoper 
zelf. De inkoper zelf kan ook elke week zien welke projecten er spelen en welke eraan zitten te 
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komen. Dat heb ik ook weleens tegen [inkopers] gezegd. Dat mis ik ook wel een beetje. Dan heb ik 
het natuurlijk voornamelijk over [inkopers], omdat ik daar mee te maken heb. Dan moet het ook 
gelden dat de inkoper zelf zijn vinger opsteekt van joh. Ik zie dat dit project eraan komt kunnen we 
alvast een keer aan tafel gaan zitten en eens gaan nadenken over hoe we dit qua inkoop gaan 
aanvliegen.  

I Hoe merk je dat als tendermanager, denk je dan ook zo erover? 

TM Ja ik denk dat het wel de meest wenselijke situatie is, maar als ik dan kijk naar de bezetting 
van de inkoop op de regio. Er is 1 iemand voor tenders en voor uitvoering en dat gaat met enorme 
pieken en dalen en diegene krijgt relatief weinig tijd en moet dan opeens komen opdraven en 
inderdaad volgens mij denkt onze leiding op [locatie] er anders over. Die vindt dat hij gewoon dingen 
moet aanvragen. En de leiding en de tijd die hij krijgt dus hij wordt alle kanten op gestuurd. Dus het 
werkt nu niet zoals het gaat in elk geval, maar ik geloof er wel in dat dit.  

C maar ik vind dat een inkoper in vestiging dan ook een beroep moet doen op zijn collega’s die 
met name dat strategische stuk in zijn beheer heeft om dan ook te zeggen van joh we staan nu op 
een punt om een nieuwe tender te starten denk even mee. Al is het maar een half uur of een uur. 
Van hoe zou jij dit aanvliegen.  

TM Dat strategische weet ik ook niet zo of dat iedereen dat in zich heeft. Om daar eens over na 
te denken. Als je dat nog nooit gedaan hebt en volgens mij doet [inkoper] dat ook niet heel vaak, 
want hij wordt heel vaak gewoon ingezet om inkoopaanvragen en om bij partijen langs te gaan om 
informatie op te halen en dan moet je opeens strategisch gaan nadenken. Dat is ook echt wel even 
iets wat je moet leren, paar keer moet doen. Dus ik denk dat kan zeker beter. Ik geloof er wel in dat. 
Wij vragen nu inderdaad soms 50 kuub beton bij 3 partijen aan en dan denk ik ja. Die tijd die daar 
soms in gaat zitten als je 1 keer Jan belt… heb je het op de cent nauwkeurig. 

I En als werkvoorbereider? 

PC Waar ik dus net mee begon he dus als die vraag, we hebben het er net over gehad waarom 
vraag je het, ik vind dat een goede nuance. Ik vind eigenlijk nog wel op het moment dat we gaan he 
je gaat het detailniveau uitpellen ook de werkvoorbereider is niet bij machte om het contract van A 
tot Z door te lezen. Dus vaak val je terug op een standaard inkoopspecificatie formuliertje die vul je 
dan je naar eer en geweten in. Vaak in een tender, of dan wordt het werk en dan merk je toch dat er 
een discussie ontstaat met de onderaannemer die zegt van ja maar dat heb je zo aangevraagd en dit 
gaat niet die kant op. Daarvoor hadden we het in het begin ook even over die back to back 
contracten. Ik zoek zelf wel even naar een midden van je wilt iets heel concreets zo optimaal 
mogelijk aanvragen om de partijen niet te overvragen, maar je wil wel voorkomen dat als het straks 
werk is dat je dan brede discussies krijgt over die stukken hebben we nooit gezien of dat hadden we 
niet geweten. Ik vind het wel lastig om daar het midden in te vinden. Misschien dat daarin ook een 
strategisch inkoper in kan helpen. Van joh zo’n partij kan dat of niet. Er zijn ook gewoon 
onderaannemers die prima snappen [bedrijfsnamen] die snappen gewoon hoe een werk loopt. Er zijn 
ook gewoon bedrijven die een hele andere aanvliegroute verlangen en daar vind ik vanuit 
werkvoorbereiding dat er niet altijd sturing in gegeven wordt. Van joh je moet een inkoopspecificatie 
hebben let op dit gaat naar zo’n partij dus doe of meer of minder je best, want dat kan wel of niet 
van belang zijn.  

TM maar moet die informatie niet bij team inkoop liggen? Wat voor type partij en wat voor 
behandeling? 
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PC maar het is niet vaak de inkoper die tegen de werkvoorbereider zegt van je moet een 
inkoopspecificatie. Vaak is de inkoopspecificatie al gereed, want de werkvoorbereider krijgt opdracht 
van. We hoeven het niet te herhalen, maar je mist gewoon de inkoopstrategie. 

TM Want [inkoper] komt wel vaak terug naar de werkvoorbereider van joh als het naar die stuurt 
moet je wel dit, dit en dit toevoegen anders krijg je een half antwoord. 

PC maar dan heeft die werkvoorbereider zijn tijd er al ingestoken. En zijn analyse zelf al gemaakt 
van wat stuur ik op en wat geef ik weg. Elk geval voor de rest qua volledigheid, het blijft natuurlijk 
gewoon een bende wat wij van opdrachtgevers krijgen. Daar doen wij natuurlijk ook (niet 
verstaanbaar) wij sturen weleens bundeltjes informatie toe maar ik heb weleens dvd’s voorbij zien 
komen met duizenden documenten naja het zit erin.  

I en ook nog eens dat het af en toe verandert toch? 

PC Ja wijzigingen nota’s van inlichtingen en vraaggesprekken die achteraf. Dat ze dan zeggen van 
ja wordt niet verwerkt ofzo, maar is wel van toepassing. Het is gewoon een zoekplaatje. Zeker in een 
tender afhankelijk van de doorlooptijd heb je daar gewoon niet de tijd voor om dat uit te zoeken en 
daar lopen we ook richting inkoop heel veel risico mee, omdat je wel of niet de juiste informatie weg 
legt. 

TM Ja dat vind ik wel een ding vaak verstuur je een inkoopaanvraag en dan komt er daarna nog 
een nota waardoor allerlei dingen veranderen om dan gestructureerd te kijken van wat moet je nou 
opnieuw naar welke partijen gaan sturen.  

PC wie heeft welke versie gezien. 

TM wie heeft wat gehad en wat is er waarin veranderd, want dat staat niet in het document, 
maar je gaat ook niet zomaar een nota sturen naar elke partij van zoek maar uit 

PC wat voor jou van toepassing is. 

TM Dat si vaak heel veel werk dus je wil die inkoopaanvragen niet te vroeg versturen, maar soms 
komt die nota zo laat dat is wel een ding. Maar dan klopt eigenlijk gewoon de informatie niet meet 
en vaak ga je dan zelf een offerte herinterpreteren. Van zij hebben dit aangeboden, maar de 
informatie is gewijzigd. Dus maken we er  

C pleit er ook voor om selectief te zijn met datgene wat je aanvraagt. Dat maakt ook het proces 
minder complex.  

