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                            VOORWOORD 
 

 

Voor u ligt het afstudeerrapport dat is geschreven in het kader van het 

afstuderen aan de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het afstuderen is het laatste onderdeel van de mastertrack  

Construction  Technology.  Het  onderzoek  heeft  plaatsgevonden  bij  Ballast 

Nedam Bouw en Ontwikkeling Zuid.   

Tijdens dit onderzoek zijn EMVI-aanbestedingen in kaart gebracht. Uit de 

probleemanalyse bleek dat de aanbestedingen benaderd worden zonder naar 

varianten te kijken. Daarnaast is het aanbestedingsproces niet efficiënt en niet 

integraal. Door verder onderzoek te doen naar deze onderdelen is er een 

hulpmiddel ontwikkelt. Dit vernieuwde proces ondersteund het 

aanbestedingsproces met een efficiënt en integraal proces waarbij de wensen 

van de opdrachtgever achterhaald worden en mogelijke varianten aangedragen 

worden. Deze varianten worden vervolgens afgewogen op kosten. Zo kan de 

inschrijfsom scherper gemaakt worden en het Plan van Aanpak onderbouwd 

worden. Hierdoor zal de scoringskans vergroten.  

 

 Graag wil ik Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Zuid hartelijk bedanken 

voor de mogelijkheid om bij deze organisatie  af te  studeren.  Naast  mijn dank  

aan de  organisatie  wil ik  alle personen  bedanken  welke hebben  bijgedragen  

bij  de  totstandkoming  van  dit  rapport.  De  heer  Niels  Beurskens   -  hoofd 

planontwikkeling- wil  ik  in  het  bijzonder  hartelijk  danken  voor  zijn 

begeleiding  tijdens  het  afstudeerproces.  Tevens gaat  mijn  dank  uit  naar  de 

verantwoordelijke docenten Eric Vastert en Cor de Bruijn voor het  begeleiden 

en het in de juiste richting sturen tijdens dit proces.  

Ook mijn ouders en zusje wil ik bedanken voor alle steun en interesse die zij het 

hele jaar getoond hebben. Ook gaat mijn dank uit naar mijn vriend. Hij heeft 

dagelijks mijn verhalen, maar ook moeilijkheden aangehoord, maar wist mij 

altijd weer te motiveren.  

 

Met veel enthousiasme heb ik dit afstudeerrapport geschreven. Ik wens u dan 

ook veel plezier bij het lezen van dit rapport.  

  

Eindhoven, 8 januari 2015  

 

Kirsten Tumini 
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SAMENVATTING 
 

Binnen het gastbedrijf Ballast Nedam is het een terugkerend probleem dat er te weinig 

aanbestedingen gehaald worden. Op het moment worden gemiddeld één op de zeven 

aanbestedingen gehaald en deze verhouding is te laag. Bij EMVI aanbestedingen speelt 

naast prijs ook kwaliteit een rol. De verhouding prijs-kwaliteit is in de praktijk echter 

73% prijs – 27% kwaliteit. Daarom wordt er binnen Ballast Nedam de nadruk gelegd 

op de prijs omdat men weet dat dit in verhouding het belangrijkste zal zijn. Tijdens het 

participerend observeren is naar voren gekomen dat de kwaliteitsonderdelen slecht 

bekeken en ingevuld worden. Dat betekent dat wanneer Ballast Nedam niet als eerste 

eindigt met de prijs bij een aanbesteding, zij deze aanbesteding dan ook niet halen.  

Een belangrijk knelpunt is dat de uitvoeringsgerelateerde onderdelen niet in varianten 

bekeken worden. Deze uitvoeringsgerelateerde onderdelen hebben invloed op zowel 

prijs als kwaliteit. Daarom is het juist belangrijk om deze in varianten uit te werken 

zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.  

 

Door varianten af te wegen kan ook in een Plan van Aanpak een keuze beargumenteerd 

worden waardoor de opdrachtgever overtuigd zal worden dat alle mogelijkheden 

bekeken zijn en de best mogelijke keuze gemaakt is. Ook wordt het proces op dit 

moment niet integraal en efficiënt ingedeeld. Hierdoor werken teamleden alleen aan 

hun eigen onderdelen en ontstaat er een piek in werkbelasting in de laatste week 

waarin er vaak overgewerkt wordt. Daarnaast zijn de wensen per opdrachtgever 

variabel. Deze wensen worden niet nader onderzocht, maar enkel afgeleid uit de 

gunningsleidraad.  

Naar aanleiding van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld: 

‘Het ontwikkelen van een procesondersteunend hulpmiddel dat het aanbestedingsproces voor 

utiliteitsbouw met geïntegreerde contracten efficiënt en integraal benadert en bewaakt waardoor 

op vaste momenten een strategie bepaald wordt en projectspecifieke variabelen met 

uitvoeringsgerelateerde varianten en de planning worden afgewogen op kosten om zo met een 

scherpere inschrijfsom en onderbouwd Plan van Aanpak de scoringskans te vergroten bij EMVI 

aanbestedingen door BNBO Zuid.’ 

Tijdens de onderzoeksfase zijn verschillende onderdelen uitgezocht. Zo is gebleken dat 

er een matrix ontwikkeld is die helpt bij het vormen van een strategie (Inter Tender 

Consult, 2015). Om deze matrix te kunnen invullen is het noodzakelijk om vooraf een 

concurrentieanalyse te doen, de financiële stromingen van de opdrachtgever in kaart 

te brengen en de echte wensen en belangen van de opdrachtgever boven tafel te krijgen. 

In de onderzoeksfase zijn deze drie onderdelen dan ook meegenomen en uitgewerkt. 

Daarnaast is er ook gekeken naar manieren om een proces efficiënt en integraal in te 
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kunnen richten. Dit kan onder andere door het team samen te stellen volgens de theorie 

van Edward de Bono. Er zijn drie verschillende soorten wensen vastgesteld die over 

het algemeen gelden voor een opdrachtgever. Per aanbesteding is het variabel op 

welke wens de nadruk zal liggen. Aan de variabele wensen zijn varianten gekoppeld. 

Deze varianten hebben allemaal het doel de variabele wens te behartigen. Ook zijn de 

varianten gekoppeld aan de posten in de begroting waar zij invloed op hebben. 

Hierdoor is inzichtelijk gemaakt hoeveel invloed een variant op de totale prijs zal 

hebben.  

 

Naar aanleiding van het opgestelde programma van eisen is het aanbestedingsproces 

opnieuw ingericht en omschreven op een manier waarop het ondersteuning zal bieden. 

Het vernieuwde en ondersteunende proces bestaat uit processchema’s, invulbladen en 

stroomdiagrammen. In een processchema is per week uitgezet welke activiteiten er per 

afdeling zullen plaatsvinden. De belangrijkste activiteiten zijn samen gebundeld in 12 

hoofdstappen. Deze stappen zijn vervolgens uitgewerkt in een stroomdiagram met 

bijbehorende invulbladen en begeleidende tekst 

 

Het vernieuwde proces is getoetst op alle deeleisen met bijbehorende oplossingen. Er 

is bekeken in welke mate de eisen voldoen in het vernieuwde proces. Ook is het 

vernieuwde proces getoetst door drie planontwikkelaars. De resultaten van beide 

toetsingen zijn hetzelfde. Het vernieuwde proces zal een aanbesteding ondersteunen 

en zal helpen bij het vormen van een strategie. Ook is het proces efficiënt en integraal 

ingericht waarbij de teamleden gestimuleerd worden te kijken naar 

uitvoeringsgerelateerde varianten die tevens worden afgewogen op kosten. Het 

vernieuwde proces zal nog toevoegingen/aanpassingen nodig hebben om de variabele 

wensen van de opdrachtgever daadwerkelijk te achterhalen. Aan deze eis wordt nog 

niet helemaal voldaan. 

Het vernieuwde proces is niet in de praktijk getoetst omdat er lange tijd geen 

aanbesteding heeft plaatsgevonden die voldoet aan de randvoorwaarden van dit 

rapport. De toetsing van enkel één aanbesteding had daarnaast niet kunnen aantonen 

of het vernieuwde proces daadwerkelijk geholpen zou hebben. Uit analyses is gebleken 

dat de scoringskans zal verhogen indien er varianten gegenereerd zijn die afgewogen 

kunnen worden op kosten waardoor de inschrijfsom scherper wordt en doordat deze 

varianten het Plan van Aanpak kunnen onderbouwen. Hiervoor is een efficiënt en 

integraal proces nodig dat een strategie vormt en de variabele wensen van de 

opdrachtgever achterhaald. Uitgaande van deze analyse is het aannemelijk dat de 

scoringskans zal vergroten met het gebruik van het vernieuwde proces. Wanneer er 

nog aanpassingen/toevoegingen worden gedaan met betrekking tot het achterhalen 

van de wensen van de opdrachtgever zal de scoringskans nog meer vergroten.  
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SUMMARY 
A recurrent issue at Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid is the failure to 

win tenders. Approximately one out of seven tenders is currently successful 

and this ratio is unacceptable. In a most economically advantageous tender 

(MEAT), quality and price both contribute to the final rating. In practice, the 

price quality ratio is found to be 73% and 27% for respectively price and quality. 

Therefore, Ballast Nedam emphasizes a competitive price because price is most 

important and partly neglects quality aspects. Besides, it is found during the 

observational phase that the quality aspects are not properly understood and 

processed. Hence, the tenders are lost by definition when Ballast Nedam cannot 

offer the lowest price. 

A serious bottleneck is that construction related aspects are not considered in 

multiple variants. These construction related aspects affect both the price and 

quality. Therefore, it is important that variants are elaborated in order to 

support informed choices. By weighing these variants, the contracting party can 

be convinced by considering all variants in the Method of Approach and 

elaborating the best choice. Besides, the current process is inefficient and not 

integral. Team members only elaborate a particular part of the job with hardly 

any consultation which results in an excessive workload and overtime during 

the last week before submission when all documents are combined. Moreover, 

the requirements are variable per contracting party. These requirements are not 

further investigated; however, they are only derived from the tender criteria. 

The mentioned problems resulted in a problem statement which has led to the 

following objective. “The development of a process supporting tool that efficiently and 

integral approaches and monitors the tendering process for the utility sector with 

integrated contracts such that a project strategy is determined at fixed moments and 

that the project planning and project-specific variables with construction related 

variants are weighed based on costs in order to increase the success rate with an 

improved tendering amount and a substantiated Method of Approach for MEAT 

tenders by BNBO Zuid.” 

Various aspects are investigated during the research phase. It was found that a 

matrix has been developed which assists in the formation of a project strategy 

[Inter Tender Consult, 2015]. In order to complete this matrix, a competitor 

analysis has to be performed. This competitor analysis consists of the 

identification of the financial flows of the contracting party and bringing the 

actual requirements and interests of the contracting party to light. Therefore, 

these three aspects are considered and elaborated in the research phase. 

Additionally, possibilities are investigated to arrange the process more efficient 
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and integral. These possibilities include among others the selection of a project 

team according to the theory of Edward de Bono. 

In general, three types of requirements are identified that apply to a contracting 

party. On which requirement the focus will be is variable for each tender. These 

variable requirements are connected to variants and these variants are intended 

to serve a certain requirement. At the same time, these variants are linked to 

items in the budget that are affected by the variant. As a result, the level of 

influence of each variant on the overall price becomes clear. 

In response to the established program of requirements, the tender process has 

been redesigned and defined in a way it can support the process. This 

supporting process consists of process diagrams, spreadsheets and flow charts. 

In a process diagram is given which activities have to be performed weekly by 

each department. The main activities are summarized in 12 primary stages. 

Subsequently, these stages are elaborated in a flow chart with corresponding 

spreadsheets and supporting text. 

The redesigned process has been assessed for all requirements with associated 

solutions. Thereby, the level of satisfaction of the redesigned process is 

examined and in addition, three plan developers reviewed the redesigned 

process. The results of both assessments are identical. It seems that the 

redesigned process can support the tender process and can help determining a 

project strategy. Additionally, the process is now arranged efficient and integral 

such that team members are stimulated to investigate construction related 

variants that are weighed based on costs. However, the redesigned process will 

require some additions or modifications to identify the actual variable 

requirements of the contracting party, because this requirement is not entirely 

satisfied. 

Unfortunately, the redesigned process is not assessed in practice, because 

BNBO Zuid did not competed in a tender that meets the constraints of this 

report. Besides, the assessment of only a single tender cannot prove that the 

redesigned process actually has made the difference. Analyses showed that the 

success rate increases when variants are generated that can be weighed based 

on costs. Thereby, the tendering amount can be improved and these variants 

can support the Method of Approach. For such approach, an efficient and 

integral process is required that determines the project strategy and brings the 

variable requirements of the contracting party to light. Based on these analyses, 

it seems plausible that the success rate is increased by applying the redesign 

process. Further, the success rate can be increased even more when some 

aspects are added or modified related to finding out the requirements of the 

contracting party.   
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1.     INLEIDING 
 

1.1 Gastbedrijf 
Het gastbedrijf is Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Zuid (BNBO Zuid) te 

Eindhoven. Ballast Nedam opereert sinds 2014 vanuit de drie divisies Bouw & 

Ontwikkeling, Infrastructuur en Specialismen & Toelevering. De Raad van 

Bestuur en de drie divisiedirecteuren vormen samen de Concernraad van 

Ballast Nedam. De kernactiviteiten spelen zich af op de werkgebieden  

huisvesting en mobiliteit. Daarbij richten ze zich op integrale projecten en op 

een innovatieve, industriële manier van bouwen. De divisie Bouw & 

Ontwikkeling richt zich vooral in Nederland, maar ook daarbuiten, op het 

verwerven en uitvoeren van complexe, integrale projecten en projecten waar ze 

door hun specialistische kennis en kunde het verschil proberen te maken voor 

de opdrachtgever in de utiliteitsbouw, modulaire woningbouw, renovatie, 

groot onderhoud en restauratie. Het regionale bedrijf is ingedeeld in de twee 

geografische gebieden Noord/West-Nederland en Zuid-Nederland. 

Hierbinnen zijn actief de regionaal opererende bedrijven Heddes Bouw & 

Ontwikkeling en Laudy Bouw & Ontwikkeling en het landelijk opererende 

onderhoud- en renovatiebedrijf Bouwborg. 

 

 

 

 

Figuur 1:Organisatiestructuur Ballast Nedam 
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1.2 Aanleiding 
In september 2014 is een Position Paper uitgebracht door Ballast Nedam waarin 

de visie, strategie en uitgangspunten voor 2015-2017 omschreven zijn. Deze 

Position Paper is uitgebracht naar aanleiding van een strategische heroriëntatie 

die noodzakelijk was na een periode gekenmerkt door slecht nieuws, 

onzekerheid en veranderingen. Ballast Nedam streeft naar een situatie waarbij 

er sprake is van stabiliteit en beheersing van risico’s. Dat vraagt om een 

aangepaste focus welke is omschreven in het Position Paper 2015-2017. 

Belangrijk punt in het paper is om te leren van het verleden. Onderdelen waar 

bij in het verleden verlies door is geleden moeten in de toekomst verbetert en 

voorkomen worden.  

De inhoud van de Position Paper bevat vertrouwelijke informatie en wordt 

daarom niet weergegeven. Wel mag geconcludeerd worden dat problematiek 

rondom aanbestedingen een terugkerend feit is. ( Ballast Nedam, 2 september 

2014) 

Op het moment wordt gemiddeld één op de zeven tenders gehaald blijkt uit 

gesprekken met de planontwikkelaar. (Beurskens, Planontwikkelaar, 2015) Het 

is wenselijk dat deze verhouding hoger zou liggen. Daarom vormen 

aanbestedingen een interessant onderdeel om nader te bekijken. 

 

1.3 Focus Ballast Nedam 
Ballast Nedam wilt zich vooral richten op de niet openbare aanbestedingen.  

De opdrachtgever maakt openbaar bekend dat er een aanbesteding komt. Elke 

partij die geïnteresseerd is mag zich aanmelden als mogelijke opdrachtnemer. 

De geïnteresseerde partijen kunnen een selectiedocument aanvragen. Ze 

moeten zich dan, volgens de wijze die hierin beschreven is, aanmelden als 

belangstellende partij. Vervolgens worden op basis van het selectiedocument 

tussen de drie en de vijf partijen geselecteerd die zich ook daadwerkelijk mogen 

inschrijven. Wanneer deze selectieronde is gepasseerd volgt de gunningsfase. 

De geselecteerde partijen krijgen in deze gunningsfase het bestek of de 

offerteaanvraag, waarop zij hun offerte moeten baseren. Vervolgens wordt de 

opdracht aan een partij gegund. 

Doordat deze vorm van aanbesteden in twee fases verdeeld is wordt het gevaar 

beperkt dat er veel tijd, geld en werk verloren gaat wanneer een aanbesteding 

niet aangenomen wordt. Dit komt doordat een selectiefase veel minder tijd en 

geld kost. De gunningsfase vraagt daarentegen meer inspanning maar door de 

selectiefase is de concurrentie in de gunningsfase sterk verminderd.  
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In enkele gevallen doet Ballast Nedam mee met onderhandse aanbestedingen. 

De reden hiervoor is alleen vanuit commercieel oogpunt te verklaren. Wanneer 

er een vaste klant een openbare aanbesteding doet, zal Ballast Nedam in dit 

geval hieraan mee doen. Omdat andere vormen van aanbesteden binnen Ballast 

Nedam niet gedaan worden en er met name niet openbare aanbestedingen 

gedaan worden, zullen de overige vormen in dit rapport verder buiten 

beschouwing gelaten worden. 

 

1.4 Scoremethodieken 
Tijdens het participerend observeren zijn vele gunningsleidraden bekeken en 

nader bestudeerd. Er kan gesteld worden dat iedere gunningsleidraad dezelfde 

opbouw heeft maar inhoudelijk sterk verschilt. Om tot een uiteindelijke 

gunningsbeslissing te komen, moeten de kwaliteitsaspecten worden verrekend 

met de prijs. De wijze waarop dit gebeurd ligt aan de opdrachtgever. In figuur 

2 is weergegeven hoe frequent de scoremethodieken in 2013 zijn voorgekomen. 

(Hardeman, EMVI, tenzij..., 2013) De twee meest voorkomende methodieken 

zijn relatief puntensysteem en gunnen op waarde.  

 

 
Figuur 2: Gehanteerde scoremethodieken in 2013 

 

Relatief puntensysteem 

Hierbij worden zowel prijs als kwaliteit beoordeeld met  punten. Het aantal 

punten dat voor de prijs gegeven wordt is afhankelijk van de laagste 

ingeschreven prijs. Voor de kwaliteitsonderdelen zijn meer punten te verdienen 

naarmate het niveau en de invulling van deze onderdelen stijgt. De punten 

worden samen bij elkaar opgeteld na een eventuele weging. Het werk wordt 

dan vervolgens gegund aan de inschrijver met de meeste punten. Bijvoorbeeld: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prijs/kwaliteit verhouding

EMVI met plafondbedrag

Minimaal vereiste kwaliteit

Gunnen op waarde

Absoluut puntensysteem

Relatief puntensysteem

Gehanteerde scoremethodieken in 2013
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De inschrijver met de laagste prijs krijgt 80 punten. Dit is het maximale dat 

gehaald kan worden voor de prijs. De volgende inschrijver wijkt 10% van  de 

laagste prijs af. Hij krijgt hiermee dan ook 10% minder van de punten dus nog 

72 punten. Op deze zelfde manier worden de volgende inschrijvers ook 

beoordeeld. Naast deze puntentelling krijgt de inschrijver ook een aantal 

punten voor het plan van aanpak dat is ingediend. Dit wordt beoordeeld door 

een beoordelingscommissie. Bij dit onderdeel zijn bijvoorbeeld maximaal 20 

punten te verdienen. Deze worden maximaal toegekend indien alle onderdelen 

uitmuntend zullen zijn. Nadeel van deze methode is dat de puntenwaardering 

afhankelijk zal zijn van de inschrijving met de laagste prijs. Deze is vooraf niet 

bekend.  

 

Gunnen op waarde 

Bij deze methode zijn er fictieve kortingen te verdienen op basis van de vooraf 

opgestelde criteria. Deze kortingen zijn fictief omdat ze in mindering worden 

gebracht op de inschrijfsom, zodat er een fictieve inschrijfsom ontstaat die lager 

zal worden naarmate de kwaliteit stijgt. Op basis van de laagste fictieve 

inschrijfsom wordt vervolgens het werk definitief gegund. De hoogte van de 

fictieve kortingen bepaald vervolgens de verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

Als de mogelijke fictieve korting maar een erg klein percentage van de (te 

verwachten) totale aanneemsom is dan zal de prijs alsnog zwaar wegen ten 

opzichte van de kwaliteit. Een voorbeeld kan zijn dat er een fictieve bonus 

wordt toegekend van €10.000,- voor iedere dag er het werk eerder klaar is. De 

kwaliteitsonderdelen kunnen vervolgens volgens een punten-systeem 

beoordeeld worden. Per punt wordt er dan een fictief bedrag vastgesteld. De 

hoogte van dit bedrag ten opzichte van de aanneemsom bepaald dan de prijs – 

kwaliteit verhouding. 

 

1.5 Verhouding prijs-kwaliteit 
In de gunningsleidraad wordt aangegeven wat de maximaal haalbare score is 

voor prijs en voor kwaliteit. Het gewicht dat in de gunningsleidraad aan de 

kwaliteit wordt toegekend zal in de praktijk lager liggen en dat van de prijs zal 

hoger liggen. Dit is te verklaren door het feit dat er wel het maximaal aantal 

punten voor de (laagste) prijs kan worden gehaald, maar het maximaal aantal 

punten voor de kwaliteit zal in de praktijk nooit gehaald worden. In theorie is 

namelijk de maximaal aantal punten voor kwaliteit alleen weggelegd voor een 

perfecte benadering van alle kwaliteitsonderdelen. 

Het EIB heeft verder onderzoek gedaan naar de impact van de subjectieve 

benadering van de kwaliteitsonderdelen. Het EIB heeft hieruit kunnen 
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concluderen dat het daadwerkelijk gewicht voor kwaliteit gemiddeld 7% lager 

is dan het aangekondigde gewicht volgens de gunningsleidraad. Als er in een 

voorbeeld dus 30 punten voor kwaliteit gehaald kunnen worden en 70 punten 

voor de prijs dan ligt de verhouding in de realiteit dus op 23% voor de 

kwaliteitsonderdelen en voor 77% is de prijs doorslaggevend. Op basis van een 

groot aantal steekproeven komt het EIB tot de conclusie dat de gemiddelde 

verhouding in de praktijk ligt op 27% voor de kwaliteit en 73% voor de prijs. 

(Hardeman, EMVI, tenzij..., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Verhoudingen Prijs-Kwaliteit in theorie en praktijk 

 

 

 

1.6 Invulling kwaliteitsonderdelen in PvA 
 

In de gunningsleidraad worden de gunningscriteria genoemd. De criteria die 

betrekking hebben op de kwaliteit dienen in een ‘Plan van Aanpak’ toegelicht 

te worden. Tijdens het participerend observeren zijn verschillende aanbestede 
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werken nader bekeken. Hierin is onderscheid gemaakt tussen projecten die zijn 

aangenomen en projecten die niet zijn aangenomen.  

Per project is eerst grondig de gunningsleidraad gelezen. Op basis hiervan is 

bepaald welke onderwerpen er gevraagd zijn. Deze zijn gerangschikt in een 

tabel in bijlage 1 . Vervolgens is per project het Plan van Aanpak grondig 

doorgelezen. In dezelfde tabel is per onderdeel aangegeven aan welke 

gevraagde onderdelen is voldaan. Wel is er onderscheid gemaakt tussen het 

voldoen aan de gevraagde punten. Er is aangegeven wanneer er aan de vraag 

voldaan is in algemene zin, waarbij algemene teksten zijn ‘geknipt en geplakt’. 

Anderzijds is ook benoemd wanneer er een projectspecifiek antwoord gegeven 

is en gedetailleerd op de vraag is in gegaan.  

Wanneer BNBO Zuid als eerste of tweede eindigt op prijs is het juist belangrijk 

dat er nog extra punten worden gescoord op kwaliteit. In deze gevallen is het 

erg belangrijk om projectspecifieke informatie in het Plan van Aanpak te geven 

zodat de opdrachtgever overtuigd wordt, waardoor net het verschil gemaakt 

wordt. In de bijlage is te zien dat BNBO Zuid deze kans vaak laat gaan.  

Wanneer BNBO Zuid als derde of lager eindigt op prijs is het in de meeste 

gevallen erg lastig om dit te compenseren met kwaliteit.  

Wanneer de prijs in een aanbesteding dus scherp is en het de goede kant uit lijkt 

te gaan, verliest BNBO Zuid punten op het gebied van kwaliteit omdat het PvA 

te algemeen is. 

 

1.7 Neerwaartse spiraal rondom Algemene Kosten 
Uit gesprekken met de planontwikkelaar en de calculator dat gemiddeld 

genomen de Algemene Kosten (AK) bij Ballast Nedam erg hoog zijn in 

vergelijking met andere aannemers. Wel moet hierbij vermeldt worden dat deze 

AK normaal zou zijn als ook daadwerkelijk de geleverde kwaliteit (in Plannen 

van Aanpak) terug te zien zou zijn. Dit is echter niet het geval. Wanneer 

aanbestedingen vrijwel alleen om prijs draaien is deze AK wel te hoog. Deze 

uitspraak wordt tevens bevestigd in het Position Paper: ‘ Te hoog Algemeen 

Kostenniveau (AK) ‘ ( Ballast Nedam, 2 september 2014) 

Dit komt omdat er veel specialistische mensen in dienst zijn bij Ballast Nedam. 

Zo zijn er bijvoorbeeld specialisten in geveltechniek maar ook specialisten in 

bekistingen. Deze specialistische mensen zijn met één onderdeel tot in detail 

bezig en hebben ervaring met zeer complexe werken. In tijden van crisis 

worden er echter minder complexe werken gebouwd. Om aan het werk te 

blijven doet Ballast Nedam daarom ook steeds vaker mee met aanbestedingen 

die weinig uitdaging bieden. Bij deze relatief eenvoudige werken zullen alsnog 

bij de Algemene Kosten de specialistische mensen betaald moeten worden die 
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in dienst zijn. Het gemiddelde uurloon, en dus ook de Algemene Kosten, liggen 

daardoor boven gemiddelde waarden. Onderstaand figuur laat zien welke 

neerwaartse spiraal deze Algemene Kosten tot gevolg kunnen hebben. Hierbij 

zijn ook de kosten voor een aanbesteding meegenomen. Wanneer een 

aanbesteding niet gehaald wordt dienen de gemaakte kosten toch gedekt te 

worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een vastgesteld percentage dat bij 

de Algemene Kosten wordt toegevoegd. Het figuur geeft tevens aan hoe 

belangrijk het is om een aanbestedingsproces efficiënt in te delen zodat er geen 

kosten verloren gaan. 

Inefficiënt ingedeeld 
aanbestedings-

proces

Kosten voor een 
aanbesteding zijn 

hoog

Procentueel stijgen 
de Algemene 

Kosten (gevolg voor 
ieder project)

Minder kans om 
aanbesteding te 

winnen vanwege te 
hoge aanneemsom

Veel specialistische 
mensen in dienst

Hoog uurloon

Aanbestedingskosten 
van niet gehaalde 

aanbestedingen moeten 
gedekt worden in 
Algemene kosten

Er worden te weinig 
aanbestedingen 

gehaald

 

 

Dat er veel specialistische mensen in dienst zijn, is een feit dat niet volgens een 

onderzoek te verhelpen is. Dit is een keuze van de directie. Dat de AK stijgen 

door een inefficiënt ingedeeld aanbestedingsproces en alle aanbestedingen die 

niet gehaald worden zijn daarentegen wel onderdelen die in het verloop van 

dit rapport een belangrijke rol zullen spelen. Wanneer deze onderdelen 

verbeterd kunnen worden zal uiteindelijk de kans groter worden dat 

aanbestedingen gehaald worden omdat tevens de AK dalen waardoor 

inschrijven met een scherpere prijs mogelijk is.  

 

 

Figuur 4 :Schematische weergave van de neerwaartse spiraal 
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1.8 Geobserveerde aanbestedingen 
 

Verbouwing psychiatrie Radboud UMC 

Voor het participerend observeren is een gehele gunningsfase gevolgd. Dit 

heeft allereerst plaatsgevonden bij het werk: ‘Verbouwing psychiatrie van het 

Radboud UMC.’ 

De selectiefase wordt vooral gedaan door mensen met een commerciële 

achtergrond. Bouwkundige elementen worden pas bij de gunningsfase 

belangrijk. Daarom is er voor gekozen om alleen deze fase te volgen. Er is geen 

vast draaiboek voor een aanbesteding. De invulling ligt aan het team. 

De planning voor het aanbestedingsproces volgens de gunningsleidraad ziet er 

als volgt uit: (Adviseurs & Ingenieurs ZRI, 12-01-2015) 

• 12 januari beschikbaar stellen van de aanbestedingsstukken 

• 20 januari aanwijzing 

• 28 januari deadline indienen vragen 

• 4 februari verzenden nota van inlichtingen 

• 13 februari 12:00u indienen inschrijving 

• 13 februari – 20 februari beoordeling inschrijvingen 

• 20 februari correspondentie gunningsresultaat 

• 20 kalenderdag de tijd om bezwaar te maken 

• Medio maart definitieve gunning 

 

Het  aanbestedingsteam van Ballast Nedam dat wekelijks samen komt bestaat 

uit: 

- Planontwikkelaar 

- Projectleider (na besluitvorming wie geschikt/beschikbaar is) 

- Senior werkvoorbereider 

- Projectmanager 

- Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Visualisatie Psychiatrie afdeling Radboud UMC 
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De inschrijvingssom krijgt punten toegekend naar de hoogte van de som. De 

laagste inschrijvingssom per perceel wordt beoordeeld met 100 punten. De 

overige inschrijfsommen krijgen punten naar rato toegekend. Hierbij krijgen 

alle inschrijfsommen een score toegekend met twee decimalen achter de 

komma. Onderstaand is de formule voor deze berekening weergegeven: 

 

(Laagste inschrijvingssom)  /  Inschrijvingssom  x 100 punten = 

score inschrijvingssom  

 

In onderstaande tabel 1 is een overzicht opgenomen van de kwalitatieve 

onderdelen van de inschrijving, inclusief de weging er van. De drie onderdelen 

samen kunnen maximaal 30 punten krijgen. Een beschrijving inclusief 

beeldmateriaal van de kwalitatieve onderdelen is bij voorkeur voor deze 

aanbesteding niet groter dan zes eenzijdig beschreven A4, of gelijkwaardig. 

 

Tabel 1: Overzicht kwalitatieve onderdelen 

Onderdeel Weging 

A Projectbeheersing 2 

B Organisatie en samenwerking 2 

C MVO en duurzaamheid 1 

 

Tijdens het participerend observeren zijn verschillende knelpunten naar voren 

gekomen. Deze zijn gebundeld met de knelpunten die bleken uit gesprekken 

met medewerkers. Tevens is er nog een tweede project geobserveerd om 

knelpunten te kunnen verifiëren en controleren, om toeval uit te kunnen sluiten.  

Bij deze aanbesteding is geen gezamenlijke evaluatie geweest. Voor de 

geïnteresseerde is de uitslag met bijbehorende score wel openbaar gemaakt op 

het interne netwerk. Deze uitslag ziet er als volgt uit: 
Tabel 2: Uitslag aanbesteding 

 A B 

Inschrijvingssom 99.57 92.22 

Kwalitatieve 

onderdelen 
22.00 12.00 

Eindscore 121.57 104.22 

 

Vakcollege Eindhoven 

Wanneer een uitslag van een aanbesteding bekend is, volgt een periode waarin 

bezwaar gemaakt kan worden die gemiddeld 20 kalenderdagen lang is. Hierna 

is de gunning pas definitief. Ballast Nedam heeft in december 2014 mee gedaan 

aan de aanbesteding voor het Vakcollege Eindhoven. Bij deze aanbesteding was 
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de uitslag als volgt: (De werkelijke inschrijfsommen zijn vertrouwelijke 

informatie en worden daarom niet weergegeven) 
Tabel 3: Uitslag aanbesteding vakcollege Eindhoven 

 

 

 

 

 

 

  

           +  

 

 

 

 

 

 

Omdat deze aanbesteding buiten verwachting slechte resultaten opgeleverd 

heeft, is er een evaluatie aangevraagd met de adviserende organisatie die deze 

aanbesteding mede hebben beoordeeld. Dit is FACTA bouwmanagement 

geweest. Nadat de periode van bezwaar verstreken is, is dan ook een 

bijeenkomst georganiseerd. Op het gebied van kwaliteit is Ballast Nedam op 

plaats vier van de vijf geëindigd. Er zijn 11,9 punten gehaald van de 25 punten. 