TM maar doe jij dat ook vaker dan Jan dan heb je de offerte al terug van een partij en dan komt 
er nog een nota dat je het niet terugstuurt naar die partij maar het dan zelf gaat herinterpreteren. 
Van de palen moeten wat langer wat dikker.  

C Ja op het laatst tenzij je zegt hier kan ik even geen handen en voeten aan geven. Dan moet je 
opnieuw in contact. Dat is communicatie.: 

• For the transparency principles the following issues are identified in the process. The role of 
the purchaser differs between big and small projects. The involvement of the purchaser from 
the start and during the execution can be challenging. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
transparency in the information flow experienced during execution of the process? 
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C: Maar goed daar hebben we het net over gehad hij moet er wel vanaf het begin bij betrokken 
zijn. Dan kun je altijd afhankelijk van hoe je die strategie bepaald of nee welke strategie je bepaald 
altijd nog kijken wat zijn betrokkenheid in de volgende fase is. Juist dat begin vind ik cruciaal. Ik heb 
bij Delft en daar ben ik echt wel positief over hoe we dat opgepakt hebben. Misschien ook wel, 
omdat het een werk was wat [inkoper] wat meer lag. Er zat een flinke bouwkundige component in 
dat was voor hem ook wel interessant en uitdagend. Wat we daar ook gedaan hebben, ik deed daar 
de coördinatie ik was coördinerend kostendeskundige, dat we elke week op maandagmiddag zaten 
we een uur ander halfuur maximaal calculators en inkopers gewoon met z’n allen en dat was 
[company] en [bedrijf]. Dus dat was met een man of 5/6 dat we bij elkaar zaten om gewoon elke 
week even de thermometer erin te houden van waar staan we en hoe loopt wat is de stand? Wat 
moeten we nog doen. Waar moeten we nog de energie extra in stoppen dat heeft prima gewerkt. 

TM Hoe reel denk je dat het bij kleinere tenders zo’n inkoper ook betrokken is. Dit was een 
tender van 50 miljoen. 

C Waarom niet je bespaart al een hoop tijd voor die inkoper als al dat kleine grut even 
achterwege laat.  

TM Door die niet meer aan te vragen 

C Dus dat is ook die selectiviteit. Waardoor je meer tijd hebt voor datgene dat belangrijk is en 
dat is ook gewoon fysiek dat de medewerker collega ook gewoon daar zijn tijd aan kan besteden. In 
plaats van aan taken waarvan we kunnen zeggen van joh doe dat nou maar even niet.  

TM ik heb er op kleine tenders dus geen ervaring mee, want daar wordt de inkoper gewoon bijna 
nooit betrokken  

C Ja wat is klein? 

TM Ja laten we even de werken onder 5 miljoen helemaal buiten beschouwingen laten want daar 
wordt natuurlijk niks aangevraagd denk ik. We hebben natuurlijk heel veel werken tussen de 5 en 20 
miljoen op de regio en dan loopt er vaak maar eentje tussen de 20 en de 50. Waar een inkoper dan 
echt druk mee is.  

C Ja als ik Delft even knip in het [bedrijf] deel dan valt het [bedrijf] deel gewoon in die categorie 
(getallen over project). Daar heeft [inkoper] misschien wel iets te veel energie in gestopt  

TM De strategie kan natuurlijk ook zijn we gaan niks aanvragen we gaan er geen tijd in stoppen. 
Dan is die er wel bij om dat te bepalen.  

C ja het begint met selectiviteit. Dat je ook je energie stopt in dat wat echt van belang is en je 
herkent het als zeg dat er soms dingen worden aangevraagd waarvan het nut. 

TM elke tender wil wat aanvragen. Dus ook een tender van 2 miljoen gaan we dan wat 
aanvragen. Terwijl als dat onderdeel is van een grotere tender. Dan zeg je mwah. 

I Hoe wordt er bepaald of een inkoop 

C Heeft natuurlijk ook met andere mensen in het team te maken. Heeft een calculator die 
zekerheid nodig of heeft hij dat niet nodig.  

TM Dat klopt. In hoeverre kan hij het zelf inschatten en durft hij daar echt achter te staan.  

PC Zal ook een beetje gewoonte en beleving zijn van we doen het altijd zo. Dus we gaan maar 
zo.  
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C Zou ook kunnen 

PC soort oud gedrag 

C maar ook wel zeker of onzeker.  

TM  maar goed we hebben op [locatie] 3 calculators 1 is nu net een jaar bezig en de ander 3. Die 
komen heel vaak dingen tegen die ze nog nooit gezien hebben. Dat zal jij niet zo snel tegenkomen, 
maar goed scheelt natuurlijk of je een jaar op calculatie zit of 42.  

Gelach 

Tm ja want heel veel dingen denk ik nog ooit gezien dus vraag ik het aan. Dus dat heeft er ook 
wel mee te maken ja.  

I maar als we nu even teruggaan die inkoper, is het de taak van de inkoper dat hij zich erbij 
voegt of moet hij gevraagd worden? En wanneer vraag je een inkoper dan wel en wanneer niet? 

PC: hij moet er altijd bij zijn volgens mij is dat ook wat waar we het net over hadden. Hij moet er 
altijd bij zijn om daarna het pad uit te stippelen hoe vaak hij daarna er nog is. Stel je hebt een kleine 
tender dan zit je 1 keer bij elkaar op maandagmiddag een uurtje en als dan de inkoper zegt van joh 
weet je ik kan hier heel veel uren aan besteden, maar dat gaat niks opleveren dan zeg je gewoon van 
joh als dat werk is aangenomen spreken we nog wel een keer af. 

I maar is die dan zelfverantwoordelijk ervoor dat hij aan het begin is aangehaakt? Of moet 
daar iemand, een tendermanager voor zijn? 

TM Uiteindelijk wel toch een stukje pro activiteit 

C: Een stukje pro activiteit daar kunnen ze best nog wel in verbeteren 

TM Kijk elke maandag om 12:00u spreken wij op de regio alle werken die lopen. Staan we een 
kwartier bij elkaar. Daar staat de inkoper ook bij dan ziet hij als er 10 werken lopen en ik weet maar 
van 1 dan heb je er 9 gemist. Dus dan kan je ook best wel zeggen ehm jongens heb je het nodig? Dus 
het is een beetje beide, kijk als een tendermanager de deur dichtdoet en hem expres buiten houdt, 
maar het is denk ik beide zo staat veiligheid er denk ik ook bij die zegt dan joh hebben jullie al 
wanneer gaan we een keer zitten. Ik denk dat het op elke regio zo gaat dat er projecten besproken 
worden, ja hoe het hier dan gaat op integrale projecten weet ik niet, maar hoe dat gaat.  

PC nee dat is kwartaal 

TM: Maar de inkopers gaan dan in gesprek ofzo of die worden door tendermanagers betrokken 
of? 

C Dat zou best nog beter kunnen.  

• For the timeliness principles the following issues are identified in the process. During the 
execution of the process additional tender information could be received which might 
influence the process that is started. The quotations are sometimes received late before the 
final deadline of the tender. 
How do you think the presented outcomes of the analysis reflect the shortcomings of 
timeliness in the information flow experienced during execution of the process? 

C hebben wij geen invloed op, dat kunnen wij proberen, maar dat… 
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TM Je merkt wel vaak dat partijen een offerte voor zich houden, omdat ze de aanvraag van 
verschillende mensen gekregen hebben en dan ligt die daar al 6 weken en dan denk ik ja je weet al 
lang wat de prijs wordt die wachten dan tot 5 voor 12, maar daar heb je inderdaad weinig invloed op.  

I Ja dat is ook een beetje wat mijn conclusie dan is in die zin. Dit zijn 2 dingen waar je zelf 
weinig invloed uiteindelijk op hebt, omdat je afhankelijk bent van anderen Dus ik denk ook dat dat 
iets is wat in het proces zelf ja het levert een probleem op, maar je kan er niet zo heel veel mee.  

PC Ja ook daar het woordje selectief heb ik maar met hoofdletters opgeschreven. Je weet 
bijvoorbeeld [bedrijfsnaam] dat als er zes bedrijven zijn die damwanden nodig hebben dat iedereen 
naar [bedrijfsnaam] een mail gaat sturen. Dus ook daar zou inkoop in kunnen zeggen van joh zo’n 
offerte, die gaat ook [concurrent], [concurrent], [concurrent], iedereen gaat hem naar [bedrijfsnaam] 
sturen. Met andere woorden [bedrijfsnaam] krijgt voor 5 partijen voor hetzelfde project 1 keer een 
aanvraag. Dat zie je van tevoren aankomen. Ook dan zou je gewoon weer moeten zeggen van ja weet 
je wat is de waarde nog van die offerte. A je bent dus per definitie niet onderscheidend straks met 
die offerte. [Bedrijfsnaam] zou naar ons geen lagere prijs geven als naar [concurrent]. Daar zit toch 
wel weer in dat het daarop terugvalt. Weet wat je naar wie stuurt in de tenderfase 

C Het heeft ook weer te maken met volumes. He dus begin met die raming en als die damwand 
absoluut geen cost driver is ga dan helemaal niet [bedrijfsnaam] toe. Neem he top in de prijsfile. 
Prijsfile is het stokpaardje, ik zal hem nog wel een paar keer noemen.  

Rumoer 

C nee maar goed 2 jaar geleden was het zo dat die prijsfile hier bij de grote werken was 
allemaal bekend en toen zaten zelfs in de regio de inkopers van waar hebben we het dan over. 
Gelukkig is dat allemaal inmiddels een stuk verder, maar dan zeg ik ook als je dan daar bij dat overleg 
staat en die 10 projecten komen aan de orde dan had hij eigenlijk moeten zeggen ik zorg voor al die 
10 projecten dat die prijsfile er is. Dat is waarschijnlijk voor al die projecten bijna gelijk. Dat is 
gewoon even de onderlegger voor een begroter van joh reken nu even met die prijzen en daar waar 
het afwijkt kom ik nog wel even late rop terug en daar waar het cruciaal is he ook in je cost drivers 
daar gaan we de markt benaderen.  

TM Dat doen we nog steeds niet standaard hoor.  

C Dat vind ik zo jammer! Want dat ding is er. Er is een moederbestand daar kunnen al die 
inkopers daarbij. Weet je in mijn ogen maken ze dat in een half uurtje project specifiek. 

TM Ik schrijf deze even op. Dat halfuur. Het is niet superveel moeite en het is heel veel waard 
voor de rest van het team om even  

C Dat voorkomt ook dat je tot het eind zit te wachten tot die offertes er zijn. Nee want ik heb 
de prijsfile. Dat zijn mijn prijzen op dit moment. Daar staat ook de damwand in, daar staan de stalen 
palen in het beton, de wapening, de voegenbanden alles staat erin. Of alles er staat heel veel in wat 
op heel veel projecten voorkomt.  

TM Bijna kleurenpallet van doe mij dit  

C ja menukaart en als je zegt tuurlijk als je [projectnaam] gaat begroten dan gaan je ook met 
een vlechter om tafel, maar dan gaan we meestal ook maar met 1 partij. Dat is strategisch dus daar 
gaan we mee in overleg.  

TM Dan gaan naar het kwadrant kijken van  
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C Per diameter, per onderdeel. Voor beton zou je dat ook kunnen doen, dat je met 
[bedrijfsnaam] of een andere leverancier gewoon aan tafel gaat en gaat zitten en dan zeg je van nou 
hoe gaan we dat doen 

TM het is echt veel dus we moeten praten. Ja precies.  

C Als het over heel specifiek funderingswerk gaat, of het gaat over grondwerk of dat soort 
dingen dan moet je ook nadenken van ga ik dit in de markt leggen of ga met die partij kijken dat ik 
dat… Ik ben sterk voorstander van ga met 1 partij dit uitwerken  

TM Hoe heet dat kwadrant ook alweer dat [inkoper] laatst presenteerde? 

Kraljic! 

Spellen van het Kraljic 

C Maar dat is een hartstikke wezenlijk ding als je dat gebruikt kun je heel snel bepalen waar je, 
wat je wel en niet moet aanvragen  

TM IS het veel specifiek locatie  

C  Ga je de markt inzetten of ga je met 1 partij. Dat rolt er heel snel uit. [Inkoper] heeft er een 
presentatie van met prachtige voorbeelden. 

TM tijdens die … sessie vond ik wel interessant heb ik gezien ja. 

• Which problems do you experience during the execution of the process which are not 
captured by this analysis? 

TM Ik weet niet of dat heel specifiek voor inkoop is, maar waar ik moeite mee heb. Je hebt al die 
gates en TIS en dat soort zijprocessen noem ik maar even qua informeren  

C de zijsturing 

TM haha de zijsturing, maar je hebt niet altijd op dat moment de juiste informatie die je nodig 
hebt in die besprekingen en dat is vooral met hele kortlopende tenders. Dan moet je, dan heb je bij 
wijze van spreken een eindbespreking, maar je hebt nog niet je eindcalculatie en al je 
inkoopaanvragen nog niet terug en dan ga je iets bespreken over iets wat er nog niet is en dat vind ik 
heel ingewikkeld, want dan is het een soort schijnbespreking.  

PC Ja de gate is een gepland overleg, maar het volgt niet altijd automatisch op het moment dat 
je klaar bent.  

TM Nou als het kortlopend is. Dan komt er de laatste week zoveel bij elkaar en dan in die week 
hebben de mensen waar je mee moet praten geen tijd dus dan doen we het een week ervoor, maar 
dan heb je helemaal de juiste informatie nog niet. Dus dan ga je iets bespreken wat je nog niet hebt 
en dan moet de calculator even een soort eindcalculatie maken terwijl die de informatie nog niet 
heeft en dan ontstaat er een beetje chaos, omdat het gewoon qua planning niet klopt. Ik heb het 
idee dat we daar vooral met korte tenders daar meer problemen mee hebben dan met een lange, 
maar dat weet ik niet precies. 