De belangrijkste redenen voor deze lage score zijn volgens FACTA: 

• Niet projectspecifiek genoeg in het Plan van Aanpak 

• De risico’s zijn benoemd, maar hoe deze beheerst worden ontbreekt 

• Er wordt vaak gerefereerd naar andere projecten; dit is echter bij de 

selectiefase al gedaan. 

• Kansen op een succesvol projectverloop (planning) worden 

onvoldoende behandeld 

• Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het uitvoeringsteam dat 

presenteerde te afstandelijk was van het werk. (Ze hebben niet actief 

deelgenomen in het proces maar presenteren alleen het eindresultaat) 

 
Inschrijver 

Verschil met laagste 
inschrijvingssom 

1  Wijnen-Schijndel € 0,- 

2 SMT – Rosmalen € 560.000,- 

3 Van Wijnen – Rosmalen € 860.000,- 

4 WBC – Winterswijk € 860.000,- 

5 Ballast Nedam € 1.554.000,- 

 Inschrijver Score kwaliteit 

1 Wijnen-Schijndel Nr. 2 

2 SMT – Rosmalen Nr. 1 

3 Van Wijnen – Rosmalen Nr. 3 

4 WBC – Winterswijk Nr. 5 

5 Ballast Nedam Nr. 4 

   
Ballast Nedam eindigt op plaats 5 van de 5 inschrijvers 

Winnende partij is Wijnen Bouwgroep BV 
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• Vragen aan het presenterende team werden niet serieus genomen. (Geen 

commercieel verantwoorde antwoorden). 

• Enige voordeel van Ballast Nedam t.o.v. de kleinere concurrenten is de 

landelijke dekking terwijl er lokaal geopereerd kan worden. Dit 

onderscheidend punt ontbrak. 

Een terugkerend punt was steeds het onvoldoende projectspecifiek zijn. Dit is 

duidelijk een knelpunt geweest in de beoordelingen. 

 

 

1.9 Analyses participerend observeren 
Op basis van het participerend observeren zijn alle gevonden knelpunten 

verzameld. Dit is gedaan op basis van beschikbare informatie van 

aanbestedingen uit het verleden, maar bevatten ook knelpunten van de twee 

geobserveerde aanbestedingen. Het zijn in totaal 67 knelpunten. (Bijlage 2) Alle 

67 knelpunten die bij het participerend observeren zijn vastgesteld, zijn 

onderverdeeld in het SADT-schema. Zo wordt duidelijk waar in het proces de 

meeste knelpunten gesitueerd zijn.  Een clustering van vijf knelpunten is 

aangegeven met een kruis. Wanneer er minder dan vijf knelpunten zijn is dit 

niet aangegeven.



 

 

 

Figuur 6: SADT schema met knelpunten 



 

Figuur 7: SADT Schema met knelpunten op inhoudelijke onderdelen 
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Met behulp van de KJ-methode zijn de 67 knelpunten gereduceerd naar 30 

knelpunten. De uitgewerkte KJ-methode is in bijlage 3 te zien. Vervolgens zijn 

deze 30 knelpunten in een oorzaak-gevolgdiagram uitgezet om verbanden 

zichtbaar te maken. (Bijlage 4) 
 

De onderlinge relaties die volgen uit het oorzaak-gevolg diagram, zijn uitgezet 

in een Porras stream analysis. (Porras, 1987). Dit diagram maakt visueel 

zichtbaar hoe de relaties tussen de knelpunten zijn. Het diagram is in figuur 8 

te zien. Hierin is te zien welke oorzaken uiteindelijk leiden tot het gevolg dat 

een EMVI aanbesteding niet gehaald wordt. Voor de knelpunten zijn dezelfde 

kleuren en knelpunten gebruikt als bij de KJ-methode. Daardoor kan er 

dezelfde gradatie in worden aangebracht. Hierdoor is goed te zien dat EMVI 

aanbestedingen niet worden gehaald door het onderdeel prijs en/of door het 

onderdeel kwaliteit. De uitvoeringsgerelateerde onderdelen zijn oorzaken voor 

de knelpunten van zowel prijs als kwaliteit. 
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Figuur 8: Porras analyse  
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1.10 Conclusie en probleemanalyse 
Het probleem dat geconstateerd is tijdens het participerend observeren kan 

samengevat worden tot: 

 

Door interne en externe factoren is het voor BNBO Ontwikkeling Zuid moeizaam om 

in te kunnen schrijven met de laagste prijs; Dit wordt niet gecompenseerd  met  

kwaliteitsaspecten omdat het aanbestedingsproces niet efficiënt en integraal ingedeeld 

wordt waardoor de projectspecifieke variabelen van uitvoeringsgerelateerde onderdelen 

niet afgewogen worden met als gevolg dat de begroting niet projectspecifiek scherper 

gemaakt kan worden en het Plan van Aanpak onvoldoende onderbouwd is, waardoor 

een EMVI aanbesteding bij BNBO Zuid niet gehaald wordt. 

 

Met interne factoren worden de onderdelen bedoeld binnen BNBO Zuid. Zo is 

in de Porras analyse te zien dat er veel specialistische mensen in dienst zijn 

waardoor de AK stijgen. Ook worden niet altijd de onderaannemers met de 

scherpste prijs gecontracteerd. Met externe factoren bedoeld die buiten BNBO 

Zuid staan: de crisis in de Nederlandse bouwsector. Ook dit onderdeel is in de 

Porras analyse verwerkt. 

Efficiënt betekent dat de werkbelasting binnen de werkbare dagen op een 

evenwichtige manier verdeeld is waardoor er geen tijd en geld verloren gaat en 

de werkdruk tot een aanvaardbare grens op mag lopen. Dit is nu niet het geval. 

 

Voor dit afstudeeronderzoek is de omvang te groot om alle problemen aan te 

kunnen pakken en het op te lossen. Het probleem dat een EMVI aanbesteding 

niet gehaald wordt is daarnaast ook niet totaal op te lossen. Als dit kon, dan 

zou Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid alle EMVI aanbestedingen 

halen wat in de praktijk niet kan. Het is daarom belangrijk om een schifting te 

maken in de oorzaken van het niet halen van een EMVI aanbesteding. Om 

erachter te komen welk oorzaak het grootste aandeel heeft  is er een enquête 

gemaakt. Er is bewust gekozen voor een enquête omdat de ondervraagde 

personen op deze manier dezelfde vragen in dezelfde volgorde gesteld krijgen. 

Uit de resultaten wordt duidelijk dat met name het proces een probleem is 

waardoor een EMVI aanbesteding niet gehaald wordt. Doordat er problemen 

zijn in het proces worden er tevens geen varianten gegenereerd.  Inhoudelijk 

heeft de invulling van de planning voor een project volgens het schema de 

hoogste score gehaald. Ook de open vragen versterken deze aanname. 

 



 

17 

 

1.11 Doelstelling 
Naar  aanleiding van de  geformuleerde  probleemstelling en afbakening is een 

doelstelling opgesteld ten behoeve van het afstudeeronderzoek om het 

probleem op te lossen. De doelstelling is als volgt: 

 

‘Het ontwikkelen van een procesondersteunend hulpmiddel dat het aanbestedingsproces 

voor utiliteitsbouw met geïntegreerde contracten efficiënt en integraal benadert en 

bewaakt waardoor op vaste momenten een strategie bepaald wordt en projectspecifieke 

variabelen met uitvoeringsgerelateerde varianten en de planning worden afgewogen op 

kosten om zo met een scherpere inschrijfsom en onderbouwd Plan van Aanpak de 

scoringskans te vergroten bij EMVI aanbestedingen door BNBO Zuid.’  

 

Met efficiëntie in het aanbestedingsproces wordt bedoeld dat het proces op een 

dusdanige manier ingedeeld dient te worden dat het doeltreffend is zonder tijd 

en geld te verspillen. Wel is het doel om het maximale resultaat af te leveren. 

Dit is mogelijk wanneer er geen extreme piek in de werkverdeling zit op het 

laatste moment.  Zoals uit het ‘Participerend Observeren’ naar voren is 

gekomen is dit nu het geval. In tijden van extreme pieken worden fouten 

gemaakt en worden ook juist nieuwe inzichten verkregen omdat er veel tijd in 

de werkzaamheden gestoken wordt. De tijd is dan echter niet aanwezig om 

deze nieuwe inzichten nog te verwerken of af te wegen. Efficiënt betekent dat 

de werkbelasting binnen de werkbare dagen op een evenwichtige manier 

verdeeld is waardoor er geen tijd en geld verloren gaat en de werkdruk tot een 

aanvaardbare grens op mag lopen. 

Met integraal wordt bedoeld dat er meer samen gewerkt moet worden tussen 

de verschillende afdelingen (Planontwikkeling – Calculatie – Inkoop – 

Uitvoering) en elkaar moeten aanvullen. Het is belangrijk om te weten waar 

iedereen mee bezig is en niet enkel op het eigen werk te focussen.   

Met de term variabelen worden de wensen van de opdrachtgever bij een 

aanbesteding bedoeld. Op welk onderdeel de nadruk komt te liggen varieert 

immers.  

Met uitvoeringsgerelateerde onderdelen worden de onderwerpen bedoeld die 

in de Porras analyse naar voren zijn gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan 

onder andere logistiek, bouwmethode, materiaal en materieel.  

Deze variabelen zullen getoetst moeten worden om de goedkoopste variant te 

kunnen kiezen. Het afwegen op kosten zal gebeuren door naar zowel tijd en 

kosten te kijken. Het gaat erom wat netto de goedkoopste variant is wanneer 

tijd en kosten tegen elkaar uit gezet zijn. Zo kan een investering duurder zijn, 
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maar is het mogelijk dat er een grotere winst behaald wordt ten opzichte van 

deze investering doordat de bouwtijd verkort en dus de ABK lager zijn. 

Er wordt vanuit gegaan dat de scoringskans vergroot is indien er varianten 

gegenereerd zijn die afgewogen kunnen worden op kosten waardoor de 

inschrijfsom scherper wordt en doordat deze varianten het Plan van Aanpak 

onderbouwen. De scoringskans wordt vergroot wanneer de inschrijfsom lager 

is en/of het Plan van Aanpak projectspecifiek benaderd en dus onderbouwd is 

waardoor er meer punten gescoord worden/minder commentaar is van de 

beoordelingscommissie. 

 

1.12 Leeswijzer 
In figuur 9 wordt de leeswijzer van dit onderzoeksrapport visueel 

weergegeven. In hoofdstuk 1 is het gastbedrijf geïntroduceerd en is de 

aanleiding voor het afstudeeronderwerp toegelicht. Vervolgens zijn de 

resultaten van het participerend observeren en de analyses van de knelpunten 

benoemd. Op basis hiervan is een probleemstelling, doelstelling en 

onderzoeksplan opgezet. Hoofdstuk 2 tot en met 5  bevatten de 

onderzoeksresultaten. Deze richten zich op: 

 Strategie bepalen voor een aanbesteding 

 Proces in kaart brengen van een aanbesteding 

 Variabelen bepalen bij een aanbesteding 

 Verschillende planningsmethodieken onderzoeken 

In hoofdstuk 6 is het Programma van Eisen opgesteld voor het hulpmiddel. Aan 

deze eisen dient het hulpmiddel te gaan voldoen. Ook is een oplossingsrichting 

gegeven hoe het hulpmiddel er in hoofdlijnen uit komt te zien.  In hoofdstuk 7 

is het vervolg van het afstudeertraject besproken.   
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2.        HET BEPALEN VAN DE STRATEGIE 
VAN BNBO ZUID 

 

 Om gericht een aanbestedingsproces te doorlopen is het belangrijk om 

projectgericht en vooraf de strategie vast te leggen. Dat belang uit zich in een 

stevige houvast voor het tenderteam, waar durf, trotst en verantwoordelijkheid 

een bindende rol in het team spelen. Het doel van deze strategie is duidelijkheid 

creëren voor het team bij start en gedurende de gehele aanbesteding. Deze 

strategie zal tevens worden overbracht in de aanbieding om duidelijkheid te 

scheppen voor de opdrachtgever (Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, 2012). 

De strategie wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren.  

 

2.1 Wie is de opdrachtgever? 
Voor een aanbesteding is het van belang om te weten voor wie men werkt. 

Iedere opdrachtgever heeft andere wensen en verwachtingen. Daarom is het 

verstandig om klantgericht te werk te gaan. Een aanbesteding kan bij de ene 

opdrachtgever gewaardeerd worden terwijl een andere opdrachtgever hem 

afkeurt (Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, 2012). Hoe komt men erachter 

wie de opdrachtgever is? 

 

1. Allereerst wordt er bekeken of er intern al informatie over de opdrachtgever 

beschikbaar is. Uit gesprekken met projectmanagers blijkt dat er vaak in het 

verleden al contacten geweest is met opdrachtgevers maar wordt deze 

informatie niet gedocumenteerd. Om te voorkomen dat er werk dubbel gedaan 

wordt is het handig om informatie over opdrachtgevers vast te leggen zodat er 

een database ontstaat. In de toekomst zal de eerste stap dan moeten zijn om in 

de database te controleren of er al informatie aanwezig is over deze 

opdrachtgever. 

 

2. Vervolgens wordt een literatuuronderzoek gedaan om erachter te komen wie 

de opdrachtgever precies is en wat hij wil (Bruinooge, 2015). Dit is niet alleen 

aan te raden wanneer de database onvoldoende informatie geeft. Het is ten alle 

tijden raadzaam dit te doen om te controleren of er nieuwe ontwikkelingen zijn 

ten opzichte van de beschikbare informatie in de database. Dit kan gedaan 

worden door informatie op te zoeken op internet. Maar ook de commerciële 

contacten die er zijn kunnen nieuwe informatie verstrekken  
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2.2 Wat wil de opdrachtgever? 
Het doel van dit onderdeel is erachter komen wat de opdrachtgever precies 

wenst en verwacht. Wanneer dit goed in kaart gebracht is kan bij een 

aanbesteding ook gericht geantwoord worden. Hoe gaat men dus klantgericht 

te werk? 

 

1. Er wordt aangeraden eerst de gunningsleidraad/gunningscriteria goed door te 

lezen. De opdrachtgever heeft immers geprobeerd concreet proberen te maken 

wat hij belangrijk vindt en waar punten mee gescoord kunnen worden. Toch is 

enkel deze criteria lezen niet altijd voldoende. Teksten kunnen anders 

geïnterpreteerd worden en de achterliggende gedachte waarom iemand een 

onderdeel belangrijk vindt is niet direct duidelijk (Bouman, 2012).  

 

2.  Om erachter te komen hoe men tot de gestelde gunningscriteria is gekomen 

wordt er nader onderzoek verricht. Enkele onderdelen kunnen al aan het licht 

zijn gekomen bij de vorige paragraaf: Wie is de opdrachtgever?. Wanneer er 

bijvoorbeeld als gunningscriteria geldt dat er punten gegeven worden indien er 

eerder opgeleverd wordt is het van belang om te weten waarom de 

opdrachtgever hier de voorkeur aan geeft. Vraagt hij dit omdat er dan eerder 

inkomsten verkregen kunnen worden? Of is dit belangrijk omdat op die manier 

de overlast voor de omgeving in de tijd beperkt wordt? Pas wanneer de 

achterliggende gedachte van zo’n criterium duidelijk is kan de aannemer het 

criterium op de juiste manier invullen en voldoen aan de wensen van de 

opdrachtgever. Het is belangrijk om verder te zoeken dan enkel de 

gunningscriteria (Kok T. , 2015). 

Het is aan te raden dat de vraag achter de vraag achterhaald word. 

De opdrachtgever maakt immers zijn wensen kenbaar aan een team of direct 

aan een bouwadviesbureau. Zij verwoorden de wensen van de opdrachtgever  

naar een gunningsleidraad. En de mensen uit het team bij BNBO Zuid moeten 

Figuur 10: 'De vraag achter de vraag achterhalen 
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dit vervolgens op de juiste manier interpreteren. Er zijn dus vele stappen in de 

communicatie waarbij het risico bestaat dat er informatie foutief of anders 

wordt doorgegeven of geïnterpreteerd.  

 

Wanneer de vraag achter de vraag achterhaald wordt kan dit door middel van 

een literatuuronderzoek. Gegevens kunnen dan gehaald worden van internet, 

kranten, tijdschriften of vakbladen. Wanneer er commerciële banden zijn kan 

hier ook gebruik van worden. Wel dient er dan uitgekeken te worden dat er 

geen direct contact gezocht mag worden met de opdrachtgever. Iedere 

aanbestedende partij verdiend immers dezelfde kansen en beschikbare 

informatie. Informatie vanuit commerciële banden dient dan ook al vooraf aan 

een aanbesteding verkregen te zijn. Zo kan met deze kennis ook ‘de vraag achter 

de vraag’ achterhaald worden.  

Een laatste mogelijkheid is om de gerichte vragen te stellen in de Nota. Enige 

nadeel van deze mogelijkheid is dat de overige aanbestedende partijen deze 

Nota met vragen ook tot hun beschikking krijgen. Men kan zich  dan niet meer 

onderscheiden ten opzichte van de andere aannemers (Kok T. , 2015). 

2.3  Aandachtspunten per sector 
Een belangrijk onderdeel om vooraf in kaart te brengen zijn de financiële 

stromingen. Dit is tevens een aspect wat bijdraagt aan de vraag ‘Wat wil de 

opdrachtgever?’ Wanneer de financiële stromingen duidelijk in beeld zijn 

gebracht is het voor de aannemer ook duidelijk welk onderdeel juist wat meer 

mag kosten en door wie het project gefinancierd wordt. Wanneer dit bekend is 

zal het voor de aannemer duidelijker zijn, bij welke aspecten er ruimte is om 

extra financieringen te krijgen of juist niet. Naast deze financiële stromingen 

zijn er tevens kenmerken per sector te noemen waar aandacht op gericht dient 

te worden. Zo wordt de opdrachtgever beter begrepen en kan er rekening 

worden gehouden met de aandachtspunten per sector.  

 

Zorgsector 

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij 

nieuwbouw/uitbreiding van een instelling willen realiseren. De Wet Toelating 

Zorginstellingen (WTZi) regelt de toelatingen en stelt regels over een goed 

bestuur (CIBG; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sd). Deze 

wet waakt ervoor dat er teveel zorginstellingen gerealiseerd worden. Er heerst 

steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders. Maar 

ook meer risico’s. De overheid trekt zich terug en let via haar toezichthouders 

alleen op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het 

Centrum Zorg en Bouw, sinds januari 2009 onderdeel van TNO, ondersteunt 



 

23 

 

partijen die bouwen in de zorg. Objectief en onafhankelijk maar met kennis van 

zaken. Het Centrum Zorg en Bouw ziet toe op de bouw van zorginstellingen. 

Het Centrum voert taken uit voor de overheid omtrent de gebouwkwaliteit en 

het ontwikkelen en ontsluiten van innovatie (zoals Kennisplein). Daarnaast 

levert het Centrum advies op maat voor bouwen in de zorg (strategische 

planvorming, vormgeving en inzicht in de kosten van investeringen) en biedt 

het een gevarieerd programma met seminars en congressen. (Esch-

Bussemakers, sd) 

Wanneer er goedkeuring verleend is volgens de WTZi kan een zorginstelling 

een Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) aanvragen. Als de toetsing van 

de kredietwaardigheidssituatie van de organisatie, het investeringsplan en het 

leningenarrangement positief zijn afgerond, dan verleent het WFZ een 

borgstellingverklaring die gedurende een jaar geldig is. Ook het WFZ hanteert 

een strenge selectie bij toetreding.   Alleen zorginstellingen die naar het oordeel 

van het WFZ ‘de boel op orde hebben’ en naar verwachting op orde kunnen 

houden, komen voor deelname in aanmerking. Het WFZ let hierbij onder meer 

op de exploitatieontwikkeling, de kwaliteit van het sturings- en 

beheersingsinstrumentarium, de juridische structuur en de 

eigenvermogenspositie. Kortom, een investeringsbesluit zal zorgvuldig 

onderbouwd moeten worden omdat de zorginstelling de kapitaallasten zelf 

moet gaan terugverdienen (Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, 

sd). In figuur 11 is te zien hoe en van wie de zorgaanbieders geld krijgen.  
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Figuur 11: Financiële stromingen zorginstelling 
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Als de toetsing van de kredietwaardigheidssituatie van de organisatie, het 

investeringsplan en het leningenarrangement positief zijn afgerond, dan 

verleent het WFZ een borgstellingverklaring die gedurende een jaar geldig is. 

Met een borgstelling van het WFZ kan een zorginstelling altijd een lening 

verkrijgen tegen gunstige condities, ook in een krappe kapitaalmarkt. De WFZ 

borging houdt in dat, als de zorginstelling ooit zodanig in de problemen raakt 

dat deze niet meer in staat is zijn rente- en aflossingsverplichtingen na te komen 

aan de geldgever die de lening verstrekt, het WFZ die betalingen aan de bank 

overneemt.  

Als sprake is van een deugdelijk investeringsplan verstrekt het WFZ borging 

aan de geldgever. De zorginstelling profiteert financieel direct van deze 

garantie via lagere rentekosten . De zorginstelling betaalt het WFZ een 

eenmalige premie voor deze garantie aan de geldgever, het zogenoemde 

disagio. 

Leningen onder WFZ garantie zijn niet eenzijdig opeisbaar door de geldgever. 

Dit geeft extra zekerheid. Het WFZ garandeert geldgevers de betaling van rente 

en aflossing op leningen aan zorginstellingen. Hierdoor lopen geldverstrekkers 

geen risico meer, zodat zij een lagere rente kunnen aanbieden. Wie de 

geldverstrekkers zijn hangt af van het bestuur en project. Op het moment zijn 

dit vaak banken en corporaties. Echter blijkt dit heden ten dagen niet altijd 

toereikend te zijn. In de toekomst lijkt samenwerking met beleggers en 

investeerders noodzakelijk. (HEVO, 2013)  

Wanneer er in de toekomst daadwerkelijk meer beleggers en investeerders 

noodzakelijk zijn voor de financiering van de zorgsector, veranderd er 

automatisch ook iets in de vraag. Corporaties zullen vaker van een lange 

termijn visie uitgaan. Zij willen immers zorgwoningen voor langere tijd 

aanbieden zonder opnieuw grote investeringen te hoeven doen. Wanneer de 

aannemer dus laat zien dat hij nadenkt over levensduur en flexibiliteit zal een 

corporatie eerder geneigd zijn meer geld te investeren. 

Beleggers en investeerders denken meer in de korte termijn. Zij investeren iets 

om op korte termijn rendement te kunnen zien. De aannemer zal dus eerst 

moeten achterhalen wie de geldverstrekker is en kan daar dan vervolgens op 

acteren. (Vink, 2010) 

 

Als het WFZ ooit wordt aangesproken door een geldgever dat men geen geld 

ontvangt en dus beroep doet op de garantieverplichtingen, wordt het 

risicovermogen van het WFZ aangesproken. Dit ‘spaarpot’ bedraag neemt elk 

jaar verder toe en bedraagt op het moment meer dan 200 miljoen euro. In de 

uitzonderlijke situatie dat dit bedrag niet voldoende mocht zijn om aan de 
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verplichtingen van de geldgevers te kunnen voldoen, kan het WFZ ‘collecteren’ 

bij de aangesloten deelnemers. Deze verplichte deelnemersbijdrage (het 

zogenoemde obligo) bedraagt maximaal 3% van de uitstaande garanties van de 

instelling. Mocht ook dit niet voldoende zijn om aan de garantieverplichtingen 

te kunnen voldoen, dan kan het WFZ aankloppen bij de Rijksoverheid. Deze 

naar omvang en tijdsduur ongelimiteerde ‘achterborg’ stelt het WFZ in staat om 

altijd aan de garantieverplichtingen te kunnen voldoen. De verplichtingen van 

het Rijk ten opzichte van het WFZ zijn vastgelegd in de: Overeenkomst Staat 

der Nederlanden/ Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

 

  

 

 

 

 

De solvabiliteit kan op verschillende manieren worden bepaald. In de zorg 

wordt de solvabiliteit veelal berekend als het eigen vermogen gedeeld door de 

totale bedrijfsopbrengsten. Deze dient voor zorginstellingen minimaal 15% te 

zijn. Een lage solvabiliteitsratio wordt beschouwd als een groot risico dat het 

geleende geld niet terugbetaald wordt in het geval van faillissement. 

Onderstaand een grafiek waarin de solvabiliteit per sector is uitgesplitst. 

Wanneer de solvabiliteit groter is dan 15%, zal de sector tevens door de bank 

gefinancierd worden. Voor een aanbesteding in een bepaalde sector is dan 

makkelijker te achterhalen of er nog optimalisaties doorgevoerd kunnen 

worden die meer geld kosten. Wanneer de solvabiliteit laag is, is de kans groot 

dat deze extra financiering niet makkelijk te krijgen is. (HEVO, 2015) 

Figuur 12: Garantiestelling financiering zorgsector  

http://www.wfz.nl/het-wfz/%20http:/www.wfz.nlhttp:/www.wfz.nl/download_file/view/34/179
http://www.wfz.nl/het-wfz/%20http:/www.wfz.nlhttp:/www.wfz.nl/download_file/view/34/179
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Figuur =13: Gemiddelde solvabiliteit       Bron: ING Bank 

 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de jaarlijkse kosten van een 

zorginstelling per vierkante meter. Dit geeft voor een aanbesteding een richting 

wat in de zorg normaal is. Ook is het voor een aanbesteding handig om inzicht 

te hebben in de verdeling van de kosten. Zo is in figuur 14 te zien waar in 

verhouding de grootste posten naar toe geschreven worden. 

 

 
Figuur 14: Jaarlijkse exploitatie per vierkante meter (Zorgsector)        

Bron: HEVO  
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 Het meeste geld wordt uitgegeven aan rente en afschrijvingen. Hier kan echter 

door de aannemer geen verbetering in worden aan gebracht. Op de tweede 

plaats staat energie. Dit kan bijvoorbeeld wel in het achterhoofd gehouden 

worden. Bij een aanbesteding kan er bijvoorbeeld een aanbeveling gedaan 

worden waarbij de nadruk gelegd word op de energiekosten. Er kan vervolgens 

uitgelegd worden dat dit een aanbeveling is om de jaarlijkse exploitatie kosten 

per vierkante meter naar beneden te brengen voor de opdrachtgever. Wel moet 

dit dan als aanbeveling aangedragen worden met een meerprijs. Het is niet aan 

te raden deze maatregelen al direct mee te nemen in de begroting waardoor de 

prijs (waarschijnlijk) hoger uit valt. Als de opdrachtgever immers in de 

gunningsleidraad er niet naar vraagt kan dit twee dingen betekenen. Het zou 

kunnen zijn dat de opdrachtgever andere punten ‘belangrijker’ vindt en zijn 

maximum aan criteria hiermee heeft bereikt. Het kan echter ook voorkomen dat 

het om een uitzonderlijk geval gaat waarbij de algemene feiten niet gelden en 

het daarom niet van belang is. Het blijft dus ten alle tijden een risico om dit 

soort aanbevelingen direct mee te nemen in de begroting.   

Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel in de zorgsector. Wanneer de soort zorg 

en de capaciteit veranderd is het belangrijk om dit zonder veel aanpassingen te 

kunnen verwezenlijken. Ook is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. 

Een opdrachtgever kan zelf uitgaan van de huidige stand van zaken en kan in 

het achterhoofd al houden hoe deze vraag zal veranderen. Een aannemer kan 

hier slim op in spelen. Wanneer hij afdelingen op een dusdanige manier flexibel 

weet in te richten met de blik op de toekomst kunnen hier punten mee gescoord 

worden bij de opdrachtgever. Met de informatie van de 

bevolkingsontwikkeling is het mogelijk om bepaalde ziektebeelden door te 

rekenen. Een belangrijk feit in Nederland is de vergrijzing. Steeds meer mensen 

worden ouder. Daarom zijn er ook steeds meer ouderen die zorg nodig hebben.  

Bij zorginstellingen zijn groepsgrootte en inrichting van essentieel belang. Het 

opzetten van kleinschalige woonvoorzieningen met bijbehorende zorg- en 

welzijnsarrangementen is tegenwoordig veel gevraagd. Veel cliënten en 

familieleden hebben behoefte aan arrangementen op maat, in een kleinschalige 

en daardoor overzichtelijke woonomgeving met voldoende eigen leefruimte en 

privacy. Lang werd een groep van zes cliënten als ideale groepsgrootte gezien 

voor kleinschalig wonen. De voornaamste reden hiervoor was dat dit aantal het 

meest in de buurt komt van een gezinssituatie. (Facit, 2009) 

Onder druk van de bezuinigingen zien veel organisaties zich gedwongen dit 

uitgangspunt los te laten en te kijken naar de meest efficiënte bezetting. Op het 

moment varieert een kleinschalige woonunit van zes tot tien bewoners. Hoe 
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berekend wordt wat de meest efficiënte bezetting is wordt onderstaand 

uitgelegd. (HEVO, 2015) 
Tabel 4: Varianten groepswoningen 

Dienstrooster groepswoning 4x6 

Werk Tijden Fte  

(Fulltime-

equivalant) 

4x woonbegeleider 07.00 – 15.00 7,72 

4x woonbegeleider 14.45 – 22.30 7,48 

1x woonbegeleider 22.15 – 7.15 2.17 

4x assistent woonbegeleider 08.00 – 12.00 1.93 

1x assistent woonbegeleider 16.00 – 20.00 0.97 

1x schoonmaak 8u/wk 0.28 

1x activiteitenbegeleiding 8u/wk 0.28 

Totaal  20.83 

Fte per bewoner  0,87 

Personeelskosten per 

bewoner 

 € 34.717,- 

Dienstrooster groepswoning 4x7 

Werk Tijden Fte  

(Fulltime-

equivalant) 

4x woonbegeleider 07.00 – 15.00 7,72 

4x woonbegeleider 14.45 – 22.30 7,48 

1x woonbegeleider 22.15 – 7.15 2.17 

4x assistent woonbegeleider 08.00 – 12.00 3.86 

1x assistent woonbegeleider 16.00 – 20.00 0.97 

1x schoonmaak 8u/wk 0.28 

1x activiteitenbegeleiding 8u/wk 0.28 

Totaal  22.76 

Fte per bewoner  0,81 

Personeelskosten per 

bewoner 

 € 32.514,- 
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Uit deze berekeningen volgt dat de zorgexploitatie per locatie bij een groep van 

zeven bewoners circa € 2.200,- euro per jaar lager ligt. Uitgaande van een 

exploitatie van 30 jaar, komt dit neer op een bedrag van € 100.000,- euro per 

locatie. Dit geeft aan dat het zeker de moeite waard is om eens verschillende 

scenario’s te doorlopen in de planvorming met betrekking tot verschillende 

groepsgroottes. De financiële besparing kan vervolgens worden ingezet op 

bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, extra zorg, welzijnswerk of een kok die 

dagelijks gezonde maaltijden bereidt. Dit kan in een Plan van Aanpak worden 

aanbevolen om de opdrachtgever bewust te laten worden van de 

mogelijkheden.  

 

Onderwijs 

Ook onderwijsinstellingen ontkomen er niet aan om in deze tijd van 

bezuinigingen kritisch te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen. 

Bovendien is het voor hen van belang de publieke middelen doelmatig en 

rechtmatig in te zetten.  

Onderstaand schema geeft de geldstromen van het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs weer. Voor hogescholen en universiteiten geldt dit 

schema niet. Deze instellingen krijgen overheidsgeld en bouwen eigen 

vermogen op.  
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Veranderingen in het primair onderwijs gaan vaak samen met veranderingen 

in huisvesting. Dit vraagt om specifieke deskundigheid, visie en creativiteit. 

Steeds vaker werken scholen nauw samen met andere organisaties, zoals een 

peuterspeelzaal, kinderopvang, wijkcentrum of bibliotheek. Verschillende 

partijen maken gebruik van hetzelfde gebouw en hebben inspraak op 

huisvesting. 

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen en vernieuwingen in het voortgezet 

onderwijs vereist flexibiliteit van het schoolgebouw. Dat vraagt om een 

duidelijke visie in de uitvoering. 

Door de stelselwijzigingen en bezuinigingen is het speciaal onderwijs volop aan 

het veranderen. De gevolgen hiervan zijn van invloed op de zeer specifieke 

onderwijsvormen voor de kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs en de 

samenwerking met andere onderwijsinstellingen, de gemeenten en 

zorgaanbieders. Al deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de 

huisvesting. Het is belangrijk om te letten op de onderwijsvisie en 

onderwijsconcepten, maar ook op gebouwbeleving, huisvestingseisen en 

kwaliteitsbeheersing. Het gevoel dat de kinderen bij het gebouw krijgen speelt 

een veel belangrijkere rol. Zo is het bijvoorbeeld niet aan te raden om met erg 

felle en contrasterende kleuren te werken. Zelfs in de uitvoering kan hier 

rekening mee gehouden worden door met witte bouwhelmen te werken (in het 

geval dat een bestaand gebouw wordt uitgebreid).  