C Komt bij beide voor 
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TM En dan ben je eigenlijk een soort nog niet goede informatie aan de directie aan het 
verschaffen daar discussieer je over. Dan 2 dagen later krijg je de juiste informatie en dan moet je 
eigenlijk dan die discussie voeren maar dat ga je niet opnieuw doen want daar is geen tijd voor. Dus 
dat wordt een beetje raar eind.  

C Het zijn geforceerde momenten. Dat is heel lastig in je proces en dat worden er alleen maar 
meer en dat is best vervelend, maar dat is niet alleen voor inkoop hoor, want het is natuurlijk veel 
breder.  

TM Ja klopt het is veel breder maar het komt ook bij inkoop terug onder andere. Maar het geldt 
voor de heel de tender. Niet al die geforceerde momenten voegen iets toe. Sommige creëren voor 
mij meer chaos dan dat ze iets toevoegen. 

C Maar dat is soms ook geforceerd door agenda, bedoel mensen moeten beschikbaar zijn en 
dan wordt er wat geprikt en daar moet je naartoe werken, maar dat past niet altijd inde logica in je 
proces om de tender tot een goed einde te brengen en hoe je hem in zou willen richten. 

TM En helemaal als je dus inkoopaanvragen dat hadden wij toevallig de laatste keer zo specifiek, 
toen was de tender weer helemaal 2 weken uitgesteld, maar ik ging op vakantie dus we zeiden we 
hebben gewoon tijd zat om hem gewoon af te ronden in de normale tijd en dan laten we gewoon de 
gates en alles staan, maar die partijen waarmee we inkoopaanvragen hadden gedaan die hadden die 
dus van meerdere partijen gehad. Die wisten dat de datum naar achteren ging. Dus die hielden de 
offertes vast. Dus wij hadden een eindbespreking, maar we hadden geen enkele offerte omdat alle 
partijen wisten zonder dat wij het verteld hadden dat die uitgesteld was en hun prijzen niet gingen 
geven. En dan zit je daar, ja hebben jullie iets aangevraagd, ja maar we hebben nog geen enkele prijs 
op een eindbespreking. Ja dan zit je echt een beetje. Ja van de andere kant dan heb je dus wel 
allemaal dingen aangevraagd die vrij algemeen zijn. Dat kun je er ook uit concluderen, want als alle 
partijen dat hebben aangevraagd. Maar ja dat is wel een ding. Niet handig, maar hoe dat anders 
moet weet ik ook niet.  

PC Ik denk dat het goed is om die inkoop strategieën te gaan borgen. Al is het alleen maar dat je 
het scoort of bij houdt, of dat je er misschien 1 velletje van maakt van joh wat was nou de 
inkoopstrategie voor dit project. Dus dat je niet zozeer de informatie. He we hadden het net over de 
beschikbaarheid. Maar je kan best wel strategieën delen binnen de organisatie. Voor zo’n soort werk 
met zo’n soort ondervang. Zou dit ongeveer je strategie kunnen zijn. Dat je dat gewoon iets meer 
standaardiseert. Daarmee kan je dat ook meetbaar maken Als je dan elke keer het probleem hebt 
inderdaad dat je die offertes niet krijgt van die partij dan moet je dat wel gaan leren voor de 
volgende keer van misschien is dat dus ook helemaal niet handig. Nu is het dus blijkbaar dus heel 
veel ervaring van dat he dus zegt van nou dat is misschien niet, maar als je dat gewoon opschrijft. Als 
je dat op dat niveau ervan wil leren Dat je daar misschien wel meer verbetering in vindt. Ja ik moet 
zeggen ik heb niet heel circuits van tenders meegemaakt. Dus ik weet niet of dat altijd hetzelfde gaat.  

C Ik iets meer denk ik 

PC jij wel Jan maar zou het voor jou helpen dan? Als je dan nu terugkijkt, stel nou dat je die 
strategieën dat ene a4tje meer is het vaak niet wat is het werk dit is de bulk dit zetten we wel op de 
markt, dit zetten we niet op de markt. Is dat in een A4tje te vangen per project? 

C of dat een A4tje is, maar in 1 document is dat zeker te vangen. 

I Het staat toch altijd in het inkoopplan? 
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C JA maar kijk ik vind net wat Nienke zegt als 10 projecten tegelijk onderhanden hebt dat zijn 
projecten van een miljoen tot 5. Ja dan weet je dan gaan we ook geen calculatieplan ook geen 
inkooopplan maken.  

TM Nee dat is er dan vaak ook niet.  

C Dat vind ik ook wat ver gaan om dat voor elk project van die omvang te doen. Wil niet zeggen 
dat je niet die inkoper betrekt. Maar ik vind inkoopplannen wees daar ook wat voorzichtig mee, doe 
dat ook echt waar dat relevant is. Anders zou je misschien een inkoopplan kleine projecten kunnen 
hebben. Waarvan een hoop generiek is. 

TM Ja als het klein is dan doen we het zo.  

C waarin je dus gewoon de lijnen uitzet van nou zo ga je dus in dit soort projecten met inkoop 
om. Waar je dus gewoon de lijnen uitzet van zo ga je met dit soort projecten om en zo ga je met 
inkoop om en ga dat dan niet project specifiek maken dat zou hartstikke handig zijn denk ik. Dat je 
dan zegt voor projecten boven 10 of 20 miljoen moet je het inkoopplan project specifiek maken 
omdat get dan relevanter is. 

I Daarmee zeg je eigenlijk ook wel een beetje dat die projecten allemaal op elkaar lijken. Die 
kleine projecten. 

C Ja maar het proces is toch ook niet heel anders. Of het dan de ene keer windmolenfundaties 
zijn en de andere keer is het een klein fietstunneltje ja dat maakt voor het inkoopproces in mijn ogen 
niet heel veel uit.  

TM nee soms heb je hele specifieke onderdeeltjes die je moet aanvragen, maar ja dat kan altijd, 
maar dat hoeft ook niet per se een inkoper te doen, want als ze heel specifiek zijn, zijn het vaak 
partijen die hij ook niet heel goed kent. Dan kan net zo goed een werkvoorbereider dat doen. Als je 
opeens een paarse olifant naast een bushokje moet zetten  

(Gelach) 

C daar zit wel een klein gevaar in en dat is dus dat je de informatie dus niet meer centraliseert. 
Daarom vind ik die rol van de inkoper altijd wel belangrijk.  

TM Hij moet wel weten dat die paarse olifant aangevraagd wordt en waar die wordt 
aangevraagd.  

C Ja ook dat als er wat binnenkomt dat het gedeeld wordt en dat soort dingen, want dat merk 
ik ook wel dan waren we met een tender bezig was de inkoper nog niet betrokken en dan waren er al 
contacten gelegd en dan denk ik ja waar is nou de informatie? En ook als er dan reactie komt van de 
onderaannemer of leverancier, want jij hebt dat aangevraagd dus die informatie komt bij jou terecht. 
Hoe deel je dat dan en hoe weet die inkoper dan dat het binnen is? Dus ik vind wel dat inkoop wel 
altijd betrokken moet zijn. Om er juist voor te zorgen dat die informatie voor iedereen toegankelijk 
is.  

TM Maar hoe doet hij dat dan, want vaak als je een tender wint dan komt er nog heel veel 
informatie. Dan ga je daarna nog heel veel offertes aanvragen dan krijg je heel veel terug. 
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C dan gaat het over een andere fase, maar volgens mij gaat het hier specifiek over de 
tenderfase.  

TM Ja maar die informatie dus de feitelijk prijs die je daarna krijgt die komen eigenlijk heel vaak 
niet bij inkoop terecht. Dus die kan je daarna niet gebruiken in de volgende tender.  

C Ja dat moet ook bij inkoop terechtkomen.  

TM Want alle aanvragen die ik nu voor windmolen doe die komen niet bij [inkoper] terecht. 
Terwijl als we weer een windmolen gaan doen dan wordt de [inkoper] gevraagd wat kost ehm... 

C Dus zeg ik die informatie moet ook bij [inkoper] ook al is die niet de initiator of direct 
betrokken. En dan noem ik [inkoper] maar het moet bij inkoop komen.  

TM Gewoon bij inkoop ja want volgens mij gaat het daar vaak fout en is het bedankt we gaan nu 
gewoon aan het werk even heel lomp gezegd.  

C ja daarom denk ik ook dat heel veel informatie onvoldoende gedeeld wordt. Dat systeem 
waar alle offertes en die opdrachten inkomen dat [medewerker inkoop] beheerd in SharePoint dat 
moet ook gevoed worden. Zij krijgt ook niet alle informatie vanzelf, maar dat is een kwestie van 
ervoor zorgen dat het altijd op inkoop en vhb.nl komt.  

I ja want dat begreep ik ook wel een beetje dat het ook soms lastig is die zin dat nacalculaties 
maken… die informatie zou je ook weer kunnen gebruiken voor een volgende keer. 

C ja zeker. 

I Dat het dan soms ook wel lastig is om sowieso om ze te maken, waardoor je ze vaak dan niet 
kan gebruiken.  

PC Naja wat je ook veel merkt is dat de tender gewonnen wordt dan is het hoezee halleluja vol 
gas en gaan zullen we maar zeggen, maar tenders die gemist worden vaak wel nog evaluaties voor 
geschreven. Van hoe kan het nou wat hebben fout gedaan, maar bij tenders die gewonnen worden, 
wordt er niet veel geëvalueerd. Dat is gewoon vol gas gaan. 

C Nu dat ben ik niet met je eens.  

PC nou bij een aantal heb ik dat ervaren laten we het zo zeggen en ik weet niet of dat opzettelijk 
is of dat dat een beleving is  

C bij [project] is er grondig geëvalueerd, ik vind ook dat je dat heel snel moet doen  

TM Ja voor de uitslag anders zijn mensen sowieso al gevoed door wat de uitslag is en anders doe 
je het niet meer.  

C Dat zou kunnen, maar dat vind ik niet eens zo erg maar beter kan je het doen dat je het no 
niet weet. 

TM Ik doe altijd voor de uitslag. 

PC Dat is het mooiste ja. Dat je en dag voor de uitslag nog even de evaluatie doet.  
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TM Ja maar dan zeggen mensen ook dit ging heel goed en dan blijk je daar uiteindelijk heel slecht 
op gescoord te hebben, maar dat is ook interessant want iedereen had er een goed gevoel bij, maar 
het was waardeloos. Weet je van waar gaat het dan fout. Terwijl als je van de opdrachtgever hebt 
gehoord dat het waardeloos is zegt iedereen ja was ook slecht. Dan durft niemand meer te zeggen ik 
vond het eigenlijk heel goed gaan. Dus je kan het beter voor de uitslag 

I maar evalueer je dan alleen over het project dus welke componenten of dat allemaal goed is 
gegaan of ook naar elkaar toe. Van daar hadden we meer de inkoop bij kunnen betrekken 

TM beide 

C ja dat zit er toch in.  

TM ja wij doen het gewoon pragmatisch hangen gewoon onderwerpen aan de muur, maar dat 
gaat over samenwerking, dat gaat over informatie vanuit de opdrachtgever, over inkoop, over 
ontwerp, zulke dingen dan mag iedereen zeggen wat hij ervan vond. 

C dus van wat wil je vasthouden en wat wil je loslaten wat moet je verbeteren  

TM ja delta plus. Wat ging er goed wat vind je dat er beter kan? En dan gaat het heel breed van ik 
vond het heel vervelend dat de tendermanager er nooit was op maandag tot ik vond de koffie smerig 
tot dit was te laat. 

I duidelijk! 

• The start of the tender should be better organised to get everybody involved in the process. 
There should be indicated which people from the departments are involved and they should 
get access to the SharePoint environment and an invitation for the kick off meeting. The end 
of the tender an evaluation should be conducted to see what went wrong and what when 
well. Based on these evaluations the process could be improved. 
How do you expect the improvements to lead to a better execution and flow of information in 
the process? 

PC Ik denk dat overige informatie dan wel een risico wordt. We hebben bij grote werken niet 
altijd bekend welke inkoper je krijgt en misschien dat het in de regio altijd [inkoper] is 

TM Ja wij hebben er maar 1 

PC Dan kan je altijd [inkoper] sturen, maar bij grote projecten is er niet altijd bekend welke 
inkoper er komt en ga je dan naar alle inkopers een mailtje sturen van. Volgens mij waar het om gaat 
je moet als tendermanager of projectleider of wat je rol daar dan ook is gewoon een checklist 
hebben en die moet gewoon gevuld zijn en niet nader te bepalen, maar gewoon een naam erachter, 
maakt niet uit wie die naam is, maar als je zegt wie is de inkoper dan moet je gewoon een naam 
hebben en misschien wijzigt die naam dan wel, maar die man die moet vanaf dag 1 aangeschreven 
worden. Als hij zegt joh ik heb hier geen tijd voor, dan kan hij dat binnen zijn afdeling regelen, maar 
eigenlijk moet je vanaf dag 1 een naam hebben. Wat je nu vaak merkt ja we weten het nog niet 
precies dus naja zet wel even inkoper erachter. En dan ben je niet zo snel geneigd, want inkoper 
stuur je geen mailtje, want dat is geen persoon of rol. Ik denk dat dat misschien wel helpt aan het 
begin van een project gewoon al wordt je niet de inkoper, maar wel dat je iemand meeneemt  

C in de presentatie van [inkoper] die hij ook voor [evenement] heeft gebruikt staat keurig een 
tabelletje wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel in je inkoop en dat is deels naar de 
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vestigingen, maar dat is ook naar is het strategisch of is het niet strategisch. Dus dat ligt helemaal 
vast. 