Verantwoordelijkheid en financiering schoolgebouw 

Figuur 13: Financiële stromen basis-/voortgezet onderwijs   (Bron: HEVO) 
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Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de 

financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. 

Universiteiten en instellingen aan het (hoger) beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Zij 

krijgen wel geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden. Deze 

instellingen moeten zich houden aan de Arbowet, het Bouwbesluit en het 

Gebruiksbesluit. 

Alle instellingen in het hoger onderwijs krijgen een bedrag van het Rijk: de 

lumpsum. Zij beslissen zelf hoe zij het geld uitgeven aan personeel, materieel 

en huisvesting. 

 

 

Overheid
Ministerie van 

Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap

Universiteiten

NWO
Nederlandse organisatie 
voor wetenschappelijk 

onderzoek

Overheid
Ministerie van 
Economische 

Zaken

Projectgebonden 
financiering

(Private instellingen/
bedrijven/stichtingen)

 
 

Hoe hoog de lumpsum is, hangt grotendeels af van het leerlingenbestand en 

van een onderwijsinstelling (aantal leerlingen/studenten, leeftijd en 

onderwijssoort).Bij lumpsumfinanciering beslissen schoolbesturen zelf 

waaraan ze hun budget uitgeven. Zo kan een school bezuinigen op bijvoorbeeld 

meubilair en meer geld  besteden aan personeel. Schoolbesturen moeten hun 

uitgaven wel in een jaarverslag verantwoorden. (Technische Universiteit 

Eindhoven, 2014) Voor aanbestedingen geldt dus dat er bij het hoger onderwijs 

meer ruimte is om extra geld te krijgen omdat zij zelf bepalen wat er met  hun 

vermogen gebeurd. Voorwaarde is wel dat de aanbestedende dienst zich dan 

in een goede financiële positie bevindt. Dit kan de aannemer zelf globaal 

achterhalen. Dat komt omdat openbaar is wat de lumpsum is, het bedrag dat 

Figuur 14: Financiële stromingen bij universiteiten 
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het Rijk geeft. Daarnaast moeten alle jaarverslagen van het hoger onderwijs met 

de uitgaven en inkomsten openbaar gemaakt worden.  

Eerder opleveren is over het algemeen niet gewenst. Het belangrijkste voor de 

opdrachtgever is dat de school voor aanvang van het school- / collegejaar 

gereed is. Indien de aannemer eerder oplevert zal de opdrachtgever ook eerder 

moeten betalen terwijl het gebouw pas op een vaste tijd in gebruik genomen 

wordt. Dit is niet het geval indien er bij een bestaande school een gedeelte wordt 

toegevoegd en direct in gebruik genomen kan worden. Dan is eerder opleveren 

waarschijnlijk wel wenselijk omdat dit de overlast beperkt voor de 

schoolgaande kinderen/studenten. 
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Industriebouw 

Ballast Nedam richt zich op industriebouw maar het aantal aanbestedingen in 

de industriebouw is klein. Meestal worden deze projecten aangenomen doordat 

er contacten met de opdrachtgever zijn en de opdrachtgever vertrouwen heeft 

in BNBO Zuid. Toch zijn er ook geringe gevallen dat een project in de 

industriebouw een aanbesteding moet doen. Daarom wordt deze sector wel 

meegenomen in deze taakstelling. Ook in een aanbesteding is vertrouwen erg 

belangrijk. In de industriebouw is er namelijk vaak sprake van een Design & 

Build contract. Uit gesprekken met de tendermanager blijkt dat voor een 

opdrachtgever in de industriebouw drie onderdelen het belangrijkste zijn: 

 

 Proces  

 Logistiek  

 Installaties  

(Het gaat hierbij om het interne proces/logistiek van de industrie) 

 

Voor het bouwproces is het voor de opdrachtgever het belangrijkste dat het zo 

snel als mogelijk opgeleverd wordt. Vanzelfsprekend wel met de gewenste 

kwaliteit. Maar voor de opdrachtgever is tijd hetzelfde als geld. Zolang er geen 

productie plaats kan vinden betekent dit dat er geen omzet en winst is. Een 

opdrachtgever zal bereid zijn om meer te betalen als er in dat geval eerder 

opgeleverd kan worden. Handig is het dan wel om te weten wat er per 

tijdseenheid wordt omgezet en wat het winstpercentage is. Wanneer dit in kaart 

gebracht is, is het ook duidelijk wat een eventuele snellere bouwtijd maximaal 

zou mogen kosten. Het bedrag dat ten goede komt van de bouwtijd mag over 

het algemeen niet hoger zijn dan de omzet in diezelfde periode.  

In de industriebouw wordt het meeste van de projecten gefinancierd door eigen 

vermogen. In specifieke gevallen wordt vanuit de overheid een gedeelte 

gefinancierd. Dit is echter alleen bij specifieke gevallen van toepassing. Er zal 

dus op projectspecifiek niveau uitgezocht moeten worden of dit al dan niet het 

geval is. 
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2.4 Concurrentieanalyse 
Een cruciale stap die vaak vergeten wordt is de concurrentieanalyse (Inter 

Tender Consult, 2015). In de basis moeten aannemers uitgaan van hun eigen 

kracht. De vraag is echter welke kracht dit precies is. Het sterke punt waarop 

de nadruk gelegd moet worden, wordt bepaald door de zwakte van de 

concurrent.  

De klantvraag, de sterktes van BNBO Zuid en de sterktes van de concurrenten 

zullen overlappen. Om het beste plan te schrijven is een toegevoegde waarde 

niet voldoende. Om te kunnen winnen moet BNBO Zuid onderscheidend zijn. 

Het onderscheidend vermogen is dan datgene wat BNBO Zuid kan bieden en 

wat de opdrachtgever wil krijgen, maar wat de concurrent niet kan bieden. 

Een belangrijke stap die dus niet vergeten mag in het aanbestedingsproces is op 

zoek gaan naar het onderscheidend vermogen door het analyseren van de 

klantvraag en de capaciteiten van de concurrenten. Het onderscheidend 

vermogen kan als volgt gevisualiseerd worden. 

 

 

  

Concurrentie 

Toevoegende 

waarde 

Onderscheidend 

vermogen 

Figuur 15: Concurrentieanalyse met onderscheidend vermogen 

(Inter Tender Consult, 2015) 
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2.5  Hoe kan een focus/strategie bepaald worden? 
Door vooraf een strategie te bepalen wordt het denkproces en het 

documenteren van de aanbesteding een stuk helderder voor alle betrokkenen. 

Die strategie kan niet voor iedere aanbesteding hetzelfde zijn. Iedere 

opdrachtgever heeft immers andere wensen en verwachtingen en de 

concurrenten verschillen. Bij het bepalen van de strategie spelen de wensen en 

de verwachtingen van de opdrachtgever een rol. Belangrijk is dat er bekeken 

wordt hoe BNBO Zuid onderscheid kan maken ten opzichte van de 

concurrenten en tevens kan inspelen op de wensen van de opdrachtgever. 

Hierbij moet vermeldt worden dat het niet bij iedere aanbesteding duidelijk zal 

zijn wie alle concurrenten zijn. Dit kan bij de Nota van inlichtingen altijd 

gevraagd worden maar men hoeft hier geen antwoord op te geven. Wanneer 

concurrenten wel bekend zijn is het verstandig om te onderzoeken welke 

bedreigingen deze concurrenten vormen. Hiervoor gelden dezelfde stappen als 

bij de paragraaf: Wie is de opdrachtgever?. Er is op dit moment wel informatie 

over concurrenten bekend bij enkele medewerkers, maar deze informatie is niet 

gedocumenteerd. Een eerste stap zal dus zijn om een database aan te leggen 

met informatie over de concurrenten. Hierin moeten feiten en bevindingen 

komen te staan. Feiten kunnen bijvoorbeeld gaan over de omvang van het 

bedrijf en omgeving waarin zij opereren. Op basis van deze gegevens kan 

geconcludeerd worden of de AK ongeveer hetzelfde zullen zijn als bij BNBO 

Zuid en of dat het een lokale aannemer is die wellicht al voorkeursstemmen 

krijgt omdat hij de opdrachtgever goed kent. Bevindingen zullen gaan over 

opgedane ervaringen in het verleden. 

 

Door een SWOT-analyse uit te voeren kan vervolgens de strategie bepaald 

worden. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. 

(Pijlman, 2004-2015). 

Ook wel sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Een SWOT-analyse wordt 

gedaan om elementen systematisch te analyseren om zo de 

toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen.  De 

strategie die bepaald wordt geeft leiding aan de externe analyse (de markt) en 

aan de interne analyse (de organisatie zelf; BNBO Zuid) 
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 Positief Negatief 

Extern 

Sterkten 

 

Zwakten 

 

Intern 

Kansen 

 

Bedreigingen 

 

     Figuur 16: SWOT-analyse; schematische weergave 

 

Een SWOT-analyse kan gedaan worden op een algemeen niveau en een 

specifiek niveau. Het algemene niveau wordt bedoeld dat er gekeken wordt 

naar de sterktes/zwaktes en kansen/bedreigingen van BNBO Zuid als 

organisatie. Deze analyse op algemeen niveau geldt voor de organisatie over 

een langere tijd. Wanneer een SWOT-analyse op specifiek niveau gemaakt 

wordt, zal dit voorafgaand aan een aanbesteding gebeuren. Door deze analyse 

te maken kan er voor de betreffende aanbesteding een strategie bepaald 

worden. Deze strategie geldt dan alleen voor deze aanbesteding. Belangrijk is 

om daarbij ook te kijken naar de concurrentie en diens sterktes/zwaktes. 

Wanneer deze in kaart gebracht zijn kan dit meegenomen worden in de 

aanbesteding en kan er men zich onderscheiden van de concurrenten. 

 

Inter Tender Consult heeft op basis van de SWOT analyse een matrix  

ontwikkeld die toegepast kan worden bij aanbestedingen. (Inter Tender 

Consult, 2015) 

De matrix helpt bij het documenteren en structureren van het denkproces. Door 

de matrix in te vullen wordt er geholpen om de strategische informatie op een 

gestructureerde manier te verzamelen en tevens op een overzichtelijke manier 

te documenteren. Aan de hand van zeven stappen wordt de matrix ingevuld: 

S  

  

W  

  
O  

  

T  
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1.  Bepaal de sterke punten van BNBO Zuid 

2.  Bepaal de aandachtspunten van BNBO Zuid 

3.  Bepaal de winstpunten voor de opdrachtgever. 

Waar wordt de opdrachtgever blij van? Wat wil hij precies? De vraag 

achter de vraag. 

4.   Bepaal de verliespunten van de opdrachtgever. 

Wat wil de opdrachtgever absoluut niet? Wat mag er volgens hem niet 

gebeuren? Waar heeft hij geen ‘extra’ geld voor over? 

5.  Combineer de sterke punten met de aandachtspunten van BNBO Zuid 

met de winstpunten en verliespunten voor de opdrachtgever. 

6.  Formuleer een top 5 met uitdagingen. 

7. Bedenk een actieplan voor de omgang met de top 5 uitdagingen. 

 

Stap 1 t/m 4:  

Bepaal de sterke- en aandachtspunten van BNBO Zuid en de winst- en 

verliespunten voor de opdrachtgever 

Iedereen schrijft voor de stappen 1 t/m 4 zijn eigen punten op afzonderlijke 

post-its. Vervolgens plakt iedereen de post-its in de matrix en licht zijn punten 

kort toe. De post-its met punten over BNBO Zuid worden in de bovenste rij 

geplakt. De post-its met de punten voor de opdrachtgever worden in de linker 

kolom geplaatst. 

Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 17. 
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Stap 5: 

Combineer sterke-/aandachtspunten van BNBO Zuid met winst-/verliespunten 

voor de opdrachtgever 

Bij stap 5 wordt op zoek gegaan naar interessante combinaties van sterke-

/aandachtspunten van BNBO Zuid en winst-/verliespunten van de 

opdrachtgever. Welke sterke punten van BNBO Zuid maken de opdrachtgever 

blij, en moeten dus extra benadrukt worden in het plan? Waar moet nog extra 

aandacht naar toe gaan en vormt wellicht een knelpunt? 

Bepaal welke combinaties het meest interessant zijn en markeer deze. De 

gemarkeerde combinaties zijn de punten waar men zich op gaat focussen in het 

aanbestedingsproces en in het EMVI-plan. 
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Figuur 17: Voorbeeld focusmatrix 
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Stap 6:  

Formuleer een top 5 uitdagingen 

Formuleer op basis van de gemarkeerde combinaties een top 5 uitdagingen 

voor de aanbesteding. Op basis van de combinatie van het sterke punt 

‘Landelijke dekking, maar lokaal opererend’ en winstpunt ‘Opdrachtgever wil 

verrast worden’ kan bijvoorbeeld de volgende uitdaging geformuleerd worden: 

‘We verrassen de opdrachtgever met gedetailleerde kennis van de omgeving’. 

Anderzijds zal bij een lokaal opererend bedrijf meer sympathie heersen onder 

de omwonenden. De omwonenden zijn immers bekend met de aannemer en 

hebben meerdere ervaringen.  

Daarentegen moet er extra aandacht gaan naar de onderbouwing en uitleg van 

het plan van aanpak. BNBO Zuid heeft als aandachtpunt dat er vaak projecten 

in algemene zin worden benaderd. Voor een opdrachtgever is het dan niet 

onderbouwd waarom men het op deze manier aanpakt. Het zijn keuzes op basis 

van ervaringen en er worden geen specifieke onderbouwingen gegeven.  

Door deze algemene benadering loopt men het risico de planning ook op deze 

manier te maken. De kans is dan aanwezig dat een opleverdatum niet gehaald 

wordt. 
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Stap 7:  

Bedenk een actieplan voor de omgang met de top 5 uitdagingen 

Ten slotte wordt er bedacht welke acties er uitgevoerd gaan worden om goed 

om te gaan met de uitdagingen uit de top 5. Acties die voortvloeien uit de 

uitdaging ‘We verrassen de opdrachtgever met gedetailleerde kennis van de 

omgeving’ kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Een locatiebezoek 

 Gesprekken met de omwonenden 

 Opstellen van een verkeersstromenkaart 

 Opstellen van een stakeholderskaart 

De matrix focus bepalen helpt om op een efficiënte manier, de juiste focus voor 

de aanbesteding te kiezen en een actieplan op te stellen. 

 

2.6 Deelconclusie 
 

Het bepalen van een strategie voor een aanbesteding is aan te raden voor iedere 

aanbesteding (PIANOO, 2015) Door een strategie wordt het voor alle 

betrokkenen duidelijk waar men zich op moet richten. Bij het vormen van een 

strategie is het belangrijk dat men weet wat de opdrachtgever precies wilt. De 

opdrachtgever beoordeeld de aanbesteding waardoor de strategie niet mag 

afwijken van de wensen van de opdrachtgever. De wensen van de 

opdrachtgever zijn niet alleen de gunningscriteria in de gunningsleidraad. 

Hiervoor is verder onderzoek nodig om ‘de vraag achter de vraag’ te 

achterhalen.  

Daarnaast hebben de drie sectoren (zorg, onderwijs en industrie) waar BNBO 

Zuid zich op richt allemaal andere financiële stromingen en bijzonderheden. 

Voor een aanbesteding is het handig om te weten voor welke onderdelen 

‘makkelijker’ een extra budget te krijgen is door middel van een financiering of 

subsidie bijvoorbeeld. Wanneer de aandachtspunten en de financiële 

stromingen in kaart gebracht zijn wordt het duidelijker welke richting/strategie 

de aanbesteding zal aannemen.  

Een concurrentieanalyse heeft als doel het in kaart brengen van kansen en 

bedreigingen van BNBO Zuid ten opzichte van de concurrenten. BNBO Zuid 

gaat hierbij op zoek gaan naar het onderscheidende vermogen.  

Wanneer alle kansen en bedreigingen maar ook aandachtspunten en wensen 

van de opdrachtgever uitvoerig zijn onderzocht kan de focusmatrix ingevuld 

worden waaruit uiteindelijk de strategie zal volgen. 
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3.                    MOGELIJKHEDEN VOOR 
HET OPNIEUW INRICHTEN VAN HET 

AANBESTEDINGSPROCES 
 

Op dit moment is er bij BNBO Zuid geen vaste indeling voor een 

aanbestedingsproces blijkt uit het participerend observeren. Ieder proces wordt 

naar eigen inzien ingevuld en is afhankelijk van tijd en de beschikbare mensen. 

Daarom zal een onderdeel van het hulpmiddel zijn om  het 

aanbestedingsproces opnieuw in te richten volgens vaste richtlijnen.  Hiervoor 

wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling in uren op dit moment gemiddeld 

is, wat hier aan moet veranderen en welke verhouding in uren werk er is tussen 

de verschillende afdelingen.  

Op dit moment wordt er te veel in één oplossing gedacht en worden teams 

gevormd op basis van beschikbaarheid en niet op basis van competenties. Er  

wordt bekeken welke competenties een team zou moeten bevatten om de 

creativiteit te stimuleren.  

 

3.1 Werkbelasting per aanbesteding 
Wanneer er naar de werkbelasting gekeken wordt dan vallen er verschillende 

dingen op. Uit het participerend observeren bleek dat op het einde van een 

aanbesteding een piek ontstaat in de urenbesteding. Met andere woorden 

betekent dit dat in de laatste week/weken vrijwel het meeste werk plaatsvindt. 

Dit zorgt ervoor dat op het laatste moment nieuwe inzichten verkregen worden 

die door tijdgebrek niet meer verwerkt kunnen worden. Om de besteding van 

uren verder uit te werken zijn verschillende projectgegevens uit het verleden 

opgevraagd en zijn de uren per afdeling in grafieken uitgezet. Er zijn bewust 

projecten bekeken in zowel de zorgsector als het onderwijs. Helaas waren er 

geen recentelijke gegevens bekend van aanbestedingen in de industriebouw. 

Wel dient vermeldt te worden dat  de grafieken geen compleet realistisch beeld 

geven. Zo is bij het participerend observeren geconcludeerd dat men in de week 

voor de indiening meerdere overuren maakt. Vooral de dag voor indiending is 

het vrijwel normaal om tot in de late uurtjes te werken. Deze overuren mogen 

echter niet opgegeven worden. Men compenseert deze uren zelf een week later. 

De grafieken geven enkel de uren die daadwerkelijk doorgegeven zijn en 

bevatten dus geen overuren.  
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De bekeken projecten zijn: 
Tabel 5: Onderzochte projecten 

Aanbesteding Sector Omvang 

VMBO Stedelijk College 

Eindhoven 

Onderwijs Tussen de   

€ 15.000.000,-  en de € 40.000.000,- 

TUE Campus 2020 Project 2 Onderwijs Tussen de   

€ 15.000.000,-  en de € 40.000.000,- 

Vakcollege Eindhoven Onderwijs Tussen de   

€ 1.500.000,-  en de € 10.000.000,- 

Kentalis appartementen en 

dagbesteding 

Zorg Tussen de   

€ 1.500.000,-  en de € 10.000.000,- 

Verbouwing Psychiatrie 

afdeling Radboud UMC 

Zorg Tussen de   

€ 1.500.000,-  en de € 10.000.000,- 

 

Van bovenstaande projecten zijn de uren per week uitgezet. Dit is gedaan 

volgens verdelingen in het werk. Deze zien er als volgt uit: 

2. Tendermanagement 

 Tendermanager, projectmanager, planontwikkelaar 

 Plan van Aanpak/Managen van het team 

3. Uitvoering 

 Werkvoorbereider, projectleider, constructeur,   

 Planning, bouwmethodiek, logistiek,  

4. Calculatie 

 Calculatoren, inkoop 

 Begroting maken, offertes aanvragen 

5. Onderhoud 

 Bouwborg 

Uit gesprekken met verschillende afdelingen is gebleken dat er vrijwel altijd in 

de laatste week wordt overgewerkt. Het is een uitzondering als dit niet 

gebeurd.  Dat er in de laatste week altijd meer gewerkt wordt dan eigenlijk de 

bedoeling is wordt tevens bevestigd door adviseurs (Loeve, 2015).   

Zij geeft dan ook twee tips voor EMVI plannen schrijvers om de werkdruk op 

het laatste moment te verlagen. Deze luiden als volgt:  

• Bepaal in de eerste week de strategie en het concept.  

‘Het snel bepalen van de concept-strategie zorgt voor focus. Je kunt veel eerder 

en gerichter op zoek naar informatie. Om een strategie te bepalen, moet je 
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begrijpen wat de opdrachtgever nu eigenlijk wil. Dit zoek je uit tijdens de 

strategiesessie. Wat is zijn kernzorg, wat is de vraag achter de vraag?’ 

• Review de tussenproducten, dan de eindversie 

‘Eerst is het tijd om de strategie te reviewen. Vraag aan iemand die niet bij de 

aanbesteding betrokken is om feedback te geven. Review vervolgens de 

strategie aan de hand van de Nota van Inlichtingen. Klopt de strategie dan nog 

steeds? Daarna is het EMVI-plan en de prijs aan de beurt. Deze hoeven nog niet 

helemaal voltooid te zijn om te kunnen beoordelen. Door tussenproducten te 

beoordelen zijn er geen grote wijzigingen meer vlak voor de deadline.’  

Het totaal aantal bestede uren per categorie verschilt sterk per aanbesteding. 

Dit komt doordat de  projecten nooit precies hetzelfde zijn qua omvang en 

contracten. Het doel van de grafieken is dan ook niet om het precieze aantal 

uren te bepalen dat voor een aanbesteding gerekend moet worden. De 

grafieken kunnen wel met elkaar vergeleken worden waardoor  de 

verhoudingen tussen de verschillende categorieën bepaald kan worden.  Om 

de verhoudingen te bepalen is het tendermanagement als 100% gesteld. 

Hiervoor is gekozen zodat een tendermanager vooraf aan een aanbesteding ook 

een idee kan hebben hoeveel werk de andere afdelingen hebben ten opzichte 

van zijn eigen werk. Een tendermanager zal voor aanvang van een 

aanbesteding tevens een planning maken voor het aanbestedingsproces. Hoe 

de andere categorieën afwijken ten opzichte van het tendermanagement is 

berekend per project.   
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Tabel 6: Urenbesteding VMBO Stedelijk College Eindhoven 
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Tabel 7: Totaaloverzicht 

 

 

Totaaloverzicht 

Onderdeel Uren 

Tendermanagement 502 

Uitvoering 592 

Calculatie 507.5 

Onderhoud 38 

 

  

Het VMBO Stedelijk College Eindhoven behoort tot de grote projecten met een 

inschrijfsom tussen de € 15.000.000,-  en de € 40.000.000,-. Dit is dan ook terug 

te zien in het aantal bestede uren. Van week 37 tot en met week 42 is er in 

vergelijking met de overige weken gemiddeld weinig gedaan. Dit komt 

voornamelijk doordat de uitvoeringsgerelateerde onderdelen pas vanaf week 

40 echt van start gaan.  

Wanneer alle uren bij elkaar worden opgeteld, zoals in tabel 7 te zien is, wordt 

het duidelijk dat in week 44 een piek in de totale werkzaamheden zit. 

Vervolgens zakt deze piek in week 46, waarna in week 47 een laatste eindsprint 

plaatsvindt. De werkzaamheden voor het onderhoud starten pas in week 47.  
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Tabel 8: Urenbesteding aanbesteding TUE Campus 2020 Project 2  
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Tabel 9: Totaaloverzicht 

 

Totaaloverzicht 

Onderdeel Uren 

Tendermanagement 295 

Uitvoering 392.5 

Calculatie 990 

Onderhoud - 

Deze aanbesteding behoort tot de grote projecten. De eerste piek vindt plaats in 

week 28. Volgens de gunningsleidraad is dit te verklaren door de eerste Nota 

van Inlichten. Er moest dus voldoende werk zijn voorbereid om gericht vragen 

te kunnen stellen. Bovenstaande aanbesteding is van het jaar 2012. In dit jaar 

vond de bouwvak plaats tussen week 29 en 31. Bij BNBO Zuid is het 

vanzelfsprekend dat het gehele bedrijf in de bouwvak vakantie heeft. Daarbij is 

het gebruikelijk dat men één week voor of één week na de bouwvak nog een 

verlenging van een week vakantie toevoegt. Een week voor de bouwvak was 

het nog veel te druk. In de grafiek is te zien dat in week 32, de week na de 

bouwvak, het team nog niet op volle sterkte was omdat er niet meteen een hoge 

piek ontstaat. Allemaal tegelijk in dezelfde weken vakantie nemen is echter een 

ouderwetse gedachte. Men wordt hiertoe verplicht omdat het kantoor dicht is 

in deze periode. Dit is nadelig geweest voor deze aanbesteding. Een enkeling 

heeft thuis nog werkzaamheden verricht wat ook terug te zien is in de grafiek. 

Dit bevordert echter niet het samenwerken en de integraliteit. Vervolgens zijn 

er in de laatste weken veel uren gemaakt. Begin week 38 is die indiening 

geweest. Erna is nog in een kleine groep gewerkt aan een presentatie.  
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Tabel 10: Urenbesteding aanbesteding Vakcollege Eindhoven 
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Tabel 11: Totaaloverzicht 

 

 

 

Totaaloverzicht 

Onderdeel Uren 

Tendermanagement 228 

Uitvoering 357 

Calculatie 686.5 

Onderhoud - 

 

Deze aanbesteding behoort tot de kleinere projecten. Opvallend hierbij is dat 

het tendermanagement in de 2e week maar 4 uur werk besteedt en pas in de 

derde week meer uren gaat maken. De daling in week 44 wordt veroorzaakt 

door de afname in het aantal uren calculatie. In week 48 zijn de stukken 

ingediend en zakt de urenbesteding. Vervolgens is er nog een presentatie 

gemaakt in de laatste week. Verder is het proces enigszins gelijk verdeeld.  

Wel hoort ook bij dit project de opmerking dat er in de laatste week voor 

indiening (week 47) nog overuren bij komen bij de urenbesteding. 
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Tabel 12: Urenbesteding aanbesteding Kentalis 
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Tabel 13: Totaaloverzicht 

 

  

Totaaloverzicht 

Onderdeel Uren 

Tendermanagement 90 

Uitvoering 62,5 

Calculatie 471,5 

Onderhoud - 

  

Deze aanbesteding behoort tot de kleinere projecten. In de eerste week zijn de 

documenten binnengekomen maar is er nog weinig gebeurd.  In de tweede 

week is vooral de calculatieafdeling aan de slag gegaan. Verder is er bij deze 

aanbesteding minimaal werk gedaan voor uitvoeringsgerelateerde onderdelen. 

Ook tendermanagement is minimaal geweest. Bij deze aanbesteding heeft met 

name calculatie veel uren gewerkt.  

In de laatste week vindt er een duidelijk piek plaats terwijl de overuren nog niet 

erbij gerekend zijn. Deze piek is enerzijds veroorzaakt door calculatie. 

Anderzijds werkt het tendermanagement in deze week ook de meeste aantal 

uren  in vergelijking met de andere weken. In de laatste week worden er veel 

uren besteed door het tendermanagement vanwege het schrijven van het Plan 

van Aanpak.  
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Tabel 14: Urenbesteding aanbesteding Verbouwing pshyciatrie Radboud UMC 
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Tabel 15: Totaaloverzicht 

 

 

   

Totaaloverzicht 

Onderdeel Uren 

Tendermanagement 56 

Uitvoering 45 

Calculatie 288.5 

Onderhoud - 

 

Ook deze aanbesteding omvat een kleiner project. Er is minimale aandacht 

besteed aan de uitvoeringsgerelateerde onderdelen. Daarentegen zijn er veel 

uren werk besteed aan calculatie. Daarom zorgt ook met name de calculatie 

voor de piek in het totaaloverzicht. Dit project is onderdeel geweest van het 

participerend observeren. Waarom er weinig aandacht vanuit de uitvoering is 

besteed heeft er onder andere mee te maken dat er weinig mensen beschikbaar 

waren. De mensen die vanuit de uitvoering werk moesten leveren voor deze 

aanbesteding hebben gebruik gemaakt van veel standaard oplossingen omdat 

men het druk had met andere projecten.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7

Totaal aantal uren 
Aanbesteding Verbouwing Pshychiatrie afdeling 

Radboud UMC (excl. overuren)



 

55 

 

 

 

Per aanbesteding is er berekend hoe de verhoudingen in de urenbestedingen 

liggen per categorie. Om een beeld te krijgen hoe deze verhoudingen 

gemiddeld zijn is onderstaande tabel gemaakt. 

 
Tabel 16: Totaaloverzicht met verhoudingen per onderdeel  

Totaaloverzicht Aanbesteding Gemiddelde 

Onderdeel 1 2 3 4 5  

Tendermanagement 30,6%  17,6% 18,0% 14,5% 14,4% 17,7% 

Uitvoering 36,1% 23,4% 28,1% 10,0% 11,5% 19,6% 

Calculatie 30,9% 59,0% 53,9% 75,5% 74,1% 62,7% 

Onderhoud 2,4% - - - - - 

 

Onderhoud wordt niet altijd meegenomen in een aanbesteding. Dit ligt 

natuurlijk aan de contractvorm. Maar ook zijn er aanbestedingen waarbij 

onderhoud wel in het contract verwerkt zit, maar vaak wordt dit onderdeel 

uitbesteed. Daarom zijn er maar geringe gegevens kenbaar van het percentage 

van de werkzaamheden die onderhoud betreffen. Om die reden wordt er ook 

geen gemiddelde genoemd.  

 

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bestaat 51% van de totale 

aanbestedingskosten uit de calculatiekosten (Hardeman, Transactiekosten 

aanbesteden, 2014). Hierbij is uit gegaan van een gemiddeld uurloon van €45,- 

per uur.  

Tabel 16 gaat echter niet uit van kosten maar van aantal bestede uren werk. Dit 

kan wel omgerekend worden zodat de gegevens van het EIB te vergelijken zijn 

met de gegevens uit tabel 16. Het uurtarief bij BNBO Zuid voor de calculatoren 

ligt hoger dan €45,- per uur. Omdat dit vertrouwelijke informatie is wordt het 

gemiddeld uurtarief niet exact benoemd.  

Dat komt er op neer dat BNBO Zuid, wanneer het verschil in uurtarief 

gecompenseerd is, gemiddeld 61,7% in uren mag besteden aan calculatie 

werkzaamheden om te voldoen aan de gemiddelden van het EIB. Hierbij wordt 

het gemiddeld aantal uren volgens het EIB aangenomen wat dus wel betekend 

dat een aanbesteding bij BNBO Zuid duurder is omdat het uurtarief hoger is. 

Volgens tabel 16 blijkt dat op dit moment 62,7% te zijn. Deze waarde wijkt 1% 

af van de gemiddelden van het EIB. Dat zou betekenden dat het aantal bestede 

uren van de afdeling calculatie rond het gemiddelde zitten.  
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Wel is calculatie nog steeds de grootste post en het grootste aandeel in 

urenbesteding. Het is daarom toch interessant om te bekijken hoe calculatoren 

zo efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. Enerzijds is het wenselijk om een zo 

groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken in de begroting waardoor de 

risico’s kleiner worden. Anderzijds, blijkt uit gesprekken met de calculatoren 

van BNBO Zuid, dat het wel wenselijk is dat er verschil zit tussen 

calculatiewerk voor een aanbesteding en voor een project in uitvoering. 

Daarom is er verder onderzocht hoe hier een balans in te vinden is. 

Uit gesprekken met de calculatoren is gebleken dat het essentieel is om te weten 

waar de nadruk op gelegd wordt tijdens het maken van een begroting. Zo 

moeten er eenheidsprijzen bepaald worden en hoeveelheden (aantal vierkante 

meters). Vaak zijn calculatoren voor zowel een aanbesteding als een voortraject 

vele uren bezig om hoeveelheden nauwkeurig te bepalen. Ook proberen ze een 

eenheidsprijs te bepalen die zo nauwkeurig mogelijk is. Toch zijn de gevolgen 

voor beide onderdelen anders van invloed. 

Als voorbeeld wordt het volgende uitgelegd: Een calculator heeft berekend dat 

er een  wand  van 1.000 m² beton aanwezig is. Hij heeft bepaald dat de 

eenheidsprijs €10,-- per m² is. Uiteindelijk blijkt dat hij de hoeveelheid niet 

helemaal precies bepaald heeft want het blijkt een wand van 990 m² beton te 

zijn. Dat wil zeggen dat de daadwerkelijke prijs in totaal €100,- afwijkt.  

De calculator kan ook bij bovenstaand voorbeeld een fout hebben gemaakt in 

de eenheidsprijs. Wanneer hij deze niet nauwkeurig bepaald heeft is de impact 

groter. Wanneer de eenheidsprijs bij benadering ligt tussen de €9,- en de €11,- 

per vierkante meter zijn de gevolgen groter. Een afwijking van €1,- per 

vierkante meter betekend een afwijking van €1000,-. Het is voor calculatoren 

dus wel essentieel om nauwkeurig te werk te gaan om een scherpe prijs te 

kunnen maken zonder (te) grote risico’s. Maar volgens de hoofdcalculator is het 

belangrijk om te focussen op de juiste onderdelen. De nauwkeurigheid van de 

eenheidsprijzen is dus belangrijker dan de nauwkeurigheid in de 

hoeveelheden.  

 

3.3 Competenties 
 

Zes denkhoeden 

Op het moment worden aanbestedingen ingevuld op basis van ervaringen. Uit 

het participerend observeren blijkt dat er vaak teveel uit gegaan wordt van deze 

ervaring. Verhalen worden ‘geknipt en geplakt’ in Plannen van Aanpak. En een 

planning en bouwplaatsinrichting liggen binnen enkele dagen op tafel omdat 



 

57 

 

één persoon dit uitgewerkt heeft en de overige leden van het team hierop 

vertrouwen.  

Er is dus meer dynamiek en creativiteit nodig in het proces. Wanneer er op een 

creatieve manier wordt omgegaan met varianten kan een opdrachtgever 

overtuigd worden dat BNBO Zuid alle mogelijkheden bekeken heeft en het 

geleverde plan het beste is. 

De zes denkhoeden van Edward de Bono worden vaak aangeduid als een 

creatieve techniek. Het is een goede techniek om het perspectief te verbreden.  

Een vergadering met de denkhoeden heeft twee doelen. Enerzijds de 

deelnemers in staat te stellen zich met één ding tegelijk bezig te houden. 

Anderzijds maakt de Bono methode het gemakkelijker om over te schakelen 

naar een andere manier van denken. De deelnemers aan een bijeenkomst zetten 

telkens een hoed op van de kleur waarin zij op dat moment wensen te 

communiceren. Het dragen van de denkhoeden maakt het mogelijk om dingen 

te denken en te zeggen die men anders nooit kan denken en zeggen, zonder het 

imago in gevaar te brengen. 

De Bono methode met de zes denkhoeden is heel handig om parallel denken te 

stimuleren. Meerdere perspectieven komen hierdoor sneller op tafel. Dit zal de 

besluitvorming verbeteren. (Creatief denken, 2015) 
Tabel 17: Verschillende denkhoeden 

Denkhoed Rol Denkwijze 

 Objectiviteit Maagdelijk wit denken in de 

vorm van feiten, cijfers en 

informatie. Iets is pas 

waarheid als het ook 

daadwerkelijk bewezen kan 

worden.  

 Emotioneel Een denker kan de rode hoed 

opzetten om zijn gevoel te 

uiten. Hij laat duidelijk zijn 

emoties merken; snel 

gefrustreerd, zachtaardig, 

begripvol. 

 Positivo De kleur van de zon verbeeldt 

het positief en constructief 

denken. De gele denker is 

http://www.creatiefdenken.com/edward-de-bono.php
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steeds op zoek naar kansen en 

ziet zelden bedreigingen. 

 Uitvinder Deze hoed staat voor 

creativiteit en nieuwe ideeën. 

Er wordt ‘out of the box’ 

gedacht en men durft buiten 

de gebruikelijke kaders te 

kijken.  

 Advocaat van de 

duivel 

De zwartkijker, de denker 

met de zwarte hoed vestigt de 

aandacht op alles wat 

verkeerd kan gaan, wat 

onjuist is of wat de risico’s 

zullen zijn.  

 Regisseur Deze hoed zorgt voor de 

overspanning van het 

denkproces. De blauwe 

denker definieert de 

problemen en regelt de 

opeenvolging van 

verschillende denktaken.  

Tabel 18: Zes denkhoeden van Edward de Bono 

 

Probleemanalyse: wit, rood, geel en blauw 

 De witte, rode en gele hoed zijn handig om tijdens de probleemanalyse de 

feiten op tafel te krijgen. Ze helpen het probleem scherper te formuleren. Met 

de blauwe hoed is het (vervolg)proces verder te organiseren. 

 

 

Convergeren: rood, zwart en geel 

Bij het beoordelen van ideeën is intuïtie een belangrijke raadgever: de rode 

hoed. De zwarte en gele hoed helpen bij het in kaart brengen van sterke en 

zwakke punten van een idee tijdens het convergeren. 
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Onderstaand nog een kort overzicht met alle eigenschappen per hoed. Eén of 

meerdere eigenschappen dient een teamlid te hebben. Een teamlid kan zich ook 

inleven in de eigenschappen en gedwongen worden om volgens de 

eigenschappen van de hoed te denken, mocht er een gebrek zijn in verschillende 

competenties binnen een bedrijf. De praktijk leert dat techneuten vaak vanuit 

een zwarte hoed denken. Ze bekijken zaken kritisch en analyseren of het wel 

kan. De verwachting is dan ook dat er binnen BNBO Zuid geen evenwichtige 

verdeling is in de verschillende competenties. Zeker wanneer de mensen met al 

deze verschillende competenties ook nog eens tegelijk beschikbaar moeten zijn. 

Wanneer dit dus niet het geval is, is het aan de tendermanager om de hoeden 

figuurlijk te verdelen over het team tijdens een vergadering om zo tot nieuwe 

inzichten te komen.  
 

Figuur 18: Divergeren en convergeren. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPCj7p3r1ccCFUo4FAodp-0CNw&url=http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/cut-the-crap/4650-convergeren-en-divergeren-volgens-tim-brown&ei=LJrlVfDdBsrwUKfbi7gD&psig=AFQjCNF1cMfIgJ2GFfxPGeoamSkLpIrrag&ust=1441196970142188
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Competenties team 

Het belangrijkste leerpunt betreft de organisatie van het tenderteam (Arcadis, 

2007). De veranderende vraag vanuit de opdrachtgever, vereist een breder 

samengesteld ontwerpteam waarin meerdere disciplines zijn 

vertegenwoordigd.  Teamleden dienen een breder kennisgebied te hebben en 

ook gericht te zijn op de interactie tussen ontwerp en uitvoeringsproces. 

Daarnaast is technische kennis en innovatief denken nodig. Teamleden moeten 

dus ook gericht zijn op het proces, wat betekent dat de tendermanager overzicht 

houdt over het gehele proces en niet teveel van stap tot stap door het proces 

gaat en te gedetailleerd op de zaken ingaat. Bovendien moet het tenderteam 

haar processen kunnen borgen. 

Voor het functioneren van het tenderteam geldt dat de teamleden bij elkaar 

moeten zitten, zodat er direct contact ontstaat (korte lijnen). Vooral in het geval 

van een combinatie van verschillende marktpartijen is dit van belang. Door 

deze zogenaamde korte lijnen ontstaat een meer integrale aanbieding in plaats 

van een verzameling van losse onderdelen. Door de integraliteit van de 

aanbieding wordt de kwaliteit van een aanbieding sterk verbeterd (Arcadis, 

2007).  

 

 

 

Figuur 19: Overzicht verschillende hoeden  
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3.4 Beslissingsmomenten in een aanbesteding 
 In een aanbestedingsproces zijn een aantal momenten waarop duidelijke 

beslissingen genomen moeten worden.  Om het proces efficiënt in te kunnen 

richten is het van belang dat het duidelijk is wat er besloten moet worden en 

wie hierin de beslissing moet nemen. Zo wordt voorkomen dat het onnodig tijd 

verloren gaat omdat eerst duidelijk moet worden wat er beslist gaat worden en 

wie dit moet doen. Onderstaand zijn de beslissingsmoment uitgezet die op dit 

moment een rol spelen in het huidige aanbestedingsproces. Dit is 

geconcludeerd tijdens het participerend observeren en afgestemd met een 

planontwikkelaar.  

 

  

 

          

            

Keuze tot 

deelname 

  1e Nota/ 

2e Nota 

  Plan van 

Aanpak 

  

            

 

 

Team vormen  Planning  Prijs  

Beslissings- 

moment 

Uitleg Verantwoordelijke 

Keuze tot 

deelname 

Zodra bekent is dat er deelgenomen 

mag worden aan de gunningsfase moet 

bepaald worden op basis van de 

gunningsleidraad of er verder gegaan 

wordt met de aanbesteding. Deze keuze 

tot deelname zou logischerwijs de eerste 

stap moeten zijn. Bij het participerend 

observeren is gebleken dat deze 

beslissing ook wel eens later genomen 

wordt, wanneer er al werkzaamheden 

zijn verricht.  

Directie 

Team 

vormen 

Het team dat gevormd wordt is 

voornamelijk afhankelijk van 

beschikbaarheid. De directie bepaald, 

vaak in overleg met de tendermanager 

Directie + 

Tendermanager 
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die al is bepaald, wie er een team gaat 

vormen. Omdat dit gebeurd op basis 

van beschikbaarheid, wisselt dit in het 

begin nog wel eens omdat men aangeeft 

onvoldoende tijd te hebben. In dat geval 

schuiven de werkzaamheden door naar 

de volgende persoon.  

1e Nota/ 

2e Nota 

Ieder teamlid heeft vanuit zijn/haar 

eigen discipline een vraag voor de Nota. 

De Tendermanager bundelt deze 

vragen. 

Het is tevens de taak van de 

tendermanager om iedereen aan te 

sporen om kritisch naar zijn/haar 

onderdeel te kijken.  

Tendermanager 

Planning Afhankelijk van wie er in het team zit 

moet iemand een planning maken. Dit 

kan een projectleider zijn. Mocht er geen 

projectleider aanwezig zijn in het team 

dan is het aannemelijk dat de 

tendermanager dit voor zijn rekening 

neemt. Sinds de opheffing van het 

bedrijfsbureau is het niet duidelijk wie 

de planning maakt. Ook deze 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

tijd en de personen. De tendermanager 

is er wel verantwoordelijk voor dat de 

planning gemaakt wordt door iemand 

en moet er op toezien dat dit gebeurt.  

Tendermanager 

Plan van 

Aanpak 

Het Plan van Aanpak wordt meestal 

geschreven door de tendermanager. In 

sommige gevallen wordt hij hierin 

geassisteerd door een projectmanager.  

Tendermanager 
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Prijs De calculatoren proberen een zo scherp 

mogelijke aanneemsom te maken voor 

de aanbesteding. Uiteindelijk zal de 

directie met de definitieve aanneemsom 

akkoord moeten gaan.  

Directie + 

Calculatoren 

Figuur 20: Beslissingsmomenten 

Voor aanvang van de ontwikkeling van het hulpmiddel zal een zelfde model 

gemaakt worden waarin enkele beslissingsmoment zijn toegevoegd ten 

behoeve van het hulpmiddel.  

 

3.5 Deelconclusie 
In grafieken zijn verschillende projecten uitgezet om de urenbesteding per 

week per afdeling inzichtelijk te maken. Doordat er in deze gegevens geen 

overwerk mee genomen is, zijn de pieken vooral in de laatste week nog hoger 

in de realiteit. Tevens zijn de verhoudingen in werkbesteding berekend ten 

opzichte van de verschillende afdelingen. Hierdoor is duidelijk geworden hoe 

de werkverdeling gemiddeld is bij een aanbestedingsproces. De urenbesteding 

van calculatie vormt de grootste bezetting van het proces. Dit gemiddelde is 

vergeleken met standaard waarden volgens het EIB. Hieruit is gebleken dat 

BNBO Zuid gemiddeld genomen 1% meer tijd spendeert aan 

calculatiewerkzaamheden. Dit is een minimaal verschil. Wel is bekeken hoe, dit 

grote onderdeel, efficiënt ingedeeld kan worden. Met name de nauwkeurigheid 

bij het berekenen van de eenheidsprijzen bleek van belang te zijn in een 

calculatieproces. De nauwkeurigheid bij het berekenen van hoeveelheden mag 

lager zijn omdat dit minder gevolgen zal hebben voor de begroting.  

Om creativiteit te genereren in een team is onderzocht welke competenties men 

hiervoor nodig heeft. De zes denkhoeden van Edward de Bono motiveren 

creativiteit in een team. Volgens deze theorie wordt eerst het perspectief 

verbreed om vervolgens te convergeren tot een weloverwogen keuze. De keuze 

zal weloverwogen zijn omdat het vanuit de verschillende visies, oftewel 

hoeden, wordt bekeken.  

Als laatste zijn alle beslissingsmoment uitgezet welke in het huidige proces 

van belang zijn. Dit zal een beginwaarde voor het hulpmiddel zijn. Bij het 

hulpmiddel worden er beslissingsmomenten 

toegevoegd/verwijderd/verschoven. 
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4.  DE VARIABELEN EN VARIANTEN MET 
UITVOERINGSGERELATEERDE 

ONDERDELEN 
 

De wensen van de opdrachtgever zijn variabel. Daarom kan niet iedere 

aanbesteding op dezelfde manier ingericht worden. Voor het hulpmiddel is het 

belangrijk om inzichtelijk te maken welke wensen de opdrachtgever gemiddeld 

heeft en hoe hieraan voldaan kan worden. Voldoen aan de wensen van de 

opdrachtgever kan niet maar op één manier. Daarom worden er varianten 

uitgezocht die voldoen aan de (variabele) wensen van de opdrachtgever. 

Omdat de kosten niet uit het oog verloren mogen worden, is er bekeken hoe de 

varianten getoetst kunnen worden op de kosten. De kosten zijn in dit rapport 

geen variabelen omdat er is aangenomen dat, ook bij EMVI aanbestedingen 

kosten een belangrijke rol spelen. De opdrachtgever zal bereid zijn meer te 

betalen voor een betere kwaliteit. Maar de opdrachtgever wil nog steeds de 

geleverde kwaliteit voor de beste prijs.  

 

4.1 Variabelen 
Het in kaart brengen van de variabelen en diens verbanden die van toepassing 

zijn op de uitvoeringsgerelateerde onderdelen. Wat zijn de variabele wensen 

van de opdrachtgever bij een aanbesteding? 

• Snelle bouwtijd 

• Minder overlast 

• Kwaliteit borgen 

Dit blijkt uit gesprekken met planontwikkelaars. (Beurskens N. , 

Planontwikkelaar, 2015) Deze wensen van de opdrachtgever kunnen als 

variabelen gezien worden omdat het onderdelen zijn die in een variërende mate 

een rol of zelfs geen rol spelen in een aanbesteding. 

Zo zal over het algemeen de nadruk liggen op één van de drie variabelen en 

tellen de overige variabelen in mindere mate mee. Toch kan het ook voorkomen 

dat één of zelfs twee van de drie variabelen helemaal niet van belang is. 

Voorbeelden om dit te verklaren worden onderstaand beschreven. 

 

Voorbeeld 1: 

Een opdrachtgever wilt een fabriek laten bouwen in een uitgestrekte 

onbewoonde omgeving. Hierdoor speelt het beperken van overlast in deze 

aanbesteding geen rol. Uit de gunningsleidraad blijkt dat er in het werk in de 
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fabriek gaat om precieze en nauwkeurige technologie. In de gunningsleidraad 

wordt dan ook duidelijk vermeldt dat de nadruk ligt op de kwaliteit van het 

bouwproces en het gebouw. Er zijn aangescherpte regels en eisen waar het 

gebouw aan moet voldoen in een hoge kwaliteitsnorm.  

Normaliter is het voor de industriebouw wenselijk om ook zo snel mogelijk op 

te levere0n. Dit mag wat meer kosten, zolang deze extra kosten maar in balans 

zijn met de omzet die verworven kan worden in de tijd dat het eerder 

opgeleverd is. Doordat men zich verdiept heeft in de opdrachtgever is echter 

gebleken dat het bedrijf pas vanaf een bekende startdatum de extra 

productielijn nodig gaat hebben. 

Wanneer een aannemer aanbiedt sneller te bouwen dan de bedoeling was, heeft 

dit voor de opdrachtgever dus geen meerwaarde. In tegendeel, hij zal dan 

eerder zijn kapitaal moeten investeren terwijl de omzet dan nog enige tijd op 

zich laat wachten.  

In dit geval telt alleen de variabele ‘kwaliteit borgen’. De andere twee 

variabelen tellen niet mee. 

• Snelle bouwtijd  0% 

• Minder overlast  0% 

• Kwaliteit borgen  100% 

 

 

Voorbeeld 2: 

Een opdrachtgever wilt een school laten bouwen. Het gaat om een middelbare 

school in de bebouwde omgeving. In de gunningsleidraad worden punten 

toegekend wanneer er rekening wordt gehouden met het beperken van 

overlast. Daarnaast is het voor de opdrachtgever belangrijk dat er gegarandeerd 

kan worden dat de school bij aanvang van het schooljaar open gaat.  

Bij deze aanbesteding heeft het dus ook geen zin om als aannemer een snellere 

bouwtijd aan te dragen. Dit is niet wenselijk voor de opdrachtgever. Wel moet 

er vertrouwen gewonnen worden bij de opdrachtgever zodat hij ervan 

overtuigd is dat zonder zorgen de school op tijd opgeleverd wordt. Verder 

onderzoek naar de opdrachtgever heeft geen nieuwe informatie opgeleverd.  

• Snelle bouwtijd  0% 

• Minder overlast  50%* 

• Kwaliteit borgen  50%* 

 

* Indien er evenveel punten worden toegekend aan de twee variabelen volgens 

de gunningsleidraad. 
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Voorbeeld 3: 

Een opdrachtgever wilt een afdeling van een ziekenhuis toevoegen aan een 

bestaand ziekenhuis. Het ziekenhuis bevindt zich in een bebouwde omgeving. 

De locatie waar het aangebouwde deel moet komen grenst aan een woonwijk. 

In de gunningsleidraad staat centraal dat de bouw van het nieuwe deel geen 

belemmeringen mag geven voor de werkzaamheden en geen overlast voor de 

patiënten en bezoekers mag zijn. Hier zijn dan ook in de gunningsleidraad 

punten mee te verdienen.  

Doordat men zich verder heeft verdiept in de situatie, locatie en opdrachtgever 

is gebleken dat er tevens rekening gehouden zal moeten worden met de aan-

/afvoerroute voor de bouwplaats. De locatie grenst immers aan een woonwijk. 

Daarbij worden er geen punten gegeven wanneer er rekening wordt gehouden 

met overlast voor de omwonenden, maar de situatie vraagt er wel naar. Het 

beperken van overlast voor omwonenden mag echter niets extra’s kosten omdat 

er geen punten voor worden toegekend. Wel is dit een gegeven wat in het 

achterhoofd gehouden moet worden om eventueel het verschil te kunnen 

maken met andere aannemers, mits dit op een kostenneutrale manier 

doorgevoerd kan worden.  

Dit zelfde geldt voor de kwaliteit. Over het algemeen moeten ziekenhuizen aan 

hoge eisen voldoen. Dit vraagt een team met aantoonbare ervaring en een 

duidelijk Plan van Aanpak zodat er vertrouwen gewekt wordt. Ook hiervoor 

worden geen punten toegekend. Een team vormen met mensen met 

aantoonbare ervaring in de ziekenhuisbouw betekend dat het gemiddeld 

uurloon hoger zal zijn. Dit vraagt dus een investering. Er kan dan voor gekozen 

worden om deze optie niet gelijk in de begroting mee te rekenen maar aan te 

dragen als extra optie en de eventuele meerkosten.  

Om interne overlast te beperken worden punten gegeven. Hier moet dan ook 

rekening mee gehouden worden. Een ander middel om de overlast te beperken 

is om sneller te bouwen. Deze versnelling van bouwproces moet dan uiteraard 

niet meer overlast met zich meebrengen. Primaire doel is nog steeds het 

beperken van overlast en dat kan tevens in de tijdsduur van de overlast.  

 

     Punten   

   volgens leidraad 

• Snelle bouwtijd  0%  

• Minder overlast  100%  

• Kwaliteit borgen  0%  
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Om te onderscheiden kan echter de balans in de variabelen verschoven worden. 

Dit kan er als volgt uitzien: 

 

• Snelle bouwtijd  50% (met als doel minder overlast)  

• Minder overlast  50%  

• Kwaliteit borgen  0%  niet meenemen in begroting maar  

                                                  aandragen als extra optie met meerprijs 

4.2  Varianten genereren 
Zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd zijn er verschillende wensen van de 

opdrachtgever die in een verschillende mate een rol spelen bij een 

aanbesteding. Omdat de wensen verschillen per aanbesteding zijn dit de 

variabelen die verschillen per aanbesteding. Uit het participerend observeren 

bleek een knelpunt in het proces te zitten met betrekking tot het genereren van 

varianten. Het proces is op dit moment zo ingericht dat er geen ruimte in de tijd 

is om varianten te ontwikkelen. Daarnaast bestaat het team uit mensen die 

elkaar niet aanmoedigen tot deze denkwijze. In een team wordt al snel werk 

van een collega als ‘beste oplossing’ gezien. Men kent de persoon in kwestie en 

vertrouwt zijn werk Het nadeel van deze aanpak is dat de opdrachtgever niet 

overtuigd wordt. De opdrachtgever kent immers de persoon achter het plan 

niet en vertrouwt niet blind op zijn kennis en kunde. De opdrachtgever wilt 

overtuigd worden dat het de juiste oplossing is voor de situatie. 

Volgens Edward de Bono bestaat er een creatieve therapie die begint bij de 

indeling van een team. Er moeten mensen met verschillende competenties 

aanwezig zijn om elkaar te ondersteunen in een creatief denkproces waarbij 

eerst divergerend te werkt gegaan wordt om zoveel mogelijk nieuwe inzichten 

te krijgen. Vervolgens is het ook noodzakelijk om te convergeren tot een 

concreet en gedragen plan op basis van argumenten. Deze theorie is uitvoerig 

in hoofdstuk 3 behandeld. 

Naast deze theorie is het ook een kwestie van het ‘willen’. Men is al jaren 

gewend om via een standaard wijze te werk te gaan, waarbij in de basis 

vertrouwd wordt op de ervaring. Het imago van mensen met veel ervaring kan 

nu gekrenkt worden. Dit is juist niet de bedoeling.  Het is belangrijk om 

allereerst duidelijk te maken waarom varianten belangrijk zijn.  

• De opdrachtgever overtuigen; 

Er worden verschillende varianten aangeboden en er kan aangetoond 

worden hoe deze zijn afgewogen en waarom de keuze is gevallen op één 

van de varianten. De opdrachtgever krijgt dan gelijk het vertrouwen dat 

er gekeken is naar de best mogelijke oplossing en over alle onderdelen 

goed is nagedacht. Geef dus niet meteen de oplossing maar beschrijf 
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eerst het proces. De oplossingen komen beter doordacht en 

geloofwaardiger over wanneer de opdrachtgever mee wordt genomen 

in het proces. Het is te vergelijken met een wiskundesom. Een docent 

wilt bij een opgave niet alleen de uitkomst zien maar ook het proces naar 

het antwoord. Zonder berekening kan de oplossing vraagtekens 

oproepen. (Valk, 2015) 

• Zelf tot nieuwe inzichten komen; 

Ervaringen is zeker erg belangrijk en in een team ook essentieel. Toch 

kan een andere manier van denken ervoor zorgen dat er nieuwe 

inzichten verkregen worden. Door op een creatieve wijze het proces te 

benaderen kan de uitkomst hetzelfde zijn als wanneer er uit gegaan was 

van de standaard werkwijze op basis voor ervaring. Het kan juist ook 

voorkomen dat het resultaat anders is dan wat men vooraf had 

verwacht. Dan heeft de creatieve werkwijze geleid tot ‘betere’ varianten. 

Dit kan dan meegenomen worden in de toekomst.  

• Harde beloften durven maken. 

Wanneer er verschillende varianten bekeken zijn is men zekerder van 

zijn zaak. Wanneer er naar enkel één variant gekeken heerst er het 

gevoel dat wellicht een andere oplossing beter zal zijn. Dit is tevens 

terug te lezen in het Plan van Aanpak. Wanneer een onderdeel amper 

bekeken is en er wordt vertrouwd op ervaringen dan wordt er in het 

Plan van Aanpak wat vaag beschreven wat de beloften zullen zijn. 

Zinnen als : ‘Wij trachten deze weg voor eind november weer vrij te 

geven’ zeggen de opdrachtgever niet veel. Veel sterker komt het over als 

de belofte gedaan kan worden dat de weg voor 15 november weer open 

is. Dit kan echter alleen gemeld worden wanneer varianten bekeken zijn 

en vergelijken worden op tijd. Wanneer dit wordt gedaan wordt men 

automatisch gedwongen om exacte data aan de varianten te hangen. 

Daarom kan met ook met zekerheid de overige varianten uitsluiten 

omdat blijkt dat bij de gekozen variant bijvoorbeeld de weg op precies 

15 november weer open is. (Valk, 2015) 

Bij de genoemde variabelen dienen varianten ontwikkeld te worden. Er zullen 

varianten afhankelijk zijn van het project. Maar er zijn ook standaard varianten 

die in het algemeen gelden. In figuur 21  zijn per variabele een aantal varianten 

benoemd. Deze varianten kunnen bij het maken van het hulpmiddel nog verder 

uitgebreid worden indien noodzakelijk. Daarnaast kunnen de varianten ook 

uitgebreid worden wanneer het hulpmiddel in de praktijk gebracht wordt en er 

nieuwe varianten ontdekt worden die in zijn algemeenheid voor alle projecten 

gelden. 
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Figuur 21: Variabelen en diens varianten 

4.3  Toetsen op kosten 
De variabelen met de varianten die in figuur 21 zijn benoemd moeten 

vervolgens getoetst worden op kosten. Toetsen op kosten staat los van het 

toetsen op kosten in combinatie met de tijd. Dit onderdeel wordt pas in de 

volgende paragraaf besproken.  

In deze paragraaf gaat het enkel om de kosten die direct te koppelen zijn aan de 

varianten.  

Om aan te geven in welke mate een variant invloed heeft op de prijs is het 

belangrijk om de kosten te splitsen in posten van de begroting.  

Om erachter te komen hoe de DBK en ABK verder zijn onderverdeeld zijn drie 

projecten met elkaar vergeleken. Van deze drie projecten zijn de  

Hierbij is: begrotingen bekeken en zijn percentages aan verschillende 

onderdelen gekoppeld. 

 

Materiaal/onderaanneming:  

Materialen die direct in het gebouw verwerkt worden. Onderaannemers die 

door calculatie/inkoop gecontracteerd worden voor werk. 

Eigen personeel/CAO: 

BNBO Zuid heeft nog enkele werklieden in eigen dienst die op de bouwplaats 

kunnen worden ingezet. Het gaat om werkzaamheden die direct in het gebouw 

plaatsvinden. 

UTA personeel: 

Uitvoerend Technisch Administratief personeel. Hierbij horen bijvoorbeeld  

werkvoorbereiders, projectleiders, planners en calculatoren. Het werk van deze 

mensen is niet direct zichtbaar in het gebouw.  

Materieel: 

Het materieel dat gebruikt wordt op de bouwplaats. BNBO Zuid beschikt over 

een eigen materieeldienst. Hierbij zijn geen (toren)kranen aanwezig.  

Bouwplaatsinrichting: 

Hierbij moet gedacht worden aan het ketenpark, NUTS voorzieningen, 

bouwhekken, aanleg bouwweg etc.  

Overig: 

Onder deze post vallen alle overige werkzaamheden die in de laatste fase van 

de bouw plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan de eindschoonmaak en 

het opleveren. 

  



 

71 

 

 

 

Tabel 19: Verhouding in begrotingen   BRON: Begrotingen BNBO Zuid 

  Kentalis NSG 

Groenewoud 

Sint 

Lucas 

Gemiddeld 

DBK 

Materiaal/ 

Onderaanneming 
76% 87% 77% 80% 

Eigen personeel 

CAO 
24% 13% 23% 20% 

      

ABK 

UTA personeel 44% 63% 43% 50% 

Materieel 22% 28% 19% 23% 

Bouwplaatsinrichting 28% 23% 26% 25% 

Overig 

(Opleveren, 

schoonmaak) 

1% 2% 2% 2% 

 

 

Nu de gemiddelde percentages zijn bepaald van de DBK en ABK is het mogelijk 

om de variabelen met diens varianten te koppelen aan een post in de begroting. 

Doordat de percentages  erbij vermeld zijn is het direct duidelijk te zien welke 

impact een variant heeft op de totale aanneemsom.  In figuur  22, 23 en 24 zijn 

per variabele de varianten gekoppeld aan de posten in de begroting. Een pijl 

geeft aan dat  een invloed is op de prijs. Of deze positief of negatief is , wordt 

pas bekeken wanneer het toepasbaar is  op een project. 
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4.4 Toetsen op tijd 
Het doel is om de varianten te toetsen op kosten om zo bewust er van te zijn 

wat de varianten opleveren en wat dit extra kost ten opzichte van de standaard 

werkwijze. Wanneer er wordt getoetst op kosten dan speelt tijd ook een rol. In 

dit geval bespaart men kosten op de ABK wanneer een project eerder wordt 

opgeleverd. Dit heeft onder andere te maken met de besparing op het huren 

van materieel en de bouwplaatsvoorzieningen. Wat deze besparing precies 

betekent is afhankelijk van het project.  

Toch is geprobeerd om een waarde te hangen aan de besparing op de ABK 

wanneer een project eerder is opgeleverd. Om tot deze waarde te komen zijn 5 

verschillende projecten met elkaar vergeleken. Er is bij ieder project 

uitgerekend wat de totale ABK per week kosten. Hierbij worden de 

zogenaamde ‘overige kosten’ niet meegenomen. Deze overige kosten bevatten 

kosten die gemaakt bijvoorbeeld gemaakt worden door de schoonmaak en het 

opleveren. Deze kosten worden immers pas aan het einde betaald en worden 

niet per week gerekend.  

 
Tabel 20: Berekening gemiddelde ABK per week 

 TUe Campus 

2020 

Kentalis NSG 

Groenewoud 

Sint Lucas Radboud UMC 

Psychiatrie 

ABK 

per 

week 

3,41% 1,88% 1,26% 2,67% 1,02% 

Gemiddelde = 2,04% 

 

Het gemiddelde komt neer op een waarde van 2% van de totale ABK per week.  

Dit percentage is geverifieerd bij verschillende werknemers van BNBO Zuid en 

het percentage van ongeveer 2% is aannemelijk. Nog steeds moet de 

kanttekening erbij geplaatst worden dat dit percentage sterk afhankelijk is van 

het project. Maar om in een vroeg stadium een meetbaar onderdeel te maken 

van de ABK per week is dit realistisch.  

Omdat de ABK 11% - 12% is van de totale begroting kan men dus stellen dat 

0,2% van de totale aanneemsom wordt bespaard wanneer de bouw één week 

eerder wordt opgeleverd.   

Alle varianten moet ook op tijd worden afgewogen wanneer er bepaald moet 

worden welke variabelen het goedkoopste is. Als een variant een aantal weken 

eerder gereed is betekent dit een afname in de kosten van 0,22% per week.  

De varianten die horen bij een ‘Snelle bouwtijd’ zijn allemaal te toetsen op tijd. 

Het doel is immers om sneller (in tijd) te bouwen. De varianten die horen bij 
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‘minder overlast’ en ‘kwaliteit borgen’ zijn lastiger te toetsen op tijd. Hiervoor 

moeten de variabelen eerst concreet worden.  

Als voorbeeld kan er gekeken worden naar ‘Minder overlast’  Trillingen. Om 

overlast te beperken kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om damwanden 

te drukken in plaats van te trillen. Hierdoor is er minder overlast ten gevolge 

van trillingen. Damwanden drukken duurt langer dan damwanden trillen. 

(Ballast Nedam Funderingstechnieken, 2015) Om overlast door trillingen te 

beperken kan er ook gekozen worden om geluidswerende wanden te plaatsen. 

Deze maatregel staat niet in relatie met de tijd. Om de varianten van ‘Minder 

overlast’ en ‘Kwaliteit borgen’ te toetsen op tijd, zullen de varianten dus eerst 

specifieker moeten zijn.  

De varianten behorende bij ‘Snelle bouwtijd’ zijn per definitie van invloed op 

de tijd. Daarom kunnen deze varianten in dit stadium al getoetst worden op 

tijd. Ook nu weer zijn de varianten en diens verkorte bouwtijd afhankelijk van 

het project. Wel kan er een verhouding in tijdswinst worden berekend.  

Daarom is een basis genomen waar vanuit wordt gegaan. Er is gekozen voor 

het volgende element: 

 Utiliteitsbouw 

 Buitenwand ; spouwwand 

 Baksteen 

 Gemetseld; 1 zijdig schoonwerk 

 Waalformaat 

 3x2 meter (6m2) 

 

  

Figuur 22: Voorbeeld van het gekozen element 
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Tabel 21: Varianten toetsen op tijd 

Variant Manuren Tijdwinst ten opzichte 

van de standaardwijze 

Standaardwijze 6,5 manuur  

Ploeggrootte x2* 3,25 manuur 50% 

Fasering (Lean) Project afhankelijk  

(Zie hoofdstuk 5) 

 

Prefab element 2,75 manuur 58% 

Prefab element in hub 2,75 manuur 58% 

Andere bouwmethode: 

Houtskeletbouw 

 4.1 manuur 37% 

Andere bouwmethode: 

Gietbouw 

6,1 manuur 6.2% 

Bron: (Linden, 2005) 

 

* De ploeggrootte verdubbelen is in dit geval mogelijk omdat het om één wand gaat.     In 

het desbetreffende project moet bepaald worden of en in welke verhouding de 

ploeggrootte vergroot kan worden zodat de werkzaamheden nog efficiënt ingedeeld 

kunnen worden.  