PC Ja die heb ik dan even gemist.  

C Dus Nienke gaat als tendermanager voor een project van de vestiging altijd naar [inkoper] en 
met [inkoper] moet je dan kijken hier zitten wel een paar hele cruciale dingen in moet jij niet even 
met je [inkopers] schakelen om te kijken of je daar de beste lijn in vindt. Want strategische inkoop 
vind ik iets anders dan inkoopstrategie dat zijn wel 2 verschillende dingen. Moet je een beetje mee 
uitkijken. 

(Verschil)  

C nee maar dat heb ik geloof ik straks wel gemerkt. Inkoopstrategie vind ik je start met een 
tender en hoe ga ik er nu mee om dat is wat anders dan strategisch inkoper dat zou eruit kunnen 
komen dat ik op een aantal vlakken dat wel moet gaan doen.  

I Maar als je het over zo’n checklist hebt bijvoorbeeld dan zou je dus ook kunnen aangeven dat 
stel de inkoper wordt niet betrokken, omdat het project niet groot genoeg is. Dan kan je ook de 
reden 

C Nee daar ben ik het dus niet mee eens hij moet altijd betrokken zijn. Al is het maar alleen om 
die prijsfile te maken. Dat die gewoon beschikbaar is dat je verder niks hoeft aan te vragen. Prima, 
daar kan ik hartstikke goed mee leven  

I maar goed als dat dus fout gaat dan moet dat eigenlijk ook ergens komen waarom dat niet 
gebeurd is. 

C maar goed dat kan je toch ook vastleggen 

I Ja maar dat wordt wel veel vastleggen dan 

TM  ik ben wel voor als je start met een tender. We hebben vaak een tender gestart dan staat 
iedereen al klaar, inkoop, ontwerp heel de goegemeente en dan hebben we nog geen strategie en 
dan gaan we 25 man elkaar aan zitten kijken enz. maar dat je wel echt met een klein kernteam start 
en dat zijn een aantal cruciale mensen. Dan gaat bepalen joh welke kant gaan we op en daar zou 
volgens jouw inkoop dus bij moeten zijn van joh welke kant gaan we op hoe gaan we dat doen wat. 

C we zeggen toch ook niet we doen een tender zonder calculator? 

TM Nee precies de vraag is alleen wie zijn erbij. Dan pas ga je pas een team uitbreiden, want 
anders dan loop je het gevaar dat iedereen maar alvast gaat beginnen zonder dat we een richting 
hebben bepaald. 

I Ja oké dus je hebt dan de richting bepaald nu gaan we de inkoop starten oké dan moet ik die 
mensen hebben 

TM nou richting bepalen is misschien wel de tendermanager, de inkoper, de calculator, en de 
hoofdwerkvoorbereider ofzo. Dat die zeggen die kant gaan we op en de inkoper kan dan al heel snel 
meepraten ga ik een rol spelen of niet. En afhankelijk daarvan gaat die de andere weken mee houdt 
hij zich 2 maanden gedeisd en komt ie dan weer terug of gaat hij actie ondernemen. Nu doen we dat 
met een kernteam waar de inkoper niet bij zit.  

C Dat bedoel ik met daar leg je dus je strategie vast. Hoe je dat onderdeel gaat aanvliegen 
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TM ja en nu doen we dat nooit met de inkoper.  

PC Dus eigenlijk zeggen we inkoop moet altijd in het kernteam zitten.  

Met z’n allen: naja starteam.  

TM Die gewoon gaat bepalen wat hebben we liggen wat wil de opdrachtgever wat zit erin. Beetje 
dat eerste  

• Another solution is to have the needed documents in the online project environment. 
Sharing documents via a link enables the participants working on the project to work 
simultaneously on a document.  
How do you expect the improvements to lead to a better execution and flow of information in 
the process? 

TM Stop met mailen! Gewoon SharePoint, maar dat doen de meeste al. Ja er zijn mensen die af 
en toe nog mailen.  

PC Ik ben allang blij dat ze hebben besloten om geen enkele netwerkschijf meer te hebben, dus 
dat is al fysiek onmogelijk gemaakt. Er zijn geen netwerkschijven meer. Je hebt nu al SharePoint dat 
is het uitgangspunt. Ik denk dat we de grootste stappen daarvoor nu al hebben genomen door eind 
vorig jaar alle netwerk schijven af te sluiten. Dan is er ook geen mogelijkheid meer en met mailen ja 
waar sla ik het dan op.  

TM Mensen pakken nog steeds dingen van SharePoint zetten het op hun desktop en mailen die 
versie en dan mail ik altijd terug kap hiermee. Dat is super gevaarlijk. Gebeurt wel nog hoor. 

PC maar dat is misschien na vorig jaar hebben we die uitrol gehad.  

TM ja dat bloed wel een beetje dood. Dat zou wel moeten.  

PC Het is meer werk zoals jij voorstelt inderdaad om een bestandje weg te sturen dan 
rechtstreeks op klikken en delen te drukken.  

TM Ja maar dat delen. Wij lopen wel nog veel tegen problemen aan met delen dan moet ik eerst 
die toegang geven  

PC ja vooral met externe ja 

TM je kan niet delen naar externe accounts. Er worden veel externe accounts die er elke dag 
uitgegooid worden.  

C met combinaties is dat heel lastig 

TM het heeft nog wel wat kinderziektes en dan ga je dus maar mailen als een soort van ik moet 
dit nu even delen. Als noodoplossing, maar dat zijn kinderziektes van het ICT-systeem 

C Ik gebruik dan best nog wel veel WeTransfer dus ook de beveiligde omgeving, omdat ik 
financiële stukken stuur. Dat doe ik niet via de mail. Ook niet via SharePoint omdat ik dan weet dat er 
sommige helemaal niet bij kunnen.  

TM ja met zo’n code WeTransfer 

(Informatie over het systeem) 
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I Maar denken jullie dat deze ontwikkeling wel bijdragen aan een verbetering van de 
informatie dan in die zin dat meer iedereen de meest recente informatie heeft en ook altijd met 
juiste meest recente versie werkt? 

TM denk het wel alleen Autocad tekening werkt volgens mij nog niet heel goed  

PC nee dat werkt gewoon nog helemaal niet. Autocad werkt niet op SharePoint  

TM Dat is het enige 

PC Sommige Excels, ik weet bijvoorbeeld constructeurs gebruiken Excel bladen die verwijzen 
naar andere bladen. Maar in de calculatie werken ze helemaal niet meer met Excel achtige bladen 
toch? 

C jawel,  

PC maar die… verwijzen kan niet in SharePoint dus dat werkt gewoon fysiek niet 

TM dus het heeft wat kinderziektes maar het principe SharePoint werkt top. Dat je gewoon  

PC Het programma SharePoint ben ik absoluut geen fan van maar het uitgangspunt van 
SharePoint wel. 