4.5 Deelconclusie 
De wensen van de opdrachtgever verschillen per aanbesteding. Gemiddeld 

genomen kan gesteld worden dat een opdrachtgever de nadruk legt op: 

 Snelle bouwtijd 

 Minder overlast 

 Kwaliteit borgen 

Er zijn verschillende varianten die de (variabele) wensen van de opdrachtgever 

kunnen behartigen. Een opdrachtgever zal ten alle tijden een balans willen zien 

tussen de kwaliteit en de prijs. Daarom is het tevens van belang de varianten af 

te wegen op kosten. Alle, tot nu toe opgestelde varianten, zijn gekoppeld aan 

posten uit de begroting. Hierdoor is de impact op de prijs van een variant te 

zien.  

Ook speelt tijd een rol wanneer de kosten bekeken worden. Wanneer de 

bouwtijd een week verkort wordt scheelt dit in de ABK. Daarom zijn de 

varianten m.b.t. het versnellen van de bouwtijd uitgezet ten opzichte van elkaar 

om inzichtelijk te maken hoe de varianten (in tijd) tot elkaar verhouden.  
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5.                                             VARIANTEN EN 
VEREENOUDIGEN VAN PLANNINGEN 

 

Over het algemeen willen opdrachtgevers niet al te veel tijd kwijt zijn aan het 

lezen van een inschrijving. In de meeste gevallen wordt er in de 

gunningsleidraad zelfs een maximaal aantal pagina’s gegeven wat gebruikt 

mag worden voor het Plan van Aanpak. Dit geeft al aan dat opdrachtgevers niet 

zitten te wachten op bergen informatie die voor hen niet interessant zijn. Het 

voornaamste voor de opdrachtgever is dat zijn ideeën en wensen op de juiste 

manier worden vertaald in het project. Hij wil vertrouwen krijgen en wil 

daarom een kort en bondig ‘to the point’ Plan van Aanpak lezen.  

Met dit gegeven in het achterhoofd is het vreemd dat een planning op dit 

moment door BNBO Zuid wel tot op detailniveau wordt uitgewerkt. Er wordt 

in dit hoofdstuk onderzocht op welke manier een planning kort en bonding in 

gemaakt kan worden in een korte tijd. Zo kan het team al snel gezamenlijk naar 

de planning kijken en dit verder uitbreiden met varianten of gedetailleerder op 

in gaan.  

5.1 Wensen van de opdrachtgever 
Een opdrachtgever wilt vertrouwen krijgen in de aannemer en weten wat zijn 

acties zijn in de planning. Daarnaast zijn belangrijke mijlpalen ook verstandig 

om aan te geven. Hierbij kan men denken aan de volgende onderdelen: 

 Start bouwrijp maken 

 Start fundering 

 Fundering gereed 

 Start constructie 

 Constructie gereed 

 Start geveldichting/dak 

 Gevel/dak gereed 

 Wind- en waterdicht 

 Start afbouw 

 Afbouw gereed 

 Start werkzaamheden terrein 

 Oplevering 

Zo kan de opdrachtgever op een duidelijke overzichtelijke manier bekijken wat 

belangrijke mijlpalen zijn, wat zijn acties zijn in het proces en wanneer hij deze 

kan verwachten en natuurlijk wanneer het project zal worden opgeleverd.  
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5.2 Programma’s bij BNBO Zuid 
 
Asta powerproject 

Om planningen te maken worden bij BNBO Zuid verschillende programma’s 

gebruikt. Het meest gebruikte programma is Asta Powerproject.  

 

 

 

  

 

 

In dit programma worden planningen voor projecten op detailniveau 

uitgewerkt. Asta Powerproject is een tool waarmee alle soorten projecten 

gepland kunnen worden. Het kan gaan over woningbouw, scholen, zorg, 

kantoren, maar ook civiele en infra projecten. (Asta, 2015) 

 

Microsoft excel 

Planningen voor het aanbestedingsproces worden gemaakt in Microsoft Excel. 

Dit is niet zo complex als Asta Powerproject. Microsoft Excel is dan ook geen 

planningstool. Er kan met Microsoft Excel wel op een snelle manier een 

planning gemaakt worden om globaal een tijdsindeling weer te geven. 

Verbanden tussen werkzaamheden worden niet gekoppeld.  

Figuur 23: Asta Powerproject 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP22s6PQh8gCFQJOGgodAKANKg&url=http://asta-powerproject.software.informer.com/&bvm=bv.103073922,d.d2s&psig=AFQjCNF68lomyHl-OA96uiJVgHpsKZoavA&ust=1442907703762269
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPQguDQh8gCFYVaGgodTisCiw&url=http://www.powerproject.nl/oplossingen/asta-powerproject/&bvm=bv.103073922,d.d2s&psig=AFQjCNF68lomyHl-OA96uiJVgHpsKZoavA&ust=1442907703762269
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Figuur 24: MS Excel 

 

Buiten deze twee programma’s worden er geen andere planningtools gebruikt. 

Omdat er vanuit gegaan wordt dat het hulpmiddel geen extra kosten mag 

geven voor BNBO Zuid worden er ook geen andere tools onderzocht en wordt 

er vanuit gegaan dat met deze programma’s het haalbaar is goede en juiste 

planningen te maken. 

Wel wordt er in de volgende paragraaf nog gekeken naar mogelijke 

planningsmethodieken die worden gebruikt om een varianten te kunnen 

genereren in een planning en om deze kort en bondig te maken, maar wel 

realistisch.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWhzczUh8gCFQLQGgod8y0Pgg&url=http://microsoft-excel.nl.softonic.com/&psig=AFQjCNEzYrakIH-Ho0yFgA3itIcseU0ECQ&ust=1442908863764873
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5.3 Planningsmethodieken 
 

Zoals eerder benoemd worden bij BNBO Zuid planningen erg uitgebreid 

gemaakt. Voor aanvang van een project zal dit noodzakelijk zijn. Voor een 

aanbesteding lijkt het echter te gedetailleerd omdat er niet bekeken wordt wat 

de opdrachtgever nu echt zou willen zien. Allereerst is er gezocht naar een 

methode die men erin ondersteund om een eenvoudige planning te maken met 

een geoorloofde nauwkeurigheid.  

Planningen worden bij BNBO Zuid ook meestal volgens de standaardwijze 

gemaakt. Dit gebeurd vooral op basis van ervaring. Om ook eens tot varianten 

te komen is er ook een methode gezocht die qua planning kan afwijken van de 

standaardwijze, maar wel voordelig kan zijn voor de prijs.  

 

Flapper 

Door H.A.J. Flapper is er een boek uitgebracht dat hulp biedt bij het maken van 

een planning zonder een gedetailleerd werkschema te maken. De auteur heeft 

meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van plannen in zowel de woningbouw 

als utiliteitsbouw. In het boek wordt het bouwproces systematisch verdeeld in 

een aantal niveaus, van grof naar fijn. Zonder een gedetailleerd werkschema te 

maken, is het mogelijk om met behulp van het boek de bouwtijd van een project 

met een acceptabele nauwkeurigheid te berekenen. Dit gebeurt door activiteiten 

van het tijdschema te groeperen in de bouwfases. De berekening van de 

bouwtijd bestaat uit twee factoren, namelijk: (Flapper, 1995) 

 Het totale interval 

De tijdsduur tussen de start van de eerste en de laatste activiteit van het 

bouwproces. 

 De productietijd 

De tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende activiteit. 

Maatgevend is in een seriematig proces de activiteit met de langste 

tijdsduur, die de tijd voor het hele proces bepaalt. 

Het bouwproces is verdeeld in vijf bouwfasen, namelijk: 

 Aanloop 

 Onderbouw 

 Bovenbouw 

 Gevel/dak 

 Afbouw 

Voor elke bouwfase zijn begin- en eindpunten aangegeven. Dit begin- en 

eindpunt van iedere fase komt overeen met de wensen die een opdrachtgever 

in de planning wenst te zien.  
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Per bouwfase zijn van de meest voorkomende bouwmethodes tijdschema’s 

gemaakt met de intervaltijd per bouwfase. Uit deze intervalschema’s zijn de 

fase-intervallen te bepalen, die tezamen de tijdsduur van het totaal interval 

opleveren.  

De utiliteitsbouwsector wordt onderscheiden in bedrijfs- en sporthallen, 

utiliteitslaagbouw en hoogbouw met betonskeletten voor kleine, middelgrote 

en zeer grote gebouwen. Per projecttype is het optimale productietempo 

aangegeven. De projectgrootte gedeeld door het productietempo geeft de duur 

van de productietijd aan. 

In het boek zijn per bouwfase voor de meest voorkomende bouwmethodes 

intervalschema’s gemaakt die nodig zijn voor de bouwtijdberekening. De 

schema’s zijn een praktisch hulpmiddel bij het maken van een planning. 

Als voorbeeld wordt het intervalschema voor de onderbouw in dit rapport 

verder uitgelegd. In het boek zijn dus alle intervalschema’s voor de vijf 

bouwfasen uitgewerkt. 

 

Intervalschema’s onderbouw 

De onderbouwfase vanaf start bekisting fundering tot start bovenbouw vergt 

minimaal 15 dagen bij een eenvoudige fundering met systeemvloer. Het kan 

oplopen tot 25 dagen bij een normale laagbouwwoning en wordt beïnvloed 

door het aantal bewerkingen, het aantal aanlegniveau ’s en de montage van 

leidingen onder de begane grondvloer. Kleine utiliteitsbouw kan vergeleken 

worden met woningenbouw, maar liftputten en andere afwijkingen in de 

onderbouw die onder het aanlegniveau van de fundering liggen, kunnen het 

fase interval 5 tot 10 dagen verlengen. Zie bijlage 5.  

Voor een onderbouw met kelders en liftputten is het fase-interval te bepalen 

volgens de onderstaande schema’s. Voor bouw in een binnenstedelijk gebied 

met damwanden en grondwaterproblemen kan het fase-interval van de 

onderbouw oplopen tot boven de 60 dagen. Zie bijlage 5 

In het boek is ook rekening gehouden met verschillende sectoren. Zo wordt 

bijvoorbeeld bij de afbouwfase vermeldt dat bij ziekenhuizen het fase-interval 

meestal wordt bepaald door de werkruimte ter grootte van een bouwdeel en de 

technische installaties. Meestal worden gipsmontagewanden toegepast. In een 

schema is het fase-interval bepaalt met 135 dagen. Bij grotere ziekenhuizen met 

veel installaties kan dit oplopen tot 180 dagen.  

Ook gaat Flapper in het werken in ploegen. Er wordt uitgelegd hoe een 

ploegenschema opgesteld kan worden op een manier dat de werkzaamheden 

efficiënt verricht kunnen worden en de gewenste productie gehaald wordt. 
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Een planning maken met behulp van het boek van Flapper is mogelijk binnen 

een halve tot één dag. In vergelijking met de huidige werkzaamheden is dit een 

grote winst. Op dit moment worden planningen direct tot in detail uitgewerkt 

en is men hier minimaal vijf werkdagen mee bezig. Door Flapper te gebruiken 

is het dus mogelijk om binnen een halve dag tot één dag een grove planning 

paraat te hebben. Op die manier is het mogelijk om al in een vroeg stadium in 

het aanbestedingsproces in korte tijd een planning te maken. Dit hoeft echter 

niet het eindresultaat te zijn. De planning op basis van het boek van Flapper 

kan dienen als beginsituatie waarop later dieper in gegaan wordt om 

verbeteringen aan te brengen. 

Het formaat van de planning die volgens Flapper gemaakt wordt is wel 

raadzaam om aan te blijven houden gedurende het gehele aanbestedingsproces. 

Het is een overzichtelijk formaat waarin alle belangrijke punten voor de 

opdrachtgever worden benoemd. Het een en ander kan vervolgens 

gedetailleerder worden uitgewerkt om tot een ‘betere’ planning te komen, maar 

dit hoeft vervolgens niet ingediend te worden in de gedetailleerde versie.  

 

Planningen uitwerken 

De methode val Flapper geeft een goed beeld van een algemene planning die in 

alle gevallen zal gelden. Flapper gaat echter niet uit van optimalisaties. Dit zal 

het team zelf moeten uitzoeken op projectniveau.  

Een planning uitwerken kan vele varianten opleveren. Het belangrijkste is om 

altijd de focus te blijven houden op de wensen van de opdrachtgever en het 

optimum van een planning. Over het algemeen kan iedere planning dusdanig 

worden aangepast zodat het bouwproces versneld wordt, blijkt uit gesprekken 

met de planontwikkelaar die vaak planningen maakt. (Beurskens, 2015) 

De vraag is echter of de opdrachtgever hier de voorkeur aan geeft en of het 

bouwproces dan nog efficiënt is.  

Om een planning te verbeteren kan onder andere het LEAN-principe worden 

toegepast. Het belangrijkste kenmerk van LEAN is dat werkprocessen zo 

ingericht worden dat elke handeling ook werkelijk waarde moet toevoegen. 

Alle andere handelingen zijn, theoretisch gezien, verspilling van energie, tijd en 

geld. (Vree, 2015) 

Een proces dat LEAN is kan de doorlooptijd verkorten en de kwaliteit 

verbeteren, bijvoorbeeld door processen gelijktijdig uit te voeren in plaats van  

na elkaar en door onnodige handelingen te vermijden. LEAN gaat er ook vanuit 

dat een organisatie steeds leert (ook van haar fouten; fouten maken betekent dat 

het proces nog niet optimaal is).   
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Bij iedere planning zou op zijn minst gekeken moeten worden of LEAN plannen 

wenselijk is en of het mogelijk is. Op dit moment wordt vaak alleen de afbouw 

volgens het LEAN-principe gepland. Het is daarom belangrijk om aan te sturen 

op het onderzoeken van de mogelijkheden van LEAN plannen in alle fases.  

 

5.4 Deelconclusie 
Wanneer een planning direct bij de start van een aanbesteding wordt gemaakt 

met behulp van Flapper is deze planning binnen een halve tot één dag klaar. 

Dit geeft een goed beeld van de grove lijnen en geeft het team de mogelijkheid  

om hier dieper op in te gaan en varianten in aan te brengen. Het team kan hier 

gedetailleerder op in gaan om de nauwkeurigheid van de planning te 

vergroten. De opdrachtgever wil echter een zo compact en duidelijk mogelijke 

planning met vooral mijlpalen die voor hem van belang zijn.  

Een mogelijkheid om de standaard planning volgens Flapper aan te passen 

kan met LEAN plannen. Ook kan de bouwmethode, fasering of ploeggrootte 

worden aangepast, maar dit hangt samen met de wensen van de 

opdrachtgever. 
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7.           PROGRAMMA VAN EISEN 
 

De laatste fase van het onderzoek is het formuleren van een programma van 

eisen voor het hulpmiddel. Dit programma van eisen is bepaald naar aanleiding 

van de geobserveerde problemen en de daarop volgende onderzoeksresultaten. 

Het doel van het hulpmiddel zal zijn om de oorzaken op te lossen en de gestelde 

doelstelling te behalen. Aan de hand van deze oorzaken, doelstelling en 

onderzoeksresultaten zijn eisen van het hulpmiddel, ontwerpeisen en wensen 

opgesteld.  

 

7.1 Doelstelling 
‘Het ontwikkelen van een procesondersteunend hulpmiddel dat het aanbestedingsproces 

voor utiliteitsbouw met geïntegreerde contracten efficiënt en integraal benadert en 

bewaakt waardoor op vaste momenten een strategie bepaald wordt en projectspecifieke 

variabelen met uitvoeringsgerelateerde varianten en de planning worden afgewogen op 

kosten om zo met een scherpere inschrijfsom en onderbouwd Plan van Aanpak de 

scoringskans te vergroten bij EMVI aanbestedingen door BNBO Zuid.’  

7.2 Eisen 
 

De eisen vormen criteria waaraan het hulpmiddel dient te voldoen:  

1. Het hulpmiddel ondersteunt het aanbestedingsproces. 

2. Het her ingerichte proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht. 

3. Het hulpmiddel ondersteunt het vormen van een strategie. 

4. Het hulpmiddel ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de 

    opdrachtgever. 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken 

     worden en afgewogen worden op kosten. 

 

Er wordt vanuit gegaan dat wanneer de vijf eisen verwezenlijkt worden in het 

hulpmiddel de scoringskans zal verhogen en daarmee de doelstelling behaald 

zal zijn. Dit komt voort uit de Porras analyse die in het ‘Participerend 

observeren’ gemaakt is. (Hoofdstuk 1.9) 
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Aan de hand van de vijf genoemde hoofdeisen zijn oplossingen opgesteld. Deze 

oplossingen zijn gedetailleerd en geven weer hoe aan de eis kan worden 

voldaan. 

 

1. Het hulpmiddel ondersteunt het aanbestedingsproces. 

 a. Het proces wordt in gedetailleerde stappen uitgelegd. 

 b. Het proces ondersteunt het scherper maken van de inschrijfsom 

 c. Het proces ondersteunt het onderbouwen van het Plan van Aanpak. 

 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht. 

 a. Er gaat geen tijd (onnodig) verloren. 

 b. Er wordt gezorgd dat werk niet dubbel/niet gedaan wordt. 

 c. Het vernieuwde proces zorgt voor samenwerking tussen 

                 verschillende afdelingen.  

d. In het proces wordt een team samengesteld dat de creativiteit 

                  stimuleert met mensen die beschikbaar zijn.  

e. Overwerk wordt voorkomen 

 

3. Het hulpmiddel ondersteunt het vormen van een strategie. 

 a. In het proces wordt er gekeken naar het onderscheidend vermogen 

                 van BNBO Zuid. 

 b. In het proces wordt bekeken hoe scherp het budget/financiering is en 

                 of er mogelijkheden zijn tot een groter budget. 

 c. In het vernieuwde proces gaat men zich verder verdiepen in de 

                 wensen van de opdrachtgever.  

  

4. Het hulpmiddel ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de  

    opdrachtgever. 

 a. Het hulpmiddel maakt gebruikt van de al aanwezige kennis  

                   over de opdrachtgevers. 

 b. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de wensen van de 

                  opdrachtgever dan alleen de gunningscriteria.  

 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken 

     worden en afgewogen worden op kosten. 

a. Het hulpmiddel biedt de ondersteuning om een planning in een dag 

    op te zetten zodat er tijd is om naar varianten te kijken en deze toe te 

     voegen.  

 b. Het hulpmiddel ondersteunt het proces om in varianten te denken. 
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 c. Het hulpmiddel ondersteunt om over de variant met de laagste prijs 

                na te denken.  

d. Het hulpmiddel ondersteunt het maken van een weloverwogen 

                keuze.  

 

7.3 Wensen 
 Het hulpmiddel dient in handzaam formaat ontwikkeld te worden om 

het gebruiksgemak te garanderen. 

 Er wordt uitgegaan van aanwezige programma’s en methoden die al 

gebruikt worden bij BNBO Zuid. Er worden zo min mogelijk nieuwe 

programma’s toegevoegd. 

 Het doorlopen van het hulpmiddel moet beperkte tijd in beslag nemen. 

De focus moet gericht blijven op de werkzaamheden. Het hulpmiddel 

biedt enkel een handvat in het doorlopen van het proces.  

 Het hulpmiddel is direct te gebruiken en heeft geen verdere 

ontwikkelingen van externe partijen nodig
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7.4  Van het programma van eisen naar het hulpmiddel 
 

Alle eisen en wensen worden verwerkt in een hulpmiddel. Het hulpmiddel zal 

in de basis uitgaan van het huidige proces. Echter worden, waar nodig, 

toevoegingen gedaan. De indeling en taken in het huidige proces zijn op het 

moment niet gedocumenteerd. Dat is ook de reden waarom ieder 

aanbestedingsproces anders verloopt. De eisen kunnen op verschillende 

manieren verwezenlijkt worden. De mogelijke oplossingen per eis zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

 

Tabel 22: Deeleisen en bijbehorende mogelijke oplossingen 

Nr. Eis Oplossing 

1a.  

Het proces wordt in 

gedetailleerde stappen 

uitgelegd.  

Iedere hoofdstap in wordt in een stroomdiagram 

uitgewerkt.  

Het  vernieuwde proces wordt in een  SADT-schema 

uitgewerkt. 

Het vernieuwde proces wordt in Excel uitgewerkt met het 

doel een (fictief) computerprogramma te maken. 

1b. 

Het proces ondersteunt het 

scherper maken van de 

inschrijfsom 

In het hulpmiddel worden de varianten bekeken met de 

laagste prijs 

Er wordt bekeken naar besparingen die invloed hebben op 

de AK, zodat deze gereduceerd kunnen worden. 

De werkwijze van de calculatoren wordt veranderd om een 

scherpere inschrijfsom te krijgen. 

1c. 

Het proces ondersteunt het 

onderbouwen van het Plan 

van Aanpak 

In het hulpmiddel worden varianten afgewogen en kan 

beargumenteerd worden waarom een keuze gemaakt is.  

De schrijver van het Plan van Aanpak is betrokken bij het 

maken van de keuzes. 

Er wordt een format voor het Plan van Aanpak gemaakt 

waarbij onderbouwing van keuzes een vast onderdeel is.  

Er zijn meerdere personen die helpen bij het schrijven van 

het Plan van Aanpak waardoor iedereen de 

verantwoording van ieders eigen onderdeel moet 

onderbouwen.  

2a.  
Er gaat geen tijd (onnodig) 

verloren. 

In de eerste week worden naast het lezen van de 

gunningsleidraad direct de volgende werkzaamheden 

gedaan 

Er wordt al een team gevormd voordat de documenten 

binnen komen. 
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2b.  

Er wordt gezorgd dat werk 

niet dubbel/niet gedaan 

wordt.  

Er wordt een procesplanning gemaakt waarin mijlpalen 

worden uitgezet met een verantwoordelijk persoon.  

Het team zit gedurende de aanbesteding samen op één 

locatie in één ruimte 

2c.  

Het vernieuwde proces zorgt 

voor samenwerking tussen 

verschillende afdelingen. 

De afdelingen maken gebruik van elkaars werk. Het wordt 

gebruikt als input voor hun eigen werk.  

Er worden regelmatig gezamenlijke overleggen gepland 

om elkaar op de hoogte te brengen. 

Het team zit gedurende de aanbesteding samen op één 

locatie in één ruimte 

De verschillende afdelingen werken samen aan 

gezamenlijke onderdelen.  

2d.  

In het proces wordt een team 

samengesteld dat de 

creativiteit stimuleert met 

mensen die beschikbaar zijn.  

Er wordt duidelijk in kaart gebracht welke mensen 

beschikbaar zijn en welke projecten zij naast de 

aanbesteding nog doen.  

Het team wordt in het proces ingericht op basis van 

competenties/ 

eigenschappen volgens de theorie van Edward de Bono. 

Er worden externe mensen toegevoegd aan het team om 

met elkaar van gedachte te wisselen. 

Er worden interne mensen in het team geplaatst die 

geen/weinig ervaring hebben en een andere manier van 

denken hebben. 

2e.  Overwerk wordt voorkomen. 

Een procesplanning wordt ingedeeld aan de hand van de 

gemiddelde aantal uren werk per afdeling volgens het EIB. 

Er wordt voorkomen dat er in de laatste week een piek in 

de werkbelasting is.  

Wanneer het aantal uren werk niet meer past in de 

werkbare dagen wordt het team (tijdelijk) uitgebreid. 

3a.  

In het proces wordt er 

gekeken naar het 

onderscheidend vermogen 

van BNBO Zuid. 

Het proces bevat een moment waarop er een 

concurrentieanalyse gedaan wordt zodat BNBO Zuid 

vergeleken kan worden met de concurrenten 

Er wordt uitgegaan van de missie, visie en strategie van 

Ballast Nedam waarin de sterke punten van het bedrijf 

genoemd worden.  

Er wordt uitgegaan van de positieve bevindingen van 

opdrachtgevers die een vaste samenwerking hebben met 

BNBO Zuid. 

3b.  

In het proces wordt bekeken 

hoe scherp het 

budget/financiering is en of er 

mogelijkheden zijn tot een 

groter budget. 

Het proces bevat een moment waarop de financiële 

stromingen van de opdrachtgever bekeken worden. 

Er wordt per sector gekeken waar er subsidies voor 

gegeven worden zodat er maatregelen zonder kosten voor 

de opdrachtgever door gevoerd kunnen worden.  
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3c. 

In het vernieuwde proces gaat 

men zich verder verdiepen in 

de  wensen van de 

opdrachtgever. 

Het proces bevat een moment waarop de ‘vraag achter de 

vraag’ bekeken wordt. De waarom vraag bij de 

gunningscriteria.   

Er wordt een database opgebouwd waarin informatie 

bijgehouden wordt over opdrachtgevers en diens wensen. 

Er worden vragen met betrekking tot de wensen gesteld 

bij de Nota van Inlichtingen.  

4a.  

Het hulpmiddel maakt 

gebruikt van kennis over 

opdrachtgevers die in het 

verleden is opgedaan. 

Er wordt een database opgebouwd waarin informatie 

bijgehouden wordt over opdrachtgevers en diens wensen. 

Relaties met opdrachtgever worden onderhouden door 

regelmatig contact met elkaar te zoeken. 

4b.  

Er wordt verder onderzoek 

gedaan naar de wensen van 

de opdrachtgever dan alleen 

de gunnings-criteria.  

Er worden vragen met betrekking tot de wensen gesteld bij 

de Nota van Inlichtingen. 

Het proces bevat een moment waarop de ‘vraag achter de 

vraag’ bekeken wordt. De waarom vraag bij de 

gunningscriteria.   

5a.  

Het hulpmiddel biedt de 

ondersteuning om een 

planning in een dag op te 

zetten zodat er tijd is om naar 

varianten te kijken. 

Door het gebruik van Flapper wordt een planning in een 

korte tijd opgezet.  

Het vernieuwde proces ondersteunt het maken van een 

planning op basis van hoofdregels. (De detailregels worden 

nog niet toegevoegd).   

5b. 

Het hulpmiddel ondersteunt 

het proces om in varianten te 

denken. 

In het hulpmiddel worden de variabele wensen van de 

opdrachtgever gekoppeld aan mogelijke varianten. 

In het hulpmiddel is voldoende tijd ingepland om over 

varianten na te kunnen denken. 

Er is een team aanwezig dat samen nieuwe inzichten en 

varianten kan opstellen. 

Er wordt een extern bureau ingehuurd dat de teamleden 

begeleid om in varianten te denken 

5c.  

Het hulpmiddel stimuleert 

om over de variant met de 

laagste prijs na 

te denken. 

Alle varianten worden gekoppeld aan de posten in de 

begroting waardoor de gevolgen in kaart gebracht worden. 

Aan iedere variant wordt een prijs gekoppeld 

5d.  

Het hulpmiddel ondersteunt 

het maken van een 

weloverwogen keuze. 

In het proces wordt een variant gekozen die het beste 

aansluit op de wensen van de opdrachtgever en een variant 

met de laagste prijs.  

Er wordt een variant gekozen op basis van ervaring 
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7.5 Keuze oplossingen voor het hulpmiddel 
 

In deze paragraaf worden mogelijke uitwerkingen van de oplossingen gegeven. 

Vervolgens wordt met argumenten aangegeven welke uitwerking zal worden 

toegepast en welke uitwerking niet zal worden toegepast. De groen gekleurde 

uitwerkingen worden in het vernieuwde proces toegepast. De rood gekleurde 

uitwerkingen worden niet toegepast.  

 

Tabel 23: Verantwoording eis 1a met gekozen oplossing 

1. Het hulpmiddel ondersteunt het aanbestedingsproces. 

1a.  
Het proces wordt in gedetailleerde 

stappen uitgelegd.  

Iedere hoofdstap in wordt in een 

stroomdiagram uitgewerkt.  

Het  vernieuwde proces wordt in een  

SADT-schema uitgewerkt. 

Het vernieuwde proces wordt in Excel 

uitgewerkt met het doel een (fictief) 

computerprogramma te maken. 

 

De eerste eis van het hulpmiddel is dat het ondersteuning moet bieden voor het 

aanbestedingsproces. Het hulpmiddel kan het proces ondersteunen wanneer 

op gedetailleerde wijze de stappen zijn uitgelegd die uitgevoerd moeten 

worden. Dit kan op verschillende manier verwezenlijkt worden zoals in 

bovenstaande tabel te zien is.  

Er is gekozen om het hulpmiddel zo in te richten dat van iedere belangrijke stap 

een stroomdiagram gemaakt worden. In dit stroomdiagram is duidelijk te zien 

welke informatie er nodig is, wat er gedaan wordt en wat het resultaat zal zijn. 

(Invoer – activiteit – uitvoer). Een SADT-schema mag maximaal zeven 

hoofdstappen hebben. Elke stap van de zeven zal dus verder in zeven nieuwe 

stappen uitgewerkt mogen worden. Wanneer het aanbestedingsproces in een 

SADT schema gemaakt wordt, zouden er dus vele deelschema’s ontstaan om 

de activiteiten verder uit te werken. Dit zou de indruk kunnen wekken dat de 

zeven hoofdstappen de belangrijkste stappen zijn. Ook zou het hulpmiddel dan 

het eenvoudigste uit te leggen zijn op een groot formaat (A0/A1). Dit voldoet 

niet aan de wens om een handzaam formaat te gebruiken. Een (fictief) 

computerprogramma maken valt ook af omdat deze niet aan de wens voldoet. 

In bijna alle gevallen moet het idee van het hulpmiddel verder ontwikkeld 

worden door een programmeur waardoor BNBO Zuid het hulpmiddel niet 

direct kan gebruiken.  
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Tabel 24: Verantwoording eis 1b met gekozen oplossing 

1. Het hulpmiddel ondersteunt het aanbestedingsproces. 

1b. 
Het proces ondersteunt het 

scherper maken van de inschrijfsom 

In het hulpmiddel worden de varianten 

bekeken met de laagste prijs 

Er wordt bekeken naar besparingen die 

invloed hebben op de AK, zodat deze 

gereduceerd kunnen worden. 

De werkwijze van de calculatoren wordt 

veranderd om een scherpere 

inschrijfsom te krijgen. 

 

Een ander onderdeel van het ondersteunen van het proces is het ondersteunen 

van het scherper maken van de inschrijfsom. Dit is één van de doelen die 

uiteindelijk behaald dienen te worden om de scoringskans te verhogen.  

Er is gekozen om varianten aan te dragen en deze te toetsen op de prijs om zo 

de variant met de laagste prijs te bepalen. Uit het participerend observeren 

bleek dat de AK ook aan de hoge kant was, wat een rol zou spelen in het niet 

halen van de aanbestedingen. Maar om de AK te reduceren zijn ook vele 

maatregelen nodig vanuit de directie. Voorbeelden kunnen zijn om minder 

(specialistische) mensen in dienst te houden of het werken in een minder duur 

kantoor. Voor dit rapport sluit dit onderdeel niet aan en zal er niet verder op in 

gegaan worden.  

De prijs wordt gevormd door de calculatoren. Doordat zij op een andere manier 

te werk gaan, zouden er scherpere prijzen kunnen ontstaan. Deze oplossing is 

niet gekozen omdat de werkwijze pas aangepast kan worden zodra de 

calculatoren weer wat meer vertrouwen krijgen en wat risico’s durven te 

nemen. Op dit moment worden weinig aanbestedingen gehaald. Als ze al 

gehaald worden, leidt dit vaak tot werken die verlies draaien in plaats van 

winst. Wanneer de aanneemsom te scherp geprijsd is, krijgt de calculator hier 

natuurlijk iets van te horen. Omdat dit steeds vaker voorkomt durven 

calculatoren steeds minder scherpe prijzen te benoemen. Voordat deze 

oplossing toegepast kan worden zal er dus eerst meer vertrouwen moeten 

komen bij de calculatoren en zou dit eventueel een maatregel voor de toekomst 

kunnen zijn. 
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Tabel 25: Verantwoording eis 1c met gekozen oplossing 

1. Het hulpmiddel ondersteunt het aanbestedingsproces. 

1c. 

Het proces ondersteunt het 

onderbouwen van het Plan van 

Aanpak 

In het hulpmiddel worden varianten 

afgewogen en kan beargumenteerd 

worden waarom een keuze gemaakt is.  

De schrijver van het Plan van Aanpak is 

betrokken bij het maken van de keuzes. 

Er wordt een format voor het Plan van 

Aanpak gemaakt waarbij onder-

bouwing van keuzes een vast onderdeel 

is.  

Er zijn meerdere personen die helpen bij 

het schrijven van het Plan van Aanpak 

waardoor iedereen de verantwoording 

van ieders eigen onderdeel moet 

onderbouwen.  

 

Het laatste onderdelen dat het aanbestedingsproces zal ondersteunen is 

wanneer het hulpmiddel helpt bij het onderbouwen van het Plan van Aanpak. 

Dit kan op verschillende manieren. De enige oplossing die in zijn geheel niet 

toegepast gaat worden is het gebruik maken van een format voor het Plan van 

Aanpak waarbij consequent gevraagd wordt om een onderbouwing. Dit wordt 

niet toegepast omdat een format in de praktijk niet altijd zal werken. Iedere 

aanbesteding is anders en iedere opdrachtgever wilt iets anders. Daarnaast is 

dit format geen garantie dat er een onderbouwing voor een gemaakte keuze 

aanwezig is. Vele keuzes worden gemaakt zonder onderbouwing. Ook zou 

deze oplossing enkel helpen als bij iedere aanbesteding het format gebruikt zal 

worden. Wordt dit niet gedaan, dan mist ook gelijk de onderbouwing. 

Meerdere personen te betrekken bij het schrijven van het Plan van Aanpak kan 

wel een oplossing bieden. Deze oplossing wordt gedeeltelijk toegepast omdat 

het voor problemen kan zorgen als verschillende personen een stuk tekst 

schrijven en dit aan elkaar gekoppeld wordt. Daarnaast zijn mensen van de 

uitvoering over het algemeen iets technischer in gesteld. Een planontwikkelaar 

die het Plan van Aanpak uiteindelijk zal schrijven zal dit op een wat 

commerciëlere manier doen wat de opdrachtgever begrijpt en aanspreekt. 

Daarom is het aan te raden dat één persoon het definitieve Plan van Aanpak 

schrijft, maar wel met de input van andere mensen. Daarvoor zal de schrijver 

van het Plan van Aanpak ook aanwezig zijn bij het maken van keuzes. Deze 

oplossing is zal ook gedeeltelijk worden toegepast omdat het natuurlijk wel aan 
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te raden is. Maar de schrijver zal niet bij alle besproken keuzes aanwezig 

kunnen zijn.  

Vanuit de master ‘Uitvoeringstechniek’ wordt erop gestuurd dat er altijd 

gedacht wordt in varianten. Het afwegen van deze varianten vormt vervolgens 

de onderbouwing van de keuze. Dit is een theorie die bij BNBO Zuid weinig 

wordt toegepast. Deze oplossing zal dan ook geheel worden opgenomen in het 

hulpmiddel om zo een onderbouwing voor de gemaakte keuzes te maken. De 

opdrachtgever wordt dan overtuigd. 

 
Tabel 26: : Verantwoording eis 2a met gekozen oplossing 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht. 

2a.  Er gaat geen tijd (onnodig) verloren. 

In de eerste week worden naast het 

lezen van de gunningsleidraad direct de 

volgende werkzaamheden gedaan 

Er wordt al een team gevormd voordat 

de documenten binnen komen. 

 

Het vernieuwde proces zal efficiënt en integraal worden ingericht om het doel 

te bereiken en de scoringskans te vergroten. Bij efficiënt te werk gaan hoort 

onder andere het werk op een manier plannen zodat er geen tijd verloren gaat. 

Op dit moment is komen de documenten binnen en krijgt iedereen een week de 

tijd om dit door te lezen. Het team is in veel gevallen dan nog niet helemaal 

compleet. De mensen die wel al in het team zitten lezen wanneer het hun zelf 

uitkomt de documenten door. Wanneer ze het druk hebben gebeurd dit niet 

eens. In de tweede week wordt de eerste keer samen gekomen waarbij het sterk 

verschilt in welke mate men op de hoogte is van de inhoud van het project. In 

de tweede week kan dan het team nog aangevuld worden tot het een compleet 

team is. Er zijn dan al twee weken verloren gegaan waarin al veel voor de 

aanbesteding gedaan had kunnen zijn. Wanneer een selectiefase doorlopen is, 

kan er in het vervolg al een team gevormd worden. Bij positief resultaat bij de 

selectiefase kan is dan gelijk voor iedereen bekend welk team de gunningsfase 

zal gaan doen. Dit zal voor de teamleden ook prettiger zijn omdat in de huidige 

situatie men het werk vaak niet ziet aankomen en van de één op de andere dag 

er een aanbesteding bij heeft. Als dit vooraf bekend is kan hier rekening mee 

gehouden worden in hun eigen planning en kunnen de documenten met 

betrekking tot de aanbesteding grondiger gelezen worden.  

Hierdoor  kan ook in de eerste week van de gunningsfase gelijk gestart worden 

met de volgende werkzaamheden. Doordat het team vooraf bekend gemaakt is, 

weten de teamleden al hoeveel uur zij in deze week vrij houden voor de 

aanbesteding. Hierdoor wordt in de eerste week al daadwerkelijk iets gedaan 
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aan de aanbesteding en wordt de eerste week niet meer gebruikt als opstartende 

fase.  

 
Tabel 27: : Verantwoording eis 2b met gekozen oplossing 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht. 

2b.  
Er wordt gezorgd dat werk niet 

dubbel/niet gedaan wordt.  

Er wordt een procesplanning gemaakt 

waarin mijlpalen worden uitgezet met 

een verantwoordelijk persoon.  

Het team zit gedurende de aanbesteding 

samen op één locatie in één ruimte 

 

Efficiënt te werk gaan betekent ook dat er duidelijk is wie welke 

werkzaamheden verricht en dat er voorkomen wordt dat er werk dubbel wordt 

gedaan of niet wordt gedaan. Wanneer aan werkzaamheden een 

verantwoordelijk persoon wordt gekoppeld voelt diegene zich daar ook 

verantwoordelijk voor en zal ervoor zorgen dat het werk gedaan wordt. Als er 

werkzaamheden zijn waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt en er ook 

geen verantwoordelijk persoon aan gekoppeld is bestaat het gevaar dat dit werk 

niet gedaan wordt. Wanneer er onvoldoende gecommuniceerd wordt met 

elkaar kan het juist ook voorkomen dat werk dubbel gedaan wordt. Het is 

daarom belangrijk om vooraf duidelijk in kaart te brengen welke 

werkzaamheden er gedaan moeten worden en wie hiervoor verantwoordelijk 

is. Daarom wordt deze oplossing toegepast.  

Wanneer het team samen op één locatie zit en zich in één ruimte bevindt zal het 

automatisch ook meer overleggen en samenwerken. Voor de efficiëntie van de 

werkzaamheden zou dit aan te raden zijn. Praktisch gezien is deze oplossing 

voor BNBO Zuid onmogelijk. Dit komt doordat de teamleden meerdere 

projecten en werkzaamheden hebben en niet fulltime op een aanbesteding 

worden ingepland. Werkzaamheden verschillen vaak ook nog per locatie en 

bevinden zich door heel Nederland. Het is in sommige gevallen dan efficiënter 

om op de locatie waar men zich dan bevindt te werken aan de aanbesteding in 

plaats van reizen naar Eindhoven en dan samen werken. Ook zou het een 

storend effect hebben wanneer het team in één ruimte zit en niet iedereen met 

hetzelfde project bezig is. Het is daarom onmogelijk om deze oplossing in zijn 

geheel toe te passen. Wel is het aan te raden indien dit mogelijk is om minstens 

één dag in de week een hele dag samen te werken. Maar ook in de huidige 

indeling van het kantoor van BNBO Zuid is dit niet mogelijk. Men werkt in 

kamers en er zijn geen flexplekken. Dit is in het geval van het 

aanbestedingsproces en het efficiënt en integraal werken wel aan te raden.  
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Tabel 28: Verantwoording eis 2c met gekozen oplossing 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht. 

2c.  

Het vernieuwde proces zorgt voor 

samenwerking tussen 

verschillende afdelingen. 

De afdelingen maken gebruik van 

elkaars werk. Het wordt gebruikt als 

input voor hun eigen werk.  

Er worden regelmatig gezamenlijke 

overleggen gepland om elkaar op de 

hoogte te brengen. 

Het team zit gedurende de aanbesteding 

samen op één locatie in één ruimte 

De verschillende afdelingen werken 

samen aan gezamenlijke onderdelen.  

 

Het vernieuwde proces zal op een integrale manier ingericht worden. Hierdoor 

kan er gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en kan men elkaar 

aanvullen of op andere gedachte brengen. In de huidige situatie werken de 

verschillende afdelingen vaak aan zijn/haar eigen werk en hebben ze geen idee 

waar de ander mee bezig is. Ze zijn gefocust op hun eigen werk en resultaat. 

Dit zal in het vernieuwde proces veranderen om te zorgen voor meer 

samenwerking.  

Wanneer het proces wordt ingericht op een manier dat de verschillende 

afdelingen gebruik moeten maken van elkaars input zal dit bijdragen aan het 

samenwerken. Daarom zal de eerste oplossing ook toegepast worden in het 

vernieuwde proces. Door regelmatig gezamenlijke overleggen te plannen zal er 

meer met elkaar gesproken worden waardoor de interactie gestimuleerd wordt. 

Ook deze oplossing zal toegepast worden. Door gezamenlijke werkzaamheden 

uit te voeren wordt het ook gemakkelijker om elkaar te begrijpen en elkaar aan 

te vullen. Natuurlijk heeft iedere afdeling hun eigen werk, maar in het 

vernieuwde proces zal er gezocht worden naar werkzaamheden die 

gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. De oplossing om gezamenlijk op één 

locatie in één ruimte te werken valt af om praktische redenen die bij eis 2b al 

genoemd zijn. 

 
Tabel 29: Verantwoording eis 2d met gekozen oplossing 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht 

2d.  

In het proces wordt een team 

samengesteld dat de creativiteit 

stimuleert met mensen die 

beschikbaar zijn.  

Er wordt duidelijk in kaart gebracht 

welke mensen beschikbaar zijn en welke 

projecten zij naast de aanbesteding nog 

doen.  
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Het team wordt in het proces ingericht 

op basis van competenties/ 

eigenschappen volgens de theorie van 

Edward de Bono. 

Er worden externe mensen toegevoegd 

aan het team om met elkaar van 

gedachte te wisselen. 

Er worden interne mensen in het team 

geplaatst die geen/weinig ervaring 

hebben en een andere manier van 

denken hebben. 

 

Tijdens het participerend observeren kwam als belangrijk knelpunt naar voren 

dat er weinig gedacht wordt in varianten. Keuzes worden gemaakt op basis van 

ervaringen waarbij alternatieven niet aan bod komen. Er moet dus meer 

creativiteit komen in een team waardoor teamleden gestimuleerd worden om 

tot varianten te komen. Daarnaast moeten de teamleden daar ook de 

gelegenheid voor krijgen. In de huidige situatie hebben teamleden vaak geen 

tijd voor een aanbesteding omdat ze te veel aan andere projecten naast deze 

aanbesteding moeten werken. 

De eerste oplossing zal dan ook toegepast worden in het vernieuwde proces. Er 

zal duidelijk in kaart gebracht worden welke mensen beschikbaar zijn en welke 

nevenwerkzaamheden zij hebben. Zo kan bepaald worden hoeveel tijd zij 

maximaal aan de aanbesteding kunnen besteden. De theorie van Edward de 

Bono is in de onderzoeksfase verder onderzocht. Deze theorie gaat uit van een 

teamsamenstelling op basis van verschillende eigenschappen van mensen. 

Wanneer in een aanbesteding vooraf bepaald wordt welke rol (hoedje) een 

teamlid krijgt, is deze theorie ook toe te passen in een vernieuwd proces. 

Volgens de theorie zal dit leiden tot nieuwe inzichten en creatieve ideeën.  

Om nieuwe inzichten te krijgen kunnen ook externe personen gevraagd worden 

om aan te sluiten bij een team. Omdat dit extra kosten met zich mee zal brengen 

wordt deze oplossing niet meegenomen in het vernieuwde proces. Om nieuwe 

inzichten te krijgen kan men ook interne mensen met weinig/geen ervaring 

toevoegen aan een team. Deze starters hebben een ruime blik en worden nog 

niet belemmerd in hun gedachten door ervaring. Op dit moment zijn 

weinig/geen starters in dienst bij BNBO Zuid. Daarom wordt ook deze 

oplossing niet verder meegenomen in het vernieuwde proces.  
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Tabel 30: Verantwoording eis 2e met gekozen oplossing 

2. Het vernieuwde proces in het hulpmiddel is efficiënt en integraal ingericht 

2e.  Overwerk wordt voorkomen. 

Een procesplanning wordt ingedeeld 

aan de hand van de gemiddelde aantal 

uren werk per afdeling volgens het EIB. 

Er wordt voorkomen dat er in de laatste 

week een piek in de werkbelasting is.  

Wanneer het aantal uren werk niet meer 

past in de werkbare dagen wordt het 

team (tijdelijk) uitgebreid. 

  

In de huidige situatie komt het regelmatig voor dat in de laatste week veel 

teamleden overwerken om de werkzaamheden af te kunnen ronden. Dit is niet 

wenselijk omdat er dan fouten gemaakt kunnen worden en er niet nog eens 

nagedacht kan worden over gemaakte keuzes.  

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft procentueel vastgelegd hoe 

de verhoudingen in werk zijn ten opzichte van verschillende afdelingen. Deze 

verhoudingen kunnen in het vernieuwde proces als leidraad toegevoegd 

worden. In de totale procesplanning zal een piek in de werkzaamheden in de 

laatste week voorkomen moeten worden om ervoor te waken dat overwerk 

voorkomen wordt. Wanneer deze piek naar voren verschuift weten de 

teamleden dat er nog een week is waarin zij nog werkzaamheden kunnen 

verrichten en zal overwerk niet nodig zijn.  

De oplossing om in drukke periode het team (tijdelijk) uit te breiden zal niet 

worden toegepast omdat dit tegenstrijdig zal zijn met het doel om efficiënt te 

werken. Het teamlid dat in deze periode extra zal worden toegevoegd zal zich 

eerst moeten inlezen en de tot dan toe besproken onderdelen moeten begrijpen. 

Daarom wordt deze oplossing niet toegepast.  

 
Tabel 31: Verantwoording eis 3a met gekozen oplossing 

3. Het hulpmiddel ondersteunt het vormen van een strategie. 

3a.  

In het proces wordt er gekeken naar 

het onderscheidend vermogen van 

BNBO Zuid. 

Het proces bevat een moment waarop er 

een concurrentieanalyse gedaan wordt 

zodat BNBO Zuid vergeleken kan 

worden met de concurrenten 

Er wordt uitgegaan van de missie, visie 

en strategie van Ballast Nedam waarin 

de sterke punten van het bedrijf 

genoemd worden.  
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Er wordt uitgegaan van de positieve 

bevindingen van opdrachtgevers die 

een vaste samenwerking hebben met 

BNBO Zuid. 

 

Om een strategie te kunnen bepalen is het belangrijk om het onderscheidend 

vermogen van BNBO Zuid te bepalen. In het vernieuwde proces zal dan ook 

een concurrentieanalyse worden meegenomen om per aanbesteding te kijken 

wat het onderscheidende vermogen van BNBO Zuid is ten opzichte van de 

concurrenten. Dit onderscheidende vermogen van BNBO Zuid kan dus per 

aanbesteding verschillen omdat er steeds sprake zal zijn van andere 

concurrenten.  

De oplossing om uit te gaan van de missie, visie en strategie van Ballast Nedam 

is niet gekozen omdat dit in zijn algemeenheid geldt. Ballast Nedam staat voor 

zijn missie, visie en strategie maar het regio kantoor BNBO Zuid heeft op zijn 

eigen manier ook andere expertises. Door dit verschil is het niet aan te raden 

om uit te gaan van het onderscheidend vermogen van Ballast Nedam maar juist 

specifiek van BNBO Zuid. Ook de positieve bevindingen van vaste 

opdrachtgevers worden niet meegenomen in het hulpmiddel. Uit gesprekken 

met de planontwikkelaars van BNBO Zuid blijkt dat iedere opdrachtgever 

andere punten positief vindt aan BNBO Zuid. Iedere opdrachtgever heeft 

immers andere wensen en verschillende ervaringen. Daarom wordt deze 

oplossing niet verder meegenomen. De gekozen oplossing bepaald het 

onderscheidend vermogen voor BNBO Zuid specifiek per aanbesteding.  

 
Tabel 32: Verantwoording eis 3b met gekozen oplossing 

3. Het hulpmiddel ondersteunt het vormen van een strategie. 

3b.  

In het proces wordt bekeken hoe 

scherp het budget/financiering is en 

of er mogelijkheden zijn tot een 

groter budget. 

Het proces bevat een moment 

waarop de financiële stromingen 

van de opdrachtgever bekeken 

worden. 

Er wordt per sector gekeken waar 

er subsidies voor gegeven worden 

zodat er maatregelen zonder 

kosten voor de opdrachtgever door 

gevoerd kunnen worden.  

 

In het huidige proces wordt er niet gekeken hoe beperkt het budget van de 

opdrachtgever is. Het team heeft geen idee of de opdrachtgever bereid is en in 
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staat is om iets meer te betalen voor extra kwaliteit. Op dit moment leiden de 

teamleden dit alleen af uit de prijs/kwaliteit verhouding in de 

gunningsleidraad. In het vernieuwde proces wordt hier dieper op in gegaan om 

erachter te komen hoe scherp het budget geformuleerd moet worden en welke 

toevoegingen er kostenneutraal doorgevoerd kunnen worden.  

Beide oplossingen zullen worden toegevoegd om verdiepend onderzoek te 

doen naar de financiële situatie. De financiële stromingen van de opdrachtgever 

worden meegenomen in het vernieuwde proces om hier meer inzicht in te 

krijgen. Ook zal in het vernieuwde proces gekeken worden welke 

kostenneutrale maartregelen doorgevoerd zullen worden omdat voor deze 

maatregelen geld vanuit de overheid te krijgen is. Wanneer deze financiële 

situatie in kaart gebracht is kan dit deel uit maken van de te vormen strategie. 

 
Tabel 33: Verantwoording eis 3c met gekozen oplossing 

3. Het hulpmiddel ondersteunt het vormen van een strategie. 

3c. 

In het vernieuwde proces gaat men 

zich verder verdiepen in de  wensen 

van de opdrachtgever. 

Het proces bevat een moment 

waarop de ‘vraag achter de vraag’ 

bekeken wordt. De waarom vraag 

bij de gunningscriteria.   

Er wordt een database opgebouwd 

waarin informatie bijgehouden 

wordt over opdrachtgevers en 

diens wensen. 

Er worden vragen met betrekking 

tot de wensen gesteld bij de Nota 

van Inlichtingen.  

 

 

Een onderdeel van de te vormen strategie zal te maken hebben met de wensen 

van de opdrachtgever. Op dit moment wordt er alleen uitgegaan van de 

gunningscriteria die genoemd zijn in de gunningsleidraad. In het vernieuwde 

proces zal de achterliggende gedachte van die wensen in de gunningscriteria 

achterhaald worden. De eerste oplossing zal dan ook worden toegepast in het 

vernieuwde proces. De vraag achter de vraag zal achterhaald worden. De 

‘waarom’ vraag zal bij de gunningscriteria gesteld worden. Waarom vindt de 

opdrachtgever juist dit punt nou belangrijk. Ook worden vaker aanbestedingen 

gedaan voor dezelfde opdrachtgever. Wensen kunnen natuurlijk in de loop der 

jaren veranderen. Maar als basis is het aan te raden om dit mee te nemen bij een 
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volgende aanbesteding. Het oprichten van een database met deze gegevens zal 

dan ook worden toegevoegd aan het vernieuwde proces.  

Tijdens de Nota van Inlichtingen mag iedere aannemer vragen stellen. BNBO 

Zuid kan dan ook simpelweg de vraag stellen waarom een opdrachtgever 

waarde hecht aan een bepaald gunningcriteria. Deze oplossing zal niet worden 

toegepast in het vernieuwde proces omdat de concurrenten op deze manier 

over dezelfde informatie zullen beschikken. Alle concurrenten krijgen dezelfde 

antwoorden op alle vragen die gesteld zijn tijdens de Nota van Inlichtingen. Dit 

is dan in strijd met het onderscheidend vermogen van BNBO Zuid benutten.  

 
Tabel 34: Verantwoording eis 4a met gekozen oplossing 

4. Het hulpmiddel ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de 

opdrachtgever. 

4a.  

Het hulpmiddel maakt gebruikt 

van kennis over opdrachtgevers die 

in het verleden is opgedaan. 

Er wordt een database opgebouwd 

waarin informatie bijgehouden wordt 

over opdrachtgevers en diens wensen. 

Relaties met opdrachtgever worden 

onderhouden door regelmatig contact 

met elkaar te zoeken. 

 

De wensen van de opdrachtgever zijn variabel. Iedere aanbesteding ziet er 

anders uit en iedere opdrachtgever hecht aan andere onderdelen waarde. Over 

het algemeen geldt dat er bij aanbestedingen om één of meer van de volgende 

drie gevraagd wordt: Snelle bouwtijd, Minder overlast, Kwaliteit borgen. Een 

mogelijkheid om de wensen van de desbetreffende opdrachtgever te bepalen is 

om gebruik te maken van de kennis die al aanwezig is. Dit kan doormiddel van 

het bijhouden van een database met kennis die in het verleden al is opgedaan. 

Als er al eens eerder met een opdrachtgever is samengewerkt worden de 

bevindingen hiervan niet gedocumenteerd. Om dit in het vervolg wel te doen 

kan er bij een aanbesteding snel opgezocht worden wat de opdrachtgever in het 

verleden belangrijk heeft gevonden. 

Ook is het aan te raden dat er relaties worden onderhouden met 

opdrachtgevers. Als een opdrachtgever al eens heeft samengewerkt met BNBO 

Zuid en er blijft contact bestaan, dan zal BNBO Zuid ook een beter beeld hebben 

van de wensen van de opdrachtgever. Dit zal dan ook als middel worden 

toegevoegd aan het hulpmiddel. 
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Tabel 35: Verantwoording eis 4b met gekozen oplossing 

4. Het hulpmiddel ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de 

opdrachtgever. 

4b.  

Er wordt verder onderzoek gedaan 

naar de wensen van de opdracht-

gever dan alleen de gunnings-

criteria.  

Er worden vragen met betrekking tot de 

wensen gesteld bij de Nota van 

Inlichtingen. 

Het proces bevat een moment waarop 

de ‘vraag achter de vraag’ bekeken 

wordt. De waarom vraag bij de 

gunningscriteria.   

 

Beide oplossingen zijn al bij de eis ‘Strategie bepalen’ aan bod gekomen. Om 

dezelfde reden valt de eerste oplossing af om vragen te stellen bij de Nota van 

Inlichtingen. Dit is niet wenselijk omdat op die manier de concurrenten ook 

extra informatie zullen krijgen en BNBO Zuid zich niet kan onderscheiden met 

deze informatie. Door zelf met het team onderzoek te doen naar de vraag achter 

de vraag bij de gunningscriteria kan dit dus positief bijdragen aan het bepalen 

van een duidelijke strategie, maar men is ook beter op de hoogte van de echte 

wensen van de opdrachtgever. 

 

Tabel 36: Verantwoording eis 5a met gekozen oplossing 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken worden en 

afgewogen worden op kosten. 

5a.  

Het hulpmiddel biedt de onder-

steuning om een planning in een 

dag op te zetten zodat er tijd is om 

naar varianten te kijken. 

Door het gebruik van Flapper wordt een 

planning in een korte tijd opgezet.  

Het vernieuwde proces ondersteunt het 

maken van een planning op basis van 

hoofdregels. (De detailregels worden 

nog niet toegevoegd).   

 

Een van de doelen van het vernieuwde proces zal zijn om varianten te bekijken 

van uitvoeringsgerelateerde onderdelen. Omdat het bij EMVI aanbestedingen 

ook altijd om de prijs draait zullen deze varianten ook worden afgewogen op 

de kosten. In de huidige situatie wordt een bouwplanning tot in detail gemaakt. 

Iemand van de uitvoering is daar gemiddeld 2 weken mee bezig. Het resultaat 

is dan een planning die tot op detailniveau is uitgewerkt. De overige teamleden 

nemen daardoor aan dat deze planning de goed is omdat de persoon die hem 

gemaakt heeft tot op detailniveau erover heeft nagedacht. Doordat het zoveel 
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tijd kost om dit soort planningen te maken, is er geen tijd meer over om 

varianten aan te brengen in de planning. Ook is het lastiger om op detailniveau 

nog varianten toe te passen. De eis is daarom dat er een planning in een korte 

tijd gemaakt wordt waardoor het mogelijk is om naar varianten te kijken en toe 

te voegen. Flapper is een methode die hierbij kan helpen. De tweede oplossing, 

om een planning te maken op hoofdregels en de detailregels achterwege te laten 

wordt ook al toegepast in Flapper. Teamleden worden door het gebruik van 

Flapper automatisch gedwongen om niet in te gaan op detailregels. Wanneer 

dit alleen als advies wordt gegeven zoals in de tweede oplossing bedoeld is, 

bestaat nog het risico dat de planning te gedetailleerd gemaakt wordt.  

 

Tabel 37: Verantwoording eis 5b met gekozen oplossing 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken worden en 

afgewogen worden op kosten. 

5b. 
Het hulpmiddel ondersteunt het 

proces om in varianten te denken. 

In het hulpmiddel worden de variabele 

wensen van de opdrachtgever 

gekoppeld aan mogelijke varianten. 

In het hulpmiddel is voldoende tijd 

ingepland om over varianten na te 

kunnen denken. 

Er is een team aanwezig dat samen 

nieuwe inzichten en varianten kan 

opstellen. 

Er wordt een extern bureau ingehuurd 

dat de teamleden begeleid om in 

varianten te denken 

 

 

Een belangrijk onderdeel van het vernieuwde proces zal zijn dat het team 

ondersteund zal worden in het denken in varianten. Dit kan op verschillende 

manieren. De eerste oplossing zal worden mee genomen in het vernieuwde 

proces. Wanneer het team het vernieuwde proces doorloopt zullen aan de 

variabele wensen al enkele algemene varianten zijn gekoppeld. Dit is nog niet 

project specifiek omdat het hulpmiddel niet aan een specifieke aanbesteding is 

gekoppeld. Het team kan op dat moment zelf bepalen welke varianten mogelijk 

zijn en welke niet. Om deze varianten te bekijken moet er ook voldoende tijd 

aanwezig zijn in het proces. In het vernieuwde proces wordt daarom voldoende 
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tijd vrij gehouden om de varianten te behandelen. De derde oplossing wordt 

ook toegepast (Zie ook eis 2d.) Door het team op een andere manier samen te 

stellen is uit de onderzoeksfase gebleken dat creativiteit in een team 

gestimuleerd kan worden. Zo krijgt het team een bredere blik. In de 

onderzoeksfase is veel informatie verkregen van Inter Tender Consult. Een 

bureau dat in te huren is om het aanbestedingsproces te begeleiden. Zo bieden 

zij ook een training en begeleiding aan met betrekking tot het genereren van 

varianten. Deze oplossing wordt niet toegepast omdat dit leidt tot extra kosten. 

Dit is in strijd met het scherper maken van de inschrijfsom en wordt daarom 

niet gekozen.  

 

Tabel 38: Verantwoording eis 5c met gekozen oplossing 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken worden en 

afgewogen worden op kosten. 

5c.  

Het hulpmiddel stimuleert om over 

de variant met de laagste prijs na 

te denken. 

Alle varianten worden gekoppeld aan 

de posten in de begroting waardoor de 

gevolgen in kaart gebracht worden. 

Aan iedere variant wordt een prijs 

gekoppeld 

 

De varianten kunnen niet los gezien worden van de prijs. Zoals al eerder 

beschreven is, is bij een EMVI aanbesteding ook altijd de prijs van belang. In 

het verdiepend onderzoek is wel al duidelijk geworden hoe scherp het budget 

van de opdrachtgever is. Dit kan meegenomen worden in de keuze voor de 

varianten. Toch is het belangrijk om de variant met de laagste prijs inzichtelijk 

te maken. Aan iedere variant kan een algemene prijs gekoppeld worden zodat 

in één oogopslag duidelijk is welke variant de laagste prijs heeft. Deze oplossing 

kan in dit hulpmiddel niet worden toegepast omdat het hulpmiddel algemeen 

benaderd is en geldt voor iedere aanbesteding. Wanneer er een hulpmiddel 

specifiek voor één aanbesteding was gemaakt, zou dit wel mogelijk zijn. Het 

team kan in het proces wel zelf concrete prijzen aan de varianten koppelen. 

Maar prijzen die gemiddeld voor alle aanbestedingen gelden worden dan te 

onnauwkeurig om dit sterk per project kan verschillen. 

Alle varianten kunnen wel gekoppeld worden aan de posten in de begroting. 

Zo is voor het team wel direct duidelijk hoe groot het gevolg zal zijn op de prijs. 

Zo zal een variant die invloed heeft op de DBK zwaarder wegen dan een variant 
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die invloed heeft op de AK omdat deze posten verschillende wegingen hebben 

in de begroting.  

 

Tabel 39: Verantwoording eis 5d met gekozen oplossing 

5. Het hulpmiddel zorgt dat uitvoeringsgerelateerde varianten bekeken worden en 

afgewogen worden op kosten. 

5d.  

Het hulpmiddel ondersteunt het 

maken van een weloverwogen 

keuze. 

In het proces wordt een variant gekozen 

die het beste aansluit op de wensen van 

de opdrachtgever en een variant met de 

laagste prijs.  

Er wordt een variant gekozen op basis 

van ervaring 

 

Om een weloverwogen keuze te maken voor een variant is het belangrijk dat 

twee factoren duidelijk zijn. Welke variant heeft de laagste prijs. En welke 

variant sluit het beste aan bij de wensen van de opdrachtgever. Deze twee 

onderdelen worden al bij eerdere eisen bepaald. De eerste oplossing wordt dan 

ook in het proces meegenomen. Toch is ervaring ook een belangrijk onderdeel. 

Op basis van ervaring kan een teamlid bepalen dat een variant meer risico met 

zich mee brengt en dus wellicht negatief kan uitpakken op de prijs. Wel moet 

ervoor gewaakt worden dat men niet belemmerd wordt door de ervaringen van 

teamleden. Maar ervaringen spelen wel degelijk een rol in het maken van een 

weloverwogen keuze en wordt daarom ook gedeeltelijk meegenomen in het 

proces bij het maken van een keuze. Deze oplossing wordt gedeeltelijk 

meegenomen omdat dit niet de basis moet zijn voor een keuze.  
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8. HET VERNIEUWDE PROCES 
 

 8.1 Opzet vernieuwde aanbestedingsproces 
 

De oplossingen die in 7.5  gegeven zijn  als gevolg van het programma van eisen 

vormen een basis waar het nieuwe aanbestedingsproces van uit gaat. Het is de 

bedoeling om duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen het huidige 

aanbestedingsproces en het nieuwe aanbestedingsproces. Ook hoort daar een 

verantwoording bij waarom een stap/onderdeel is toegevoegd of weg gelaten 

in het nieuwe aanbestedingsproces. 

 

Gebruikers 

Het nieuwe aanbestedingsproces is ontworpen voor iedereen die betrokken is 

bij aanbestedingen. Dit zijn: 

 Tendermanagement 

 Planontwikkeling 

 Uitvoering 

 Calculatie 

 

Werkwijze 

Het nieuwe aanbestedingsproces in ontworpen naar aanleiding van de 

probleemanalyse, doelstelling en onderzoeksfase. Het doel is om een nieuw 

aanbestedingsproces te maken dat BNBO Zuid kan hanteren bij iedere 

aanbesteding in de zorgsector, industrie en onderwijs.  

Het nieuwe proces is allereerst weergegeven in een processchema. Het huidige 

aanbestedingsproces is de basis. Alle knelpunten die door middel van 

oplossingen moeten worden voorkomen worden aan dit huidige proces 

toegevoegd. Daarom is er eerst een processchema gemaakt van het huidige 

aanbestedingsproces. Vervolgens is een processchema gemaakt van het 

vernieuwde aanbestedingsproces. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde 

tijdsduur van een aanbesteding. De beschikbare tijd kan echter per 

aanbesteding verschillen. Hoe groter en complexer het project, hoe meer tijd er 

vaker ook ter beschikking wordt gesteld. In het hulpmiddel. 
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Het processchema van het vernieuwde aanbestedingsproces is onderverdeeld 

in twaalf hoofdstappen. Deze hoofdstappen zijn verder uitgewerkt in 

stroomdiagrammen met tekstuele toelichtingen en invulbladen. 