(Discussie over softwareprogramma) 

• For the longer term the procurement plan should be able to be made digital and to track 
each segment in a digital environment. Linking the contract requirements and the 
documents received to the segments that are involved. 
What is your opinion about the effectiveness of more digitalisation in the process? 

PC ons oude Metacom system is ooit op die basis geschreven dat was ooit ook een soort plan 
document en distributiesysteem. Denk at je het systeem wel kan bouwen, maar ben heel erg bang 
hoe krijg je hem. We hebben altijd wel weer project wat specifiek is en dan moet je de angel bij 
mensen eruit kunnen trekken van dat niemand het gaat bijzondere. Als je daar naartoe wil moet het 
echt een standaard worden en dan moet het ook altijd passen. Op het moment dat mensen de 
gelegenheid geeft om af te wijken maar met andere woorden dan wordt het standaard plan weer 
redelijk beperkt, want het moet altijd toepasbaar blijven. Dat heb ik met het BVS nu ook je had ooit 
het BVS/BVS-light. Op het moment dat het net niet past door wordt het niet meer gebruikt. Dus ik 
weet bijvoorbeeld in Vise dan doen we dat wat je ook zegt je ziet altijd precies waar je en wanneer je 
bent en wie de actiehouder is en wat die moet doen vraag me alleen of is dat iets wat je vestiging 
specifiek moet maken of ja... ik zie het nog niet meteen voor me hoe zo’n systeem voor inkoop gaat 
werken. Met name omdat het toch altijd bijzonder is. Tenzij [bedrijfsnaam] altijd windprojecten gaan 
doen. Dan zou je dat heel prachtig in kunnen richten. Wij zijn [bedrijfsnaam] wij nemen 
windmolenfundaties aan dan ziet ons inkoopproces er zo standaard uit klik je erop en dan weet je 
waar je heen gaat.  

TM Waar je wel mooi van een dashboard zou kunnen maken ik weet nog dat [medewerker] op 
[project] had een mastersheet over inkoop. Had hij alle partijen die hij ging inkopen links staan en 
daar stond welke informatie opdrachtgever ons verschaft had wat hij naar wie verzonden had en 
daarna met de datum erbij en als er een nota geweest was, wat er dan veranderd was en welke partij 
welke hernieuwde versie ontvangen had en of we al een reactie van hun ontvangen hadden wat 
daarin stond of we al een offerte gehad hadden of we daar weer op gereageerd hadden en of die 
definitief was. Dat was natuurlijk een hele brede Excel met allemaal kruisjes en data maar daar kon je 
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wel heel snel zien o wacht partij X heeft nog niet de nieuwe nota dat gehad of we zijn nog in 
onderhandeling over offerte die en die. Dat vond ik wel makkelijk als dashboard. Los van het 
inkoopproces hoe het gaat.  

I Zo moet je het dan ook voorstellen inderdaad. 

TM Dat je even snel kan zien moet ik nou nog iets naar iemand sturen of, dat vond ik opzich wel 
handig.  

I en in principe dus zelfs zo dat als er een nota komt met wijzigingen en je weet voor welke 
onderdelen er dingen wijzigen dat je dat gelijk kan linken aan die onderdelen.  

TM Ja of als er een vraag komt, o maar die heeft tekeningen 1.3 niet gehad daarom komt die 
vraag o dan stuur ik hem die nog na en dan komt er een nieuwe datum. Want je bedenkt natuurlijk 
wat iemand nodig heeft maar dat kan later nog meer worden dus dan stuur je nog een keer een 
mailtje met wat extra dingen  

PC maar zou je in jouw geval dan het dashboard willen hebben of de functionaliteit van de 
workflow willen verwerken. Wil je alleen het inzicht hebben of wil je ook een gedwongen inzicht  

TM nee ik ben meer van het inzicht want dat dwingen met gedwongen workflows.  

PC nee ja maar dat is denk ik de vraag ook  

TM Want als je net een keer iets anders hebt dan dan…. 

C loop je vast 

TM Dan loop je vast en dan vind je het systeem irritant en dan ga je het ergens anders stiekem 
het anders bijhouden. Zo zijn we dan ook wel weer.  

PC ik denk dat dashboard zou stap 1 zijn. Dat je in elk geval als [bedrijf] een standaard 
dashboard afspreekt. Hoe ziet dat dashboard er dan uit? 

TM Ik denk dat inzicht vooral als het op het einde druk wordt in een tender als je even snel kan 
zien wat de status is dat heeft wel toegevoegde waarde. 

C Maar wat jij schetst is in mijn ogen niet echt een dashboard. Is meer een overzicht van de 
contacten en de informatie die je verstrekt en welke informatie je hebt gekregen. 

I maar er staat dan eigenlijk ook heel precies waar je in het proces bent. 

C maar dat is toch ja ik wou bijna zeggen logisch dat je dat moet hebben  

TM ja nou ehm  

PC Zeker niet logisch A heel persoonsafhankelijk denk dat [medewerker] er heel fanatiek in is Ik 
ben er altijd voorzichtig. Ik heb al weleens opgebouwd, maar het maken van zo’n dashboard vereist 
heel veel werk. 

C Het is toch eigenlijk gewoon een lijst  

PC nee maar als dashboard. 

C Dashboard is dat je percentages ziet of wat binnen is.  

TM ja dat is dan de optelsom. Met een grafiekje van je hebt 95% binnen.  
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PC Dat kan je ook uit die lijst halen zeg maar 

TM maar even onder de 10 inkoopaanvragen hou ik geen lijst bij dan heb ik zoiets dat onthoud ik 
wel. 

PC Ja daar zit het hem dus in. 

C Je begint toch met je inkoopaanvragen toch al met een lijst te maken van stukken die je gaat 
versturen? Niet? Hoe doe je dat dan? 

TM Zeker op de kleinere tenders niet. 

C Hoe doe je het dan? Stuur je gewoon een hele CD op? 

TM nee je bepaald wel wat ga ik sturen naar diegene  

C Maar dat leg je toch ook vast dan? 

TM  Ik bewaar die email gewoon 

C staat daar dan wel in wat je verstuurd hebt? 

TM Ja in die email zie je aan de bijlage wat je verstuurd hebt en ik schrijf altijd in het mailtje zelf 
vooral als het een WeTransfer is dan kan je het niet meer terughalen u heeft deze documenten 
ontvangen met een lijstje. Dat staat in de email, maar het staat niet. Ik maak geen overzicht, maar als 
het er meer dan 10 worden denk ik kan ik het niet meer bijhouden dus dan begin ik aan een 
overzicht, maar anders heb alleen die mails.  

C JA oké alleen had ik al geen begroting gemaakt op die manier dat ik ook echt begon met een 
inkooplijst, maar dan ga ik eerst even een lijst maken. Dat overzicht heb ik dan wel. Van wat ga ik nou 
versturen en dan kan ik ook goed bijhouden he als ik die informatie krijg waar moet ik dat dan 
naartoe sturen.  