 

8.2 Huidige aanbestedingsproces met oplossingen 
 

Tijdens het participerend observeren is het huidige aanbestedingsproces 

bekeken. Hieruit kwamen 67 knelpunten naar voren die uiteindelijk geclusterd 

zijn tot  30 knelpunten.  Nadat deze knelpunten geanalyseerd zijn in een Porras 

analyse is er een doelstelling geformuleerd. Op basis van de resultaten uit de 

onderzoeksfase is vervolgens een lijst opgesteld met eisen en mogelijke 

oplossingen. De keuze voor deze oplossingen zijn verantwoord per  eis. Het 

hulpmiddel dat gemaakt wordt, zal dan ook een combinatie zijn van het 

huidige proces met de verbeteringen/oplossingen die in de vorige paragraaf 

behandeld zijn.  

Daarvoor is eerst het huidige proces  in een processchema in kaart gebracht. Dit 

processchema is in figuur 25 te zien. 
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Figuur 25: Processchema huidige situatie 
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Het processchema in figuur 25 is uitgegaan van zes weken. Dit is een 

gemiddelde tijdsduur voor een aanbesteding die aangenomen is. Bij grotere, 

complexere werken is een langere tijd mogelijk. Bij kleinere, eenvoudigere 

werken is een kortere tijd mogelijk. De plaats van de activiteiten geeft weer 

waar in de betreffende week de activiteiten hebben plaats gevonden. Zo is er 

vaak iedere maandag een overleg gepland in de huidige situatie. Dit is ook 

terug te zien in het processchema doordat de overleggen in het begin van een 

weekblok geplaatst zijn. Wat opvalt is dat er bij het tendermanagement en 

uitvoering vele lege gaten zijn. Dit zijn moment waarop er dus niets voor de 

aanbesteding gedaan wordt. Ook is duidelijk te zien dat de start van de 

werkzaamheden pas halverwege de eerste week plaatsvind. De GO/NO GO 

beslissing is met een reden in een breed vlak geplaatst. In de huidige situatie 

kan de GO/NO GO beslissing namelijk in de eerste week, maar ook in de tweede 

week gemaakt worden.  

In de nieuwe situatie zullen de maatregelen die worden aangedragen om de 

knelpunten op te lossen worden geïntegreerd in het huidige proces. Niet het 

gehele huidige proces is immers een probleem. De elementen waarbij geen 

knelpunten zijn ondervonden worden niet aangepast. Sommige onderdelen 

worden inhoudelijk niet veranderd, maar wel in volgorde in het proces.  

In figuur 26 is een processchema gegeven van het vernieuwde proces waarin 

de oplossingen geïntegreerd zijn. Er zijn ook nog vele oplossingen die meer 

uitleg nodig hebben. Daarom zijn de belangrijkste stappen uit het processchema 

samen gebundeld (figuur 27) en zijn vervolgens uitgewerkt in een 

stroomdiagram waarbij stap voor stap een beschrijving gegeven wordt.  

 

Verschillen oude en nieuwe proces: 

 Start werkzaamheden 

In het vernieuwde proces wordt voor aanvang van de gunningsfase al 

een team gevormd. Er kan gelijk gestart worden met werkzaamheden. 

 Gezamenlijk verdiepend onderzoek in vernieuwde proces 

Dit draagt bij aan het integrale proces. Er wordt één taak gezamenlijk 

uitgevoerd.  

 Het vormen van een strategie in vernieuwde proces 

In het oude proces werd er geen strategie gevormd. Nu  wordt een 

strategie gevormd dat ervoor zorgt dat het team weet waar de nadruk 
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op komt te liggen en schept duidelijkheid. Ook is dit gerichter op de 

opdrachtgever 

 Concurrentieanalyse in het vernieuwde proces 

Om te onderzoeken wat het onderscheidend vermogen van BNBO 

Zuid is wordt een concurrentieanalyse gedaan. Dit draagt bij aan de 

basis van het vormen van een strategie 

 Financiële stromingen van opdrachtgever worden bekeken in 

vernieuwde proces 

Hierdoor wordt voor het team duidelijk hoe zij moeten letten op de 

kosten en of er eventuele kostenneutrale mogelijkheden  voor de 

opdrachtgever zijn door te voeren  

 Wensen van de opdrachtgever onderzoeken 

In het oude proces werd alleen uitgegaan van  de wensen die als 

gunningscriteria benoemd waren. In het vernieuwde proces wordt de 

vraag achter de vraag achterhaald 

 Er worden naar varianten gekeken in het vernieuwde proces 

Er zijn aan de hand van de variabele wensen van de opdrachtgever  

verschillende varianten gegeven. Deze kunnen bekeken/aangevuld 

worden om zo  een breder beeld van de mogelijkheden te krijgen. In 

het oude proces word vaak van één oplossing uitgegaan 

 Het schrijven van het Plan van Aanpak gebeurd samen in het 

vernieuwde proces 

In het oude proces was enkel de tendermanager verantwoordelijk voor 

het schrijven van het Plan van Aanpak. In het vernieuwde proces  

worden gemaakte keuzes door het gehele team vastgelegd op papier  

inclusief de verantwoording en beargumentering. Dit is de input voor 

de tendermanager om het Plan van Aanpak te schrijven 

 Het calculatieproces richt zich meer op eenheidsprijzen in het 

vernieuwde proces 

In het oude proces werd er vooral de focus gelegd op het bepalen van 

hoeveelheden. In het vernieuwde proces wordt met name de nadruk 

gelegd op het bepalen van eenheidsprijzen wat helpt bij het  krijgen 

van vertrouwen om de volgende keer een raming te maken. 

 De werkbelasting is op een andere manier verdeeld in het vernieuwde 

proces 

In het oude proces werd vooral in de laatste week nog veel werk 

verricht. In het vernieuwde proces wordt in de laatste week alleen nog 

een controle uitgevoerd en alle documenten verzameld en eventuele 

nieuwe inzichten verwerkt. 
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Figuur 26: Processchema vernieuwde proces 
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Figuur 27: Processchema vernieuwde proces met clustering van stappen 
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Figuur 28: Processchema vernieuwde proces met clustering van stappen (genummerd)  

In het vernieuwde proces zijn zo veel mogelijk activiteiten samen geclusterd. Deze 

clustering is gedaan op basis van het doel van de stappen. Zo zijn bijvoorbeeld alle 

stappen die te maken hebben met het generen van varianten samen gevoegd. Deze 

clustering resulteert in figuur 28. 

Dit schema geeft tevens weer welke activiteiten parallel aan elkaar plaats vinden.  

De twaalf stappen zijn vervolgens uitgewerkt. Een voorbeeld van de lay-out en de 

manier waarop de twaalf stappen zijn uitgewerkt is in figuur 29 op de volgende 

pagina te zien.  
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Figuur 29: Lay-out 'Het vernieuwde proces' 
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 8.3 Het vernieuwde proces 
 

Het hulpmiddel oftewel ‘Het vernieuwde proces’ is voor BNBO Zuid gemaakt. 

De manier waarop BNBO Zuid dit zal doorlopen is op de volgende pagina’s te 

zien. Het laat duidelijk zien hoe het huidige proces  ingericht is en hoe het 

vernieuwde proces ingericht is. De processchema’s zijn toegevoegd  zodat  

gecontroleerd kan worden in welke week welke activiteit plaats zal vinden 

uitgaande van een aanbestedingsproces van zes weken. 

 

Vervolgens zijn de hoofdstappen in op een pagina verder uitgewerkt en wordt 

er verwezen naar de bijlagen waarin de invulbladen of voorbeelden te zien zijn. 
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Processtap  

Start – 1. Team samenstellen  
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Omschrijving Nog voordat de documenten voor de aanbesteding binnen komen kan er op 

basis van de selectiefase al een team gevormd worden voor de gunningsfase. 

De directie bepaald de tendermanager. Dit gebeurd op basis van 

beschikbaarheid en ervaring. In overleg met de tendermanager wordt 

vervolgens een team gevormd. Uit het onderzoeksfase is gebleken dat een 

belangrijk knelpunt is dat het huidige team te weinig denkt in varianten. Ieder 

teamlid doet zijn/haar eigen werk dat zonder optimalisaties wordt toegevoegd. 

Wanneer er varianten gegenereerd zullen worden kan een keuze beter 

onderbouwd worden en leidt dit wellicht tot betere oplossingen dan men 

vooraf dacht. Om het denken in varianten te stimuleren wordt er creativiteit in 

een team gebracht volgens de theorie van Edward de Bono.  

Stap 1.1 

De creativiteit kan gestimuleerd worden door de theorie van Edward de 

Bono toe te passen. (Zie 3.3). Het team zal het meest divers zijn wanneer 

alle zes de denkhoeden van Edward de Bono vervuld zullen zijn. Toch kan 

de nadruk in een aanbesteding ergens op gelegd worden waardoor de 

verhoudingen anders komen te liggen. Wanneer er bijvoorbeeld een groot 

complex werk wordt aanbesteedt is het wellicht wenselijk dat er wat meer 

‘zwartdenkers’ aanwezig zijn om de risico’s te beheersen en in kaart te 

brengen. Anderzijds, wanneer er een aanbesteding voor een gebouw is op 

de TU/e zullen er wellicht meer ‘groene hoeden’ ook wel ‘uitvinders’ 

aanwezig moeten zijn omdat het aannemelijk is dat deze opdrachtgever 
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Start

 

erg geïnteresseerd is in innovatieve oplossingen. Er wordt daarom per 

aanbesteding bepaald in welke mate de verschillende denkhoeden 

aanwezig zijn. 

Stap 1.2 

Daarnaast is het belangrijk om te bekijken welke mensen beschikbaar zijn 

en in hoeverre zij nog tijd vrij hebben. Op dit moment wordt dit niet 

consequent gedaan en krijgen mensen te horen dat ze in een team zitten, 

terwijl ze bezig zijn met de uitvoering van een project. Uit participerend 

observeren bleek dat deze mensen de prioriteit geven aan de uitvoering 

omdat ze dit ziende ogen vooruit zien gaan, dan wel stagneren. Voor hen 

heeft een aanbesteding wat voornamelijk op papier gebeurd geen 

prioriteit. Het is daarom belangrijk om duidelijk weer te geven welke 

mensen eventueel beschikbaar zijn en welke projecten/aanbestedingen zij 

daarnaast nog doen. Ook ervaring speelt een rol. Wanneer er een 

aanbesteding gedaan wordt, is het wenselijk om iemand in het team te 

hebben die al ervaring heeft met de sector. Niet alleen voor de inhoudelijke 

kennis maar ook om het vertrouwen van de opdrachtgever te winnen. 

Stap 2.3 

Op basis van de theorie van Edward de Bono en de invullijst met 

eigenschappen van de mensen kan een team samengesteld worden. 

 

Start – 1. Team samenstellen 

Bijlage 6: Invulblad competenties team 

Bijlage 7: Invulblad beschikbaarheid 
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Processtap  

1. – 2.. GO/NO GO beslissing   
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Omschrijving De directie gaat in het nieuwe Position Paper een duidelijke focus aanbrengen. 

Deze ontbreekt nu. Op dit moment wordt uitgezocht waar de sterke en zwakke 

punten van BNBO Zuid liggen en hoe de concurrentie per regio verdeeld  is. 

Hieruit volgt de  focus  die beargumenteerd uitgelegd kan worden. De focus 

zal aangeven op welke soorten projecten, welke omzet en welke regio BNBO 

Zuid zicht richt. Omdat de focus op directieniveau wordt besloten, wordt de 

focus in dit rapport niet verder behandeld. Op basis van deze focus kunnen 

aanbestedingen al uitgesloten worden. Past een aanbesteding wel binnen de 

focus van BNBO Zuid dan kunnen de stappen van het onderstaande 

stroomdiagram gevolgd worden.  

Stap 1.1 

Allereerst wordt er een QuickScan ingevuld waardoor feiten inzichtelijk 

worden. Deze Scan wordt nu ook al toegepast en meegenomen in een 

GO/NO GO beslissing maar wordt niet consequent ingevuld. Daarom 

wordt het toegevoegd aan de beschrijving van de proces zodat het een 

standaardprocedure zal worden. Voor de QuickScan moet een grove 

raming gemaakt worden. De directie kan een inschatting maken. Op basis 

van BVO’s en functie van het project kan een calculator een deze 

inschatting bevestigen/aanpassen. Zo zal de directie ook input vragen met 

betrekking tot de planning en zal hun eigen inschattingen verifiëren bij 

mensen uit de uitvoering. Dit verifiëren van inschattingen bij onder andere 

 

Stroomdiagram 
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een calculator en projectleider kan op een informele manier zonder 

georganiseerde vergaderingen in te plannen. De achterliggende reden is 

dat mensen op deze manier zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn. Wanneer de 

directie immers besluit tot een NO GO beslissing betekent dit dat  de 

gewerkte uren voor niets zijn geweest.  

 

Stap 1.2 

Wanneer voldoende informatie verzameld is kan de Quickscan geheel 

ingevuld worden en als leidraad fungeren voor een GO / NO GO 

beslissing. Er wordt bekeken of er op basis van de gunningsleidraad verder 

gegaan wordt met de aanbesteding. Op directie niveau wordt bekeken wat 

de prijs-kwaliteit verhouding is. Over het algemeen geldt de regel dat er in 

de praktijk minimaal 3% - 5% goed te maken moeten zijn met het 

kwaliteitsdeel. Dit komt doordat BNBO Zuid over het algemeen een dure 

AK heeft. De AK ligt gemiddeld rond de 7%. Bij een kleine aannemer ligt 

de AK tussen de 3% en de 5%. Dit verschil t.o.v. 7%  moet dus minimaal te 

compenseren zijn met het kwaliteitsdeel. Mocht dat niet het geval zijn en 

dit percentage lager liggen dan  wordt er (meestal) besloten om niet deel te 

nemen aan de gunningsfase. Wanneer er bijvoorbeeld te veel risico’s zijn 

kan dit leiden tot een NO GO beslissing.  

 

Bijlage 8: Invulblad Quickscan 

Start – 1. GO / NO GO beslissing 
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Processtap 

2. – 3. Proces aanbesteding plannen 

 
Middelen 

                                                       

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  
                        

Omschrijving In de derde stap wordt door de tendermanager een planning gemaakt van het 

proces. In de huidige situatie wordt er een planning van het proces gemaakt 

maar worden de meeste mijlpalen niet geborgd met een verantwoordelijk 

persoon. In de huidige planning van het proces is wel inzichtelijk wanneer 

bijvoorbeeld de aanwijzing plaatsvindt, maar er is niet opgenomen wie hier aan 

deelneemt. In de vernieuwde procesplanning wordt daarom een stap 

toegevoegd waarin het invulblad gebruikt wordt en aan iedere mijlpaal een 

verantwoordelijk persoon gekoppeld wordt. Wanneer iemand zich 

verantwoordelijk voelt voor een taak zal diegene meer het initiatief nemen om 

zaken te regelen. 

Stap 3.1 

Door het invulblad te gebruiken worden belangrijke mijlpalen 

gekoppeld aan een datum en aan een verantwoordelijk persoon. Deze 

mijlpalen bevatten komen uit de gunningsleidraad. Maar ook zal de 

tendermanager mijlpalen van het proces borgen zoals het uitwerken 

van varianten. Wanneer er aanvullende mijlpalen zijn voor een bepaald 

project kunnen deze toegevoegd worden.  

 

Stap 3.2 

Op basis van de onderzoeksfase is vastgesteld in welke verhouding de 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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verschillende onderdelen hun uren besteden. (Hardeman, sd) Dit is een 

gemiddeld percentage en geeft enkel een richtlijn aan. De 

tendermanager zal op basis van ervaringen en projectspecifieke 

aspecten een juiste inschatting maken hoe de uren verdeeld worden per 

afdeling om een haalbare procesplanning te maken.  

 

Stap 3.3 

Er is een eenvoudige template gemaakt waarin de procesplanning 

gemaakt kan worden. Het verschil met de huidige template is de 

inhoud. Zo wordt in de nieuwe situatie het genereren en kiezen van 

varianten meegenomen. De procesplanning kan in MS Excel gemaakt 

worden. Dit werkt op een snelle en efficiënte manier. BNBO Zuid 

beschikt tevens over het planningsprogramma ASTA Powerproject. De 

reden waarom procesplanningen niet in ASTA Powerproject gemaakt 

worden is omdat dit programma details en mogelijkheden bevat die niet 

relevant zijn voor een procesplanning. De procesplanning wordt in de 

huidige situatie ook gemaakt in MS Excel. 

 

Processtap …. 

Bijlage XX invulblad 

2. – 3. Proces aanbesteding plannen 

Bijlage 9: Invulblad procesplanning 

Bijlage 10: Template procesplanning 
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Processtap 

3 – 4a. Onderzoek opdrachtgever - Concurrentieanalyse 

 
Middelen 

                                                                

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Voordat er inhoudelijk aan een aanbesteding begonnen wordt is het belangrijk 

om in kaart te brengen wie de concurrenten zijn en wat zij te bieden hebben. In 

het geval dat de concurrenten bekend zijn kan er een analyse gemaakt worden. 

In de huidige situatie wordt informatie over concurrenten niet/ nauwelijks 

vastgelegd. Daarom is het belangrijk om een database te maken waarin 

informatie geborgd wordt Deze informatie wordt verkregen aan de hand van 

literatuur en commerciële banden die opgebouwd zijn.  

Stap 4.1a 

Allereerst worden de concurrenten in kaart gebracht. Het is niet altijd 

direct bekend wie de concurrenten zijn. In veel gevallen is dit wel bekend, 

maar het kan tevens gevraagd worden in de Nota van Inlichtingen. Een 

opdrachtgever is echter niet verplicht om alle inschrijvende partijen  

bekent te maken. Wanneer niet duidelijk is wie de concurrenten zijn kan 

deze stap niet uitgevoerd worden. Wel kan op basis van vermoedens 

enkele aannames gedaan worden. De vermoedens kunnen ontstaan door- 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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dat in het werkgebied mensen met elkaar in contact komen en via 

verschillende wegen hun informatie doorgeven.   

 

Stap 4.2a 

De theorie volgens Inter Tender Consult (Inter Tender Consult, 2015) gaat 

er vanuit dat de opdrachtgever in de selectiefase al aannemers selecteert 

op hun toevoegende waarde. Volgens deze theorie hebben alle 

geselecteerde aannemers volgens de opdrachtgever een toevoegende 

waarde ten opzichte van de aannemers die niet deel mogen nemen aan de 

gunningsfase. In deze stap wordt in de database gekeken op welke 

punten BNBO Zuid overeenkomsten heeft met de concurrenten. De 

uitkomst hiervan vindt de opdrachtgever belangrijk. 

 

Stap 4.3.a 

Vervolgens wordt er uitgezocht hoe BNBO Zuid onderscheidend kan 

zijn. De onderdelen die in de database verschillen ten opzichte van de 

concurrenten kunnen een onderscheidend vermogen vormen. Dit geldt 

echter alleen wanneer eigenschappen van BNBO Zuid in positieve zin 

verschillen ten opzichte van de concurrenten.  

 

Bijlage 11: Database concurrenten 

3. – 4a. Concurrentieanalyse 
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Processtap 

3 - 4b. Onderzoek opdrachtgever – Financiële stromingen  

 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Een onderdeel van het onderzoeken van de opdrachtgever heeft te maken met 

het achterhalen van de financiële stromingen In de onderzoeksfase zijn de 

financiële stromingen van verschillende sectoren uitgezocht. Dit document 

wordt gebruikt in deze stap. Dit rapport beperkt zich tot de sectoren Zorg, 

Onderwijs en Industrie. Zo komen deze sectoren ook aan bod in het onderzoek 

naar de financiële stromingen. (Zie 2.3) Door uit te zoeken hoe de financiële 

stromingen van de sector/opdracht gever lopen is het voor het team duidelijk hoe 

scherp zij de prijs moeten formuleren en waar er eventueel ruimte is voor extra 

financiering. 

Stap 4.1b 

Aan de hand van de gunningsleidraad en aanvullende documenten wordt 

duidelijk om wat voor een soort project het gaat en binnen welke sector het 

project zicht bevindt. Een eerste stap is het gedetailleerd in kaart brengen 

van de sector. Met ‘gedetailleerd in kaart brengen’ wordt bedoeld dat er 

dus niet alleen bepaald wordt of het project bij zorg, onderwijs of industrie 

hoort, maar op een specifieker niveau beschreven wordt. Zo kan het 

bijvoorbeeld gaan om de sector onderwijs, een hogeschool, met de 

opleidingen Visual Design, Communication & Multi 

 

Stroomdiagram 
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media Design, Architectuur- en interieurvormgeving en Beeldende Kunst, 

met in totaal 3.000 studenten/medewerkers.  

 

Stap 4.2.b 

In de onderzoeksfase van dit rapport is inzichtelijk gemaakt hoe de 

financiële stromingen per sector ingedeeld zijn. Hierdoor wordt het 

duidelijker of er bij een aanbesteding in een bepaalde sector ruimte zit in 

het budget en waar precies extra geld voor ter beschikking kan komen. De 

uitgebreide informatie is te lezen in de onderzoeksfase. Een samenvatting 

hiervan is in een schema samengevoegd. (Bijlage 12). Wanneer de sector 

bekend is kunnen uit deze informatie aandachtspunten gehaald worden. 

Zo wordt het duidelijk of er nog ruimte in het budget zit en zo ja, voor 

welke aspecten. 

 

Stap 4.3.b 

De informatie in de onderzoeksfase is algemene informatie. Het kan 

voorkomen dat een project niet geheel aansluit op deze informatie en nog 

aanvullend onderzoek gedaan moet worden. Het is hierbij van belang te 

achterhalen wie de opdrachtgever is van het project en hoe hij het project 

financiert en wie hem eventueel daarbij helpt. De uitkomst van deze stap 

geeft het team een idee hoe scherp ze de prijs moeten formuleren of waar 

ze nog extra toevoegingen mogen doen om een beter plan te maken. 

 

3. – 4b. Financiële stromingen 

Bijlage 12:  

Overzicht financiële stromingen per sector 
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Processtap 

3 – 4c. Onderzoek opdrachtgever – Wensen opdrachtgever  
 Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving De wensen van de opdrachtgever zijn interessant om te achterhalen omdat dan 

gericht in de aanbesteding op deze wensen ingespeeld kan worden. In de huidige 

situatie worden de wensen uit de gunningsleidraad gehaald. Dit is voor het team 

leidend. Het is echter aan te raden om de ‘vraag achter de vraag’ te achterhalen. 

Waarom zijn de punten in de gunningsleidraad wensen van de opdrachtgever? 

Wanneer dit inzichtelijk gemaakt is kan daar rekening mee gehouden worden bij 

de invulling van een aanbesteding. Als voorbeeld kan er bijvoorbeeld in de 

gunningsleidraad de nadruk liggen op de bouwsnelheid. Wellicht is de vraag 

achter deze vraag om de overlast te beperken voor omwonenden.  

Stap 4.1c 

In de huidige situatie is er vaak al informatie bekend over een 

opdrachtgever. Deze informatie is bekend bij bepaalde personen maar is niet 

geborgd in een database. Het is daarom aan te raden deze informatie te 

borgen in een database zodat door iedereen op elk gewenst moment deze 

informatie te achterhalen is. Dit gaat om algemene informatie wat de 

opdrachtgever belangrijk vindt. Dit kan op een eenvoudige manier zoals een 

voorbeeld in bijlage 13 gegeven is. Dit voorbeeld kan verder  uitgewerkt 

worden met opdrachtgevers en beoordelingspunten. Zo wordt duidelijk wat  

 

Stroomdiagram 
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de opdrachtgever (buiten de gunningsleidraad) belangrijk vindt. 

 

Stap 4.2c 

Aan de hand van zowel de gunningsleidraad als de database kan worden 

vastgesteld wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Deze kunnen 

puntsgewijs en tevens kort en bondig omschreven worden. 

 

Stap 4.3c 

Met behulp van de database en de opsomming van wensen kan vervolgens 

de vraag achter de vraag achterhaald worden. In bijlage 13 is te zien dat de 

wensen van de opdrachtgever verschillende stappen van communicatie 

doorlopen voor deze in de gunningsleidraad gepresenteerd worden. Bij 

iedere communicatiestap bestaat de kans dat er informatie/gegevens 

verloren gaan of anders geïnterpreteerd worden. Het is tevens van belang 

om bij de wensen uit de gunningsleidraad je af te vragen waarom de 

opdrachtgever dit wilt. Op die manier kan ‘de vraag achter de vraag’ 

achterhaald worden. Wanneer bijvoorbeeld duidelijk wordt waarom in de 

gunningsleidraad de nadruk op de bouwsnelheid ligt kan hier in de 

aanbesteding dieper op in gegaan worden en op een andere manier ingevuld 

worden zodat er ook aan de wensen van de opdrachtgever voldaan worden. 
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3. – 4c. Wensen opdrachtgever 
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Processtap 

4 - 5. Proces aanbesteding plannen  

 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen
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beslissing
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aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
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Concurrentie-
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Wensen 
opdrachtgever
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planning 
maken
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Stap 3

Stap 4
Stap 5
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Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11
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Plan van 
Aanpak 
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Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

   

Omschrijving De wensen van de opdrachtgever zijn interessant om te achterhalen omdat dan 

gericht in de aanbesteding op deze wensen ingespeeld kan worden. In de huidige 

situatie worden de wensen alleen uit de gunningsleidraad gehaald. Wanneer er 

onderzoek gedaan is naar de opdrachtgever kan een duidelijke strategie 

gevormd worden. Door de concurrentieanalyse wordt duidelijk hoe BNBO Zuid 

zich kan onderscheiden. Door de financiële stromingen te onderzoeken kan men 

bepalen of, en bij welke onderdelen, er nog ruimte zit in het budget. En door de 

wensen van de opdrachtgever nader te onderzoeken en de ‘vraag achter de 

vraag’ achterhaald wordt, is duidelijk wat de opdrachtgever nu echt wilt.  

Stap 5.1 

Inter Tender Consult heeft een matrix ontwikkeld die toegepast kan worden 

bij aanbestedingen met als doel een strategie vast te stellen. (Inter Tender 

Consult, 2015). Allereerst worden in deze matrix de sterke-/ 

aandachtspunten voor BNBO Zuid en de winst-/verliespunten van de 

opdrachtgever ingevuld. Deze informatie is verzameld in stap 4.  

Stap 5.2 

Vervolgens worden sterke-/aandachtspunten van BNBO Zuid met winst-/ 

verliespunten van de opdrachtgever gecombineerd. Het kan voorkomen 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen

4

5

Eigenschappen 
focusmatrix 

invullen

Stap 5.1

Combineer punten 
met elkaar in de 

matrix

Stap 5.2

Top 5 van 
uitdagingen 

bepalen

Stap 5.3

Wensen 
opdrachtgever

Focusmatrix 
met 

eigenschappen

Ingevulde 
focusmatrix

Focusmatrix 
met 

eigenschappen

Ingevulde 
focusmatrix

Bepaling 
strategie

Gebruikers:
· Het hele tenderteam

Middelen
· Focusmatrix

Gebruikers:
· Het hele tenderteam

Middelen
· Focusmatrix

Gebruikers:
· Het hele tenderteam

Middelen
· Focusmatrix

Onderscheidend 
vermogen BNBO 

Zuid

Financiële 
stromingen

 

dat combinaties een uitleg nodig hebben. Zo kan als sterk punt genoemd 

worden dat BNBO Zuid een landelijke dekking heeft maar vanuit 

Eindhoven lokaal opereert. De mensen in de omgeving zijn daarom bekend 

met de aannemer en hebben op meerdere locaties de naam ‘Ballast Nedam’ 

al eerder gezien met het uiteindelijke resultaat. Wanneer de opdrachtgever 

draagvlak wilt creëren bij de omgeving kan het helpen dit sterke punt van 

BNBO Zuid te benadrukken. Vooral wanneer uit de concurrentieanalyse 

blijkt dat de concurrenten landelijke aannemers zijn die geen nadruk leggen 

op bepaalde regio’s.  

Stap 5.3 

Er wordt gestreefd naar interessante combinaties. Het uiteindelijke doel zal 

zijn om in kaart te brengen welke sterke punten van BNBO Zuid de 

opdrachtgever blij maken en bijdragen aan zijn winstpunten. Op basis van 

deze positieve combinaties kan men verschillende uitdagingen formuleren.  

Op basis van de combinatie van het sterke punt ‘Landelijke dekking, maar 

lokaal opererend’ en winstpunt ‘Opdrachtgever wil verrast worden’ kan 

bijvoorbeeld de volgende uitdaging geformuleerd worden: ‘We verrassen 

de opdrachtgever met gedetailleerde kennis van de omgeving’. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van een locatiebezoek, gesprekken  met 

omwonenden, opstellen van een verkeersstromenkaart. De focusmatrix 

helpt om op een efficiënte manier, de juiste focus voor de aanbesteding te 

kiezen. 

 

4. – 5. Bepalen strategie 

Bijlage 14: 

Focusmatrix 
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Processtap 

5 - 6. Eenvoudige planning maken  
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A

B

C
                     

  

Omschrijving In de huidige situatie worden bij een aanbesteding uitgebreide planningen 

gemaakt. Het kost niet alleen veel tijd, maar het beperkt ook om op een globaler 

niveau naar de planning te kijken en varianten aan te brengen omdat de planning 

al erg gedetailleerd gemaakt is. De overige leden van het team hebben dan alle 

vertrouwen dat het de best mogelijke planning is omdat degene die het gemaakt 

heeft tot op gedetailleerd niveau erover heeft nagedacht. Om ervoor te zorgen 

dat niet 1 persoon de planning maakt, maar er juist vanuit verschillende 

oogpunten gekeken wordt naar de planning, wordt allereerst een grove planning 

met behulp van Flapper gemaakt. Dit geeft een eerste richting, waarna er 

varianten aangebracht kunnen worden.  

Stap 6.1 

Er wordt een analyse gemaakt van de werkzaamheden en hoeveelheden 

die nodig zijn. Dit is de basis waar vanuit gegaan wordt. 

Stap 6.2 

In Flapper zijn de bouwfases opgedeeld in: Aanloopfase, Onderbouwfase, 

Bovenbouwfase, Gevel/dakfase, Afbouwfase en einde afbouwfase. Van 

elke bouwfase zijn de meest voorkomende bouwmethoden geselecteerd. 

Van al deze bouwmethoden is een deelplanning gemaakt waaruit het 

interval (Start-Einde) per bouwfase af te lezen is. Voor de bouwtijdbere- 

kening van een project kan per bouwfase een keuze gemaakt worden uit de 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen

5

6

Project- en 
procesanalyse

Stap 6.1

Intervalschema/
deelplanning 

opzoeken

Stap 6.2

Productietijd 
bepalen

Stap 6.3

Omrekening in 
kalendermaanden

Stap 6.4

Projectinformatie/
bestek

Benodigde 
werkzaamheden/

hoeveelheden

Productietempo 
(Flapper)

Benodigde 
werkzaamheden/

hoeveelheden

Volgorde van 
uitvoering

Tijdsduur per 
bouwfase

Aantal 
productiedagen per 

bouwmethodiek

Eerste planning project

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· Projectinformatie
· Gunningsleidraad

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· Flapper

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· Flapper

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· Flapper

Flapper

Benodigde 
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deelschema’s in Flapper. De intervallen per deelschema vormen samen het 

totaal interval van het gehele project.  

Stap 6.3 

Voor de berekening van de totale bouwtijd is naast het bepalen van het 

totaal interval ook de productietijd van belang. De productietijd is de 

tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende activiteit. De 

productietijd wordt berekend door de hoeveelheid productie te delen door 

het productietempo. Hierbij moet de eenheid voor de productie en eenheid 

van tijd consequent dezelfde waarde hebben.  

Stap 6.4 

De bouwtijd wordt berekend in dagen. Dit zijn dagen waarop gewerkt kan 

worden. Het is noodzakelijk de bouwtijd in dagen om te kunnen rekenen 

naar kalendertijd. Hierbij moet rekening gehouden worden met 

verletdagen. Voor de omrekening van productietijd naar kalandertijd zijn 

de volgende definities bepaald. 

Werkdagen: De weekdagen (ma t/m vrij) – officiële feestdagen/collectieve 

vakantiedagen/roostervrije dagen. 

Verletdagen: Werkdagen waarop bouwproductie minimaal 5 uur 

onmogelijk is door weersomstandigheden.Productiedagen: Dagen waarop 

ongestoorde voortgang van productie mogelijk is.  

 

5 - 6 Eenvoudige planning maken 

Figuur 30: 

Bouwplanning volgens Flapper 
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Processtap 

6 – 7 Varianten bekijken m.b.v. het hulpmiddel  

 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Een groot knelpunt dat tijdens het participerend observeren naar voren kwam 

was het onvoldoende projectspecifiek benaderen van een aanbesteding. Omdat 

er vaak een algemeen verhaal in het Plan van Aanpak geschreven wordt dat op 

ieder ander willekeurig project ook van toepassing kan zijn, voelt de 

opdrachtgever zich niet aangesproken. Daarnaast worden keuzes niet 

verantwoord. Wanneer keuzes worden uitgelegd aan de hand van varianten 

wordt de opdrachtgever overtuigd. Door middel van deze varianten kan 

aangetoond worden dat de keuze die BNBO Zuid uiteindelijk maakt, een 

weloverwogen keuze is en beter is dan de andere opties.  