(Discussie kleurenprofiel) 

C Nee wat ik nog even mis, ik ben niet zo van die workflow lijsten met aanklikken enzo, daar 
heb ik dan weer iets minder mee. Maar wat ik wel essentieel vind en die heb ik nog niet benoemd is 
dat die inkoper uiteindelijk wel met z’n resultaat komt van zeker als je dus meerdere aanvragen hebt 
gedaan dat hij ook een spiegel maakt of offertes vergelijkt. Dat heb ik nog niet gehoord he. In wat we 
nu met elkaar hebben besproken, maar dat vind ik ook een essentieel eindstation zeg maar van 
datgene wat die inkoper dan moet gaan doen en daar is ook weleens misverstand over. Wie maakt 
dat dan.  

TM Toch vaak de werkvoorbereider. 

C nou snap ik ook wel dat ja nou ja. Ik vind dus dat dat ook erg afhangt van type contract dat je 
aanvraagt of wat voor type offerte. Kijk is dat een offerte waar heel veel tijdsaspecten inzitten 
waardoor je die inkoper moet gaan voeden met de planning leg het dan bij die werkvoorbereider. 
Bemaling is er zoiets, want dat heeft heel vaak te maken met doorlooptijd, maar als je staalwerk 
aanvraagt of je vraagt wapening aan. Nou dan kan die inkoper prima zelf zijn spiegel maken daar heb 
je die werkvoorbereider eigenlijk helemaal niet voor nodig. Dus het is soms wat grijs en dat vind ik 
wel het is niet alleen dat die inkoper de offerte over de schutting gooit en zie verder maar. Nee hij 
heeft wel een rol om ervoor te zorgen dat je een keuze kunt maken uit die offertes. 
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I ja zoiets ik heb toen die interview gehouden en toen zei zowel de calculator als de 
werkvoorbereider als de inkoper wij doen 

C maar zo stond het ook al in ons oude kwaliteitssysteem dat daar gewoon een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ligt, omdat de inkoper dat niet alleen kan en de calculator kan dat ook niet 
alleen en soms is het nu doe jij het, maar bespreek het wel met elkaar en zorg dat waar je meerder 
offertes van hebt dat je die wel met elkaar vergelijkt, want anders heeft het geen waarde.  

I dus een verantwoordelijke eraan hangen, dat kan je ook in zo’n inkooplijst. 

C Ja dat zet je in je strategie als je zegt ik ga 6/7 onderdelen aanvragen leg dan ook per 
onderdeel even vast dat is diegene die er uiteindelijk voor zorgt dat het goed met elkaar vergeleken 
wordt en we een eindadvies hebben. Wat we ook bij onze directie bij wijze van spreken neer kunnen 
leggen.  

Ending question 

• Of the identified and discussed process improvements, which is the most important? 

PC van de drie die je net hebt aangeduid. Dus stap 1 is zorgen dat de inkoper altijd erbij is. 2 is 
zorgen dat iedereen altijd bij de juister versie van de informatie kan komen. 3 is standaardiseer het 
werkproces. Ja die nuancering die we net hebben voor het 3de deel die zat niet in jouw 
verbetervoorstel dus anders had dat mijn persoonlijke voorkeur. Ik denk dat er wel behoefte is aan 
dashboards en hoe je die dan moet inrichten is dan wel een 2de, maar goed ik denk dat we sneller 
inzicht moeten hebben, want nu heeft iedereen dat inzicht voor zichzelf vaak, want een inkoper 
heeft vaak dat inkoopplan. De werkvoorbereider heeft ook wel, maar het is bijna nooit een 
gemeenschappelijk dashboard. Dat je gewoon kan zien we zitten op 80% van onze offertes. Mijn 
persoonlijke voorkeur als we het dan over die drie hebben is dat je het inzicht moet verschaffen. Dat 
misschien die andere onderdelen dan wel uitvallen.  

TM Daarvoor zet je dan dus ook in zijn de spiegels gemaakt? Wie maakt die? 

PC Ja ik bedoel als je weet dat 100% van de offertes binnen zijn en je hebt maar 60% van je 
spiegels gemaakt dan weet je in elk geval waar je staat. Of het dan positief is of niet weet ik niet, 
maar dan weet je het in elk geval ook. Wij veronderstellen heel vaak naja offertes zijn binnen dus er 
zal wel een spiegel zijn. Het zal wel aan de calculator gegeven zijn ofzo.  

C Naja dat helpt wel 

PC Er zijn altijd heel veel veronderstellingen. Op het moment dat je gewoon laat zien dat je bezig 
bent we doen in VISE met keuringen bijvoorbeeld wel. Je hebt 100.000 geplande keuringen, je zit op 
de helft van je werk, dus dan weet je dat je voor de helft je keuringen had moeten doen. Als dat dan 
scheefloopt word je alleen maar even getriggerd en als dat nog maar een dashboard is wat op een A3 
past dan ben je er denk ik. Dat je het aan de muur kan stickeren. Op [project] deden we dat hadden 
we allemaal dashboards die elke maand werden uitgedraaid voor keuringen dan specifiek. 

TM Dan kun je ook gewoon een half uur bij elkaar gaan zitten van joh waar staan we? 

PC Dat zou mijn voorkeur van de drie zijn.  

TM Ja en inkoop erbij in het begin  

C Dat zou mijn prioriteit zijn. Dat is die betrokkenheid.  
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I Ja eigenlijk moet je het ook wel zien dat die 3de dat ga je niet binnen een jaar realiseren denk 
ik. Ik denk dat je daar wel wat langer voor nodig hebt. Je moet personeel ook weer trainen en 
voordat je het echt kan uitrollen ben je wel een par jaar verder. Meer voor de lange termijn.  

PC Inkoop kan je vanaf vanmiddag regelen. Ja dat is volgens mij een bedrijfsafspraak. 

TM Ja het heeft een stukje met houding en gedrag een stukje met tijdsindeling, een stukje met 
aansturing. Het zit ook wel op veel punten hoor.  

C het weeft in elkaar.  

C Maar ik vind de betrokkenheid en dat zit dan niet zozeer in 1 van die 3 punten expliciet, dus 
dat die betrokkenheid moet leiden tot het goede plan en wat ga ik doen en daarom is die 
betrokkenheid aan het begin zo essentieel, want als je die niet hebt dan ga je het plan ook niet 
krijgen. Dus ehm hoe pak ik dit aan.  

TM Maar dat is eigenlijk de rode draad in een tender ook waar het fout gaat in de tender heeft 
vaak met betrokkenheid te maken en dat is niet goed schiks of kwaadschiks.  

C Ja misschien moet er meer capaciteit bij, maar het gaat in eerste instantie om betrokkenheid 
en daar waar de capaciteit gaat wringen daar moet je maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
het wel gaat passen 

TM maar als die super betrokken is dan zorgt hij ook dat die maatregelen er komen.  

Summary 

• Is this in your opinion an adequate summary of the meeting we have had? 

Final question 

•  Is there something we have missed during this meeting? 