Stap 7.1 

In stap 4 wordt onderzocht wat precies de wensen van de opdrachtgever 

zijn. Dit zijn de variabelen die per aanbesteding zullen verschillen. Er zijn 

drie variabelen benoemd waarbinnen de wensen van de opdrachtgever in 

de meeste gevallen zal vallen. Dit zijn: snelle bouwtijd, minder overlast en 

kwaliteit borgen. Met de gegevens van stap 4 wordt nu bepaald bij welk van 

de drie variabelen de wensen van de opdrachtgever onder te verdelen zijn. 

Een combinatie van meerdere variabelen is ook mogelijk. In bijlage XX zijn 

per variabele varianten gegeven. Deze varianten bieden mogelijkheden om  

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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Overzicht van toepasbare 
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Gebruikers:
· Het hele tenderteam

Middelen
· Schema’s met 
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de (variabele) wens van de opdrachtgever te behartigen. Aan de hand van 

de algemene varianten in de schema’s kan direct bepaald worden welke 

varianten toepasbaar zijn en welke niet toepasbaar zijn.  Door direct een 

schifting te maken in de varianten wordt er duidelijk wat de eventuele 

mogelijkheden zullen zijn. 

Stap 7.2 

De varianten die in de schema’s staan zijn algemene varianten die voor ieder 

project zouden kunnen gelden. Er zijn voor ieder project ook nog specifieke 

varianten mogelijk. Deze worden in deze stap toegevoegd aan het schema. 

Het resulteert in een overzicht met toepasbare (projectspecifieke) varianten 

die alleen gekoppeld zijn aan de wens(en) van de opdrachtgever.  

Stap 7.3 

In overleg wordt met het hele team besloten welke varianten realistisch zijn 

en mogelijkheden kunnen zijn. Een vast aantal varianten uitwerken is niet 

mogelijk omdat dit per project en per onderdeel zal verschillen. In overleg 

met het team worden de varianten gekozen die verder uitgewerkt worden. 

Uitvoering zal de varianten uitwerken met argumenten gerelateerd aan de 

maakbaarheid en mate van kwaliteit voor de opdrachtgever. Calculatie zal 

de varianten uitwerken op prijs. 

Stap 7.4 

De invloeden van de varianten worden in de planning zichtbaar gemaakt.  

 

Bijlage 15: 

Variabelen wensen met varianten 

6 - 7 Varianten bekijken 
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Processtap  

7. – 8. Calculatieproces en bepalen aanneemsom   

 
Middelen 

                                                       

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  
                        

Omschrijving Een groot deel van het proces neemt het calculeren en het bepalen van de 

aanneemsom in beslag. Dit is niet alleen te zien aan de breedte van het proces 

in het stappenschema. Ook in het processchema dat per week is uitgezet is dit 

te zien. Volgens het (EIB) is het normaal dat de calculatieafdeling 67% van het 

totaal aantal gewerkt uren voor de aanbesteding vervult.  Het verschil met het 

huidige proces is met name dat er minder gefocust zal worden op 

hoeveelheden. In het nieuwe proces zal er ook net zo veel aandacht besteed 

worden aan het spiegelen van offertes en het bepalen van de eenheidsprijzen. 

Wanneer er meer gevoel komt bij de eenheidsprijzen, kan er met meer 

vertrouwen een volgende keer een raming gemaakt worden.  

Stap 8.1 

Wanneer er vaker eenheidsprijzen worden vastgesteld zullen de 

calculatoren meer vertrouwen krijgen bij het doen van uitspraken over 

prijzen. Wanneer zij na afloop van een project hun begroting spiegelen 

aan de daadwerkelijke kosten kan er gecontroleerd worden hoe veel de 

calculatoren afweken van de daadwerkelijke kosten. Aan de hand van 

deze gegevens kunnen kengetallen opgesteld worden die gebruikt 

kunnen worden bij een volgende aanbesteding. Aan de hand van deze 

kengetallen is op een eenvoudige en snelle manier een raming te maken.  

 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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Stap 8.2 

Bij ieder project zullen hoeveelheden bepaald moeten worden en 

offertes opgevraagd worden. Het verschil in het nieuwe proces is dat 

dit minder de nadruk krijgt. Hoeveelheden bepalen zal niet het 

hoofdonderdeel meer zijn van calculeren. Hoeveel tijd er wel besteedt 

zal worden aan het bepalen van hoeveelheden zal per aanbesteding 

verschillen en is dan ook niet met een vast aantal uren bepaald. Bij het 

opvragen van offertes zal rekening gehouden worden met de eventuele 

varianten die doorgevoerd kunnen worden.  

 

Stap 8.3 

Wanneer de varianten definitief gekozen zijn kan parallel aan deze stap 

de gevolgen in de prijs en hoeveelheden worden aangepast. Vanaf dit 

moment liggen alle onderdelen vast. 

 

Stap 8.4 

Wanneer alle onderdelen bekend zijn en hoeveelheden vast liggen 

kunnen de offertes gespiegeld worden en kan een eenheidsprijs bepaald 

worden. Aan de hand van de hoeveelheden en de eenheidsprijzen kan 

vervolgens een aanneemsom bepaald worden.  

 

Processtap 7.-8 Calculatieproces en bepalen 

aanneem 

Bijlage 16 Voorbeeld voor een raming 
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Processtap 

8 - 9 Varianten kiezen  

 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Om varianten uiteindelijk te kunnen kiezen is het belangrijk om ook de kosten in 

kaart te brengen. De reden waarom in de huidige situatie aanbestedingen niet 

gehaald worden heeft enerzijds te maken met het onvoldoende projectspecifiek 

zijn waardoor de opdrachtgever niet overtuigd worden. Anderzijds wijkt BNBO 

Zuid te veel af van de laagste prijs en is dit prijsverschil niet te compenseren met 

het kwaliteitsdeel. Door varianten te generen wordt het Plan van Aanpak 

projectspecifieker en kunnen keuzes onderbouwd worden waardoor de 

opdrachtgever overtuigd wordt. Wanneer bij de keuze van de varianten ook de 

invloeden op de prijs worden meegenomen zal dit tevens deel uit gaan maken 

van de beslissing. Het doel is om uiteindelijk wellicht tot de goedkoopste variant 

te komen. Een andere mogelijkheid is om een duurdere variant te kiezen, maar 

dit een weloverwogen keuze is gezien de meerwaarde er van en dat men zich 

hiervan bewust is.  

Stap 9.1 

Tijdens de onderzoeksfase zijn alle tot dan toe geformuleerde varianten 

gekoppeld aan de posten in de begroting Omdat deze posten voor 

verschillende percentages meetellen in de totale begroting is de invloed ook 

anders. Wanneer een variant bijvoorbeeld van invloed is op de DBK dan 

heeft dit veel meer invloed op de totale aanneemsom dan wanneer een 

variant invloed heeft op de ABK. Tijdens deze stap worden bij de mogelijke 

varianten de invloeden van de kosten vermeld. Wanneer de mogelijke  

varianten  zijn gekoppeld aan de posten van de begroting is te bepalen welke 

variant de laagste prijs zal hebben en waar men het beste een optimalisatie 

kan uitvoeren. Varianten die van invloed zijn op de ABK zullen minder 

zwaar wegen dan varianten die invloed hebben op de DBK. 

 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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Stap 9.2 

Los van de toetsing op de kosten moet er ook gekeken worden welke variant 

het beste aan zou sluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Bij deze stap 

wordt er niet gekeken naar de kosten. Wellicht is het aan te raden deze stap 

zelfs parallel aan stap 8.1 uit te voeren met verschillende mensen zodat zij 

niet beïnvloed worden door de consequenties van de prijsinvloeden.  

 

Stap 9.3 

Wanneer de varianten zijn afgewogen op kosten en op kwaliteit kan een 

overwogen keuze worden gemaakt voor een variant. Wanneer uit de 

beoordelingsmethode en het onderzoek naar de financiële stromingen blijkt 

dat de prijs het belangrijkste zal zijn dan zal een variant die het beste scoort 

op prijs eerder worden toegepast. In het Plan van Aanpak kan dan 

aangetoond worden welke varianten een rol hebben gespeeld en dat de 

gekozen variant de goedkoopste was. Wanneer kwaliteit ook een rol speelt 

kan overwogen worden een duurdere variant te kiezen. Er kan dan aan de 

opdrachtgever uitgelegd worden welke variant de laagste prijs had maar 

welke meerwaarde de gekozen variant zal bieden voor de opdrachtgever.  

 

8 – 9 Varianten kiezen 

Bijlage 17: 

Gevolgen varianten op kosten 
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Processtap 

9 – 10 Gekozen varianten uitwerken  

 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel
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strategie
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planning 
maken
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Indiening
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Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 
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Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Wanneer er voldoende argumenten zijn om een keuze te maken voor een 

bepaalde variant kan deze vervolgens uitgewerkt worden. Wel is het van belang 

dat de verantwoording voor de keuze van deze variant gelijk wordt vastgelegd 

om te voorkomen dat er informatie verloren gaat.  Zo kan deze verantwoording 

(gedeeltelijk) meegenomen worden bij het schrijven van het Plan van Aanpak. 

De gekozen varianten zullen invloed hebben op de planning. Bij het afwegen van 

de varianten is deze invloed al meegenomen. De definitieve planning met de 

gekozen varianten kan nu gemaakt worden. Vervolgens kunnen de 

uitvoeringsgerelateerde onderdelen uitgewerkt worden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de bouwplaatsinrichting, logistieke routes en het beperken van 

de overlast.  

Stap 9.1 

Om te voorkomen dat er informatie verloren gaat, worden allereerst alle 

argumenten met betrekking tot het maken van de keuze voor de variant 

vastgelegd. Deze informatie kan de tendermanager vervolgens gebruiken bij 

het schrijven van het Plan van Aanpak.  

 

Stap 9.2 

De keuze voor de varianten zal invloed hebben op de planning die met 

Flapper gemaakt is. Deze veranderingen worden in de planning verwerkt en 

er wordt bekeken welke gevolgen dit heeft voor de planning. Ook voor de 

planning geldt dat er verschillende varianten gemaakt kunnen worden. Dit 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen
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kan onder andere door een verschillende fasering toe te passen of een LEAN 

planning te maken. Ook deze varianten op de planning worden afgewogen 

op kosten en op kwaliteit waardoor uiteindelijk een keuze gemaakt zal 

worden.  

 

Stap 9.3 

De varianten die gekozen zijn worden vervolgens uitgewerkt. Dit gebeurd 

door definitieve tekeningen te maken en plannen verder uit te werken. Er 

moet aan gedacht worden dat er gelijk representatieve 

tekeningen/visualisaties gemaakt worden. In de huidige situatie worden 

vaak technische tekeningen gemaakt die voor de aannemer duidelijk zijn. 

Deze technische tekeningen spreken een opdrachtgever echter niet direct 

aan. Commercieel gezien is het verstandiger ‘mooie’ plaatjes te maken die 

het één en ander verkopen en ook duidelijk maken. Vaak helpen 3D beelden 

hier bij. Programma’s die gebruikt kunnen worden voor het visualiseren zijn 

onder andere Sketch Up, Photoshop en Illustrator.  

 

9 – 10 Gekozen variant uitwerken 

Figuur 31: 

Voorbeelden visualisaties 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9ipv_64HKAhXCqQ4KHVmpBWIQjRwIBw&url=http://stefanovic-stefanovic.blogspot.com/feeds/posts/default?alt%3Drss&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHM9LNzfBtnQA0xSZH6Ctr0b37n5w&ust=1451504902210759
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZmZ2h7IHKAhVHuw4KHREoAxcQjRwIBw&url=http://barebone.b2dl.nl/DuraVermeer-Info.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNExErTcT9FOGUD355aMs_EgYq5daA&ust=1451505143363055
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhoCf7YHKAhXBOQ8KHUzrCU0QjRwIBw&url=http://www.wirecase.com/dxf/3d-building-construction_s-5_id-15749.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNHeYgZkxCLruTdkjT3yTzPxyQiYkA&ust=1451505373999877
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Processtap 

10. – 11. Plan van Aanpak schrijven   
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Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 
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varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving In de huidige situatie gebeurd het schrijven van het Plan van Aanpak in de laatste 

week van de aanbesteding. De tendermanager doet dit alleen en heeft vaak niet 

voldoende informatie omdat hij niet bij alle beslissingen in het proces aanwezig is 

geweest. Niet alle informatie wordt gedocumenteerd waardoor er informatie 

verloren gaat en niet in het Plan van Aanpak terecht komt.  

In het vernieuwde proces heeft ieder teamlid ervoor gezorgd dat de argumentatie 

voor een gemaakte keuze is vast gelegd. Wanneer deze documenten zijn afgerond 

verzameld de tendermanager dit en controleert op volledigheid. De 

tendermanager heeft dan de taak om er een commercieel aantrekkelijk verhaal van 

te maken in een Plan van Aanpak dat de opdrachtgever aanspreekt. 

Stap 11.1 

De tendermanager stuurt gedurende het kiezen van de varianten aan het 

op documenteren van de argumenten. Hij ziet erop toe dat dit in alle 

volledigheid gebeurd. Dit kan kort en bondig zijn en op een technische 

manier. Het één en ander kan ook duidelijk gemaakt worden met een 

eenvoudige schets.  

 

Stap 11.2 

Een belangrijk onderdeel is het bepalen van de lay-out voor het PvA. Op 

dit moment gebeurd dit weinig tot niet. Er zijn verschillende bureaus die 

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen

Argumentatie en 
uitwerking van het 
team verzamelen

Stap 11.1

Lay-out voor PvA 
ontwerpen

Stap 11.2

Teksten commercieel 
schrijven en 

samenvoegen in juiste 
Lay-Out

Stap 11.3

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· MS Word

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· Illustrator, MS Word

Gebruikers:
Tendermanager

Middelen
Illustrator, MS Word

Kennis van 
vormgeving

Format voor het PvA

Losse teksten als basis voor 
het PvA

Definitieve Plan van Aanpak

10

11

Documenten met 
argumentatie en 

uitwerkingen van teamleden

Losse teksten als 
basis voor het 

PvA

Wensen van de 
opdrachtgever

 

ondersteuning bieden in de vormgeving van een Plan van Aanpak. Omdat 

het inhuren van deze bureaus extra kosten met zich meebrengen wordt dit 

niet standaard toegepast in het vernieuwde proces. Wel kan op de site van 

dit soort bureaus gekeken worden om ideeën op te doen. De strategie die 

bepaald is voor de aanbesteding wordt in veel gevallen op de kaft van het 

PvA gezet. Dit is wat in het hele plan centraal staat.  

 

Stap 11.3 

Wanneer alle uitgewerkte visualisaties en argumenten verzameld zijn kan 

dit in een commercieel jasje gestoken worden. Het is de bedoeling dat de 

tendermanager er een aantrekkelijk verhaal van maakt waarin BNBO Zuid 

zichzelf verkoopt en vooral uitlegt waarom de gemaakte keuzes de juiste 

zijn. Het zal de opdrachtgever moeten aanspreken. In de huidige situatie 

wordt er vaak nog teveel geschreven in een vorm die de aannemer gewend 

is, maar niet commercieel past in een Plan van Aanpak. Wanneer de tekst 

commercieel geschreven is op de juiste manier kan het in de lay-out gezet 

worden die ontworpen is.  

 

Figuur 33: 

Voorbeelden layout Plan van Aanpak 

 

10. – 11. Plan van Aanpak schrijven 
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Processtap 

11. – 12. Indiending  

P 
Middelen 

                                                               

Team 
samenstellen

GO/NO GO 
beslissing

Proces 
aanbesteding 

plannen

Verdiepend 
onderzoek

Concurrentie-
analyse

Financiële 
stromingen

Wensen 
opdrachtgever

             Varianten 
bekijken m.b.v. het 

hulpmiddel

Bepalen 
strategie

Eenvoudige 
planning 
maken

Calculatieproces en bepalen aanneemsom

Indiening

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Stap 6

Stap 7
Varianten 

kiezen

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Plan van 
Aanpak 

schrijven

Gekozen 
varianten 
uitwerken

Stap 8

A

B

C
 

  

Omschrijving Als allerlaatste zal het PvA worden gecontroleerd door de overige teamleden en 

zal de directie goedkeuring moeten geven voor de aanneemsom. Het is belangrijk 

om alle op-/aanmerkingen van de teamleden op tijd te verwerken. Wanneer het 

PvA een week voor indiening klaar zal zijn is hier ook de gelegenheid voor. In de 

huidige situatie wordt het PvA vaak in de laatste week nog definitief gemaakt. Er 

blijft dan geen tijd over om de overige teamleden het PvA te laten lezen. Het is aan 

te raden het PvA te laten lezen, niet alleen ter controle, maar ook om spelfouten en 

slordigheidsfouten eruit te halen. Iemand die het PvA niet heeft geschreven zal dit 

soort fouten er makkelijker uit halen. Wanneer de directie de aanneemsom heeft 

goed gekeurd kunnen alle documenten gereed gemaakt worden en ingediend 

worden.  

Stap 12.1 

Wanneer de tendermanager het PvA heeft afgerond kan hij dit delen van 

het team. De teamleden kunnen dan op-/aanmerkingen toevoegen in het 

bestand. Zo kan op een eenvoudige manier aanpassingen gedaan worden 

in de tekst. Voor de tendermanager is gelijk duidelijk wie welke opmerking 

maakt. En als er een volgorde wordt aangegeven waarin het document 

bekeken wordt, kunnen teamleden zien welke opmerkingen er al gemaakt 

zijn en hoeven zij dit niet nogmaals te benoemen. 

 

Stap 12.2 

Wanneer de calculatoren de definitieve aanneemsom hebben gemaakt zal  

 

Stroomdiagram 

Invoer Activiteit Uitvoer Gebruikers/middelen

PvA gezamenlijk 
bespreken / 
aanpassen

Stap 12.1

Goedgekeurde 
aanneemsom 
controleren

Stap 12.2

Documenten printen/
bundelen en indienen

Stap 12.3

Gebruikers:
· Het hele team

Middelen
· MS Word

Gebruikers:
· Tendermanager

Middelen
· E-mail/post

Gebruikers:
Directie, tendermanager, 
calculatie

Middelen
· Verklaringen bank

Inschrijvingsbiljet

Definitieve PvA

11

12

Plan van Aanpak
Op-/

aanmerkingen 
van teamleden

Goedkeuring van 
directie

Inschrijvingsbiljet

Indiending 
aanbesteding

 

overlegd worden met de directie. Op directieniveau zijn verschillende 

mensen tekenbevoegd voor het nemen van beslissingen tot een grens van 

een bepaald bedrag. Over het algemeen kunnen de directieleden van 

BNBO Zuid zelf tekenen voor de projecten die gedaan worden door BNBO 

Zuid. In enkele gevallen moet het een stap hogerop gezocht worden en zal 

iemand vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein akkoord moeten gaan met 

de aanneemsom. Wanneer de directie akkoord is gegaan met de 

aanneemsom zullen alle formele documenten getekend kunnen worden en 

kan het inschrijfbiljet gereed gemaakt worden. 

 

Stap 12.3 

Het PvA is definitief afgerond wanneer alle opmerkingen zijn verwerkt. 

De aanneemsom is gereed wanneer het door de directie is goed gekeurd en 

alle bijbehorende documenten zijn ingevuld en ondertekend. Het verschilt 

per aanbesteding hoe de documenten ingediend moeten worden. Dit kan 

per post, per e-mail of hardcopy. Een combinatie is ook mogelijk. Wanneer 

alle documenten verzameld zijn kan het ingediend worden.  

 

 

Figuur 34: Voorbeeld van toevoegen van 

op-.aanmerkingen PvA 

11. – 12. Indiening 
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9. EVALUATIE 
 

9.1 Toetsing op eisen 
 

In hoofdstuk 7.5 zijn eisen opgesteld en is op een verantwoorde wijze uitgelegd 

welke oplossing(en) gebruikt worden. Nu het vernieuwde proces in kaart is 

gebracht kan getoetst worden in welke mate de oplossingen terug te vinden zijn 

in het vernieuwde proces. Helaas heeft de toetsing niet kunnen plaatsvinden bij 

een aanbesteding waarbij ‘Het vernieuwde proces’ als handleiding fungeerde. 

De reden hiervoor is dat er in de laatste weken/maanden geen EMVI 

aanbestedingen door BNBO Zuid zijn gedaan die binnen de randvoorwaarden 

van dit rapport liggen. Mocht dit wel het geval zijn geweest dan was een 

toetsing hier alsnog niet direct uit af te leiden. Wanneer de aanbesteding met 

het gebruik van ‘Het vernieuwde proces’ wel gehaald was, had dit niet éen op 

één betekend dat het vernieuwde proces hiervan de oorzaak geweest was. Het 

doel is dan ook het verhogen van de scoringskans voor BNBO Zuid door 

nieuwe inzichten te geven en met een hulpmiddel ondersteuning te bieden aan 

het vernieuwde aanbestedingsproces. Alle eisen die hieraan gesteld zijn, zijn 

gekoppeld aan oplossingen hoe deze eisen verwezenlijkt worden. In deze 

paragraaf wordt getoetst of de oplossingen in het vernieuwde proces 

geïntegreerd zijn. Alle oplossing zijn opgesomd en zijn apart beoordeeld.  

 

 

Tabel 40: Beoordeling toetsing 

Beoordeling  

√ De oplossing is in zijn geheel toegepast in het vernieuwde proces 

~ 
De oplossing komt gedeeltelijk voor in het vernieuwde proces/  

De oplossing heeft nog toevoegingen/aanpassingen nodig 

X De oplossing komt niet voor in het vernieuwde proces 

…* Wanneer er een * is toegevoegd aan de toetsing wordt er een nadere 

uitleg gegeven in de volgende paragraaf.  

Wanneer een teken geen * bevat, betekent dit dat de oplossing precies op deze 

wijze is toegepast in het vernieuwde proces en verder geen uitleg nodig heeft.  
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Nr. Eis Oplossing Toetsing 

1a.  

Het proces wordt in 

gedetailleerde stappen 

uitgelegd.  

Iedere hoofdstap in wordt in een 

stroomdiagram uitgewerkt.  √ 

1b. 

Het proces ondersteunt het 

scherper maken van de 

inschrijfsom 

In het hulpmiddel worden de varianten 

bekeken met de laagste prijs √ 

1c. 

Het proces ondersteunt het 

onderbouwen van het Plan van 

Aanpak 

In het hulpmiddel worden varianten 

afgewogen en kan beargumenteerd 

worden waarom een keuze gemaakt is.  

√ 

De schrijver van het Plan van Aanpak is 

betrokken bij het maken van de keuzes. 
√* 

Er zijn meerdere personen die helpen bij 

het schrijven van het Plan van Aanpak 

waardoor iedereen de verantwoording 

van ieders eigen onderdeel moet 

onderbouwen.  

~* 

2a.  
Er gaat geen tijd (onnodig) 

verloren. 

In de eerste week worden naast het lezen 

van de gunningsleidraad direct de 

volgende werkzaamheden gedaan 

√ 

Er wordt al een team gevormd voordat de 

documenten binnen komen. 
√ 

2b.  
Er wordt gezorgd dat werk 

niet dubbel/niet gedaan wordt.  

Er wordt een procesplanning gemaakt 

waarin mijlpalen worden uitgezet met 

een verantwoordelijk persoon.  

√ 

2c.  

Het vernieuwde proces zorgt 

voor samenwerking tussen 

verschillende afdelingen. 

De afdelingen maken gebruik van elkaars 

werk. Het wordt gebruikt als input voor 

hun eigen werk.  

√* 

Er worden regelmatig gezamenlijke 

overleggen gepland om elkaar op de 

hoogte te brengen. 

√* 

De verschillende afdelingen werken 

samen aan gezamenlijke onderdelen.  
√* 

2d.  

In het proces wordt een team 

samengesteld dat de 

creativiteit stimuleert met 

mensen die beschikbaar zijn.  

Er wordt duidelijk in kaart gebracht 

welke mensen beschikbaar zijn en welke 

projecten zij naast de aanbesteding nog 

doen.  

√ 
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Het team wordt in het proces ingericht op 

basis van competenties/ 

eigenschappen volgens de theorie van 

Edward de Bono. 

√ 

2e.  Overwerk wordt voorkomen. 

Een procesplanning wordt ingedeeld aan 

de hand van de gemiddelde aantal uren 

werk per afdeling volgens het EIB. 
~* 

Er wordt voorkomen dat er in de laatste 

week een piek in de werkbelasting is.  ~* 

3a.  

In het proces wordt er gekeken 

naar het onderscheidend 

vermogen van BNBO Zuid. 

Het proces bevat een moment waarop er 

een concurrentieanalyse gedaan wordt 

zodat BNBO Zuid vergeleken kan 

worden met de concurrenten 

√ 

3b.  

In het proces wordt bekeken 

hoe scherp het 

budget/financiering is en of er 

mogelijkheden zijn tot een 

groter budget. 

Het proces bevat een moment waarop de 

financiële stromingen van de 

opdrachtgever bekeken worden. 

√ 

Er wordt per sector gekeken waar er 

subsidies voor gegeven worden zodat er 

maatregelen zonder kosten voor de 

opdrachtgever door gevoerd kunnen 

worden.  

~* 

3c. 

In het vernieuwde proces gaat 

men zich verder verdiepen in 

de  wensen van de 

opdrachtgever. 

Het proces bevat een moment waarop de 

‘vraag achter de vraag’ bekeken wordt. 

De waarom vraag bij de 

gunningscriteria.   

√ 

Er wordt een database opgebouwd 

waarin informatie bijgehouden wordt 

over opdrachtgevers en diens wensen. 

√ 

4a.  

Het hulpmiddel maakt 

gebruikt van kennis over 

opdrachtgevers die in het 

verleden is opgedaan. 

Er wordt een database opgebouwd 

waarin informatie bijgehouden wordt 

over opdrachtgevers en diens wensen. 

√ 

Relaties met opdrachtgever worden 

onderhouden door regelmatig contact 

met elkaar te zoeken. 
~* 

4b.  

Er wordt verder onderzoek 

gedaan naar de wensen van de 

opdrachtgever dan alleen de 

gunnings-criteria.  

Het proces bevat een moment waarop de 

‘vraag achter de vraag’ bekeken wordt. 

De waarom vraag bij de gunningscriteria.   
√ 
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5a.  

Het hulpmiddel biedt de 

ondersteuning om een 

planning in een dag op te 

zetten zodat er tijd is om naar 

varianten te kijken. 

Door het gebruik van Flapper wordt een 

planning in een korte tijd opgezet.  

√ 

5b. 

Het hulpmiddel ondersteunt 

het proces om in varianten te 

denken. 

In het hulpmiddel worden de variabele 

wensen van de opdrachtgever gekoppeld 

aan mogelijke varianten. 

√* 

In het hulpmiddel is voldoende tijd 

ingepland om over varianten na te 

kunnen denken. 

√* 

Er is een team aanwezig dat samen 

nieuwe inzichten en varianten kan 

opstellen. 

√ 

5c.  

Het hulpmiddel stimuleert om 

over de variant met de laagste 

prijs na 

te denken. 

Alle varianten worden gekoppeld aan de 

posten in de begroting waardoor de 

gevolgen in kaart gebracht worden. 
√ 

5d.  

Het hulpmiddel ondersteunt 

het maken van een 

weloverwogen keuze. 

In het proces wordt een variant gekozen 

die het beste aansluit op de wensen van 

de opdrachtgever en een variant met de 

laagste prijs.  

√* 

Er wordt een variant gekozen op basis 

van ervaring ~* 

9.2 Toelichting toetsing 
 

 Eis Oplossing Toetsing 

1c. Het proces ondersteunt 

het onderbouwen van 

het Plan van Aanpak 

De schrijver van het Plan van 

Aanpak is betrokken bij het 

maken van de keuzes. 

~ 

 

In het vernieuwde proces is geprobeerd zoveel mogelijk interactie te creëren 

tussen de tendermanager en het team. Ze komen ook regelmatig samen om te 

overleggen. De oplossing schrijft echter voor dat de schrijven van het Plan van 

Aanpak bij alle keuzes wordt betrokken. Dit is in het vernieuwde proces niet 

het geval omdat de tendermanager fysiek niet bij alle keuzes aanwezig zou 

kunnen zijn. Wel ziet de tendermanager er op toe dat alle argumenten voor 

gemaakte keuzes worden gedocumenteerd. 
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 Eis Oplossing Toetsing 

1c. Het proces ondersteunt 

het onderbouwen van 

het Plan van Aanpak 

Er zijn meerdere personen die 

helpen bij het schrijven van het 

Plan van Aanpak waardoor 

iedereen de verantwoording van 

ieders eigen onderdeel moet 

onderbouwen. 

√ 

 

Het definitieve Plan van Aanpak wordt niet door meerdere mensen geschreven 

zoals de oplossing aan geeft. Wel wordt in het vernieuwde proces gebruik 

gemaakt van de stukken tekst die door andere teamleden geschreven zijn. 

Alleen is de tendermanager de eindverantwoordelijke die het definitieve Plan 

van Aanpak schrijft. Dit is bewust gedaan omdat dit ten goede zal komen van 

de kwaliteit van het Plan van Aanpak. Ook zal de tendermanager als enige 

moeten leren om op een commerciële manier te schrijven. Wel brengt iedereen 

input voor het schrijven van het Plan van Aanpak en dat is het uiteindelijke doel 

van de oplossing.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

2c. Het vernieuwde proces 

zorgt voor 

samenwerking tussen 

verschillende 

afdelingen. 

De afdelingen maken gebruik van 

elkaars werk. Het wordt gebruikt 

als input voor hun eigen werk. √ 

 

De afdeling maken in het vernieuwde proces gebruik van elkaars werk en dit 

wordt dan ook gebruikt als input voor hun eigen werk. Deze oplossing is 

toegepast in het vernieuwde proces. Dit is duidelijk te zien in het processchema. 

Waar het mogelijk is wordt het werk van andere gebruikt als input voor het de 

volgende activiteit.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

2c. Het vernieuwde proces 

zorgt voor 

samenwerking tussen 

verschillende 

afdelingen. 

Er worden regelmatig gezamen-

lijke overleggen gepland om 

elkaar op de hoogte te brengen. √ 
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De oplossing om regelmatig gezamenlijke overleggen in de plannen is 

toegepast in het vernieuwde proces. In het processchema is duidelijk te zien 

wanneer er gezamenlijke bijeenkomsten zijn. Dit is te zien aan het volgende 

symbool:  

 
 

 Eis Oplossing Toetsing 

2c. Het vernieuwde proces 

zorgt voor 

samenwerking tussen 

verschillende 

afdelingen. 

De verschillende afdelingen 

werken samen aan gezamenlijke 

onderdelen. √ 

 

 

In het vernieuwde proces zijn vooral in het begin een aantal activiteiten waar 

de verschillende afdeling samen aan kunnen werken. Met name het verdiepend 

onderzoek waarbij een concurrentieanalyse gedaan wordt, de financiële 

stromingen worden onderzocht en de wensen van de opdrachtgever worden 

achterhaald zijn activiteiten die gezamenlijk gedaan worden. Dit moet het 

teamgevoel versterken wat voordeling zal zijn voor het vervolg van het proces. 

 

 Eis Oplossing Toetsing 

2c. Overwerk wordt 

voorkomen. 

Een procesplanning wordt 

ingedeeld aan de hand van de 

gemiddelde aantal uren werk per 

afdeling volgens het EIB. 

~ 

 

Het EIB heeft een gemiddelde verdeling in uren per afdeling benoemd. 

(Hardeman, Transactiekosten aanbesteden, 2014) Deze informatie is wel in een 

invulblad meegenomen. Toch zal een tendermanager ook ervaring moeten 

hebben om een realistische verdeling in uren te maken per afdeling en functie. 

Dit kan ook sterk per aanbesteding verschillen. Daarom zijn de waarden van 

het EIB als leidraad mee genomen maar is dit geen harde eis in het vernieuwde 

proces. 
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 Eis Oplossing Toetsing 

2c. Overwerk wordt 

voorkomen. 

Er wordt voorkomen dat er in de 

laatste week een piek in de 

werkbelasting is. 
~ 

 

Het vernieuwde proces heeft als doel dat het zo efficiënt is ingedeeld dat 

overwerk niet meer nodig is. Dit is vooral gedaan door het Plan van Aanpak al 

een week voor indiending bijna afgerond te hebben. Toch is het gebruik van het 

vernieuwde proces geen garantie voor het voorkomen van overwerk.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

3b. In het proces wordt 

bekeken hoe scherp 

het budget/ 

financiering is en of er 

mogelijkheden zijn tot 

een groter budget. 

Er wordt per sector gekeken waar 

er subsidies voor gegeven worden 

zodat er maatregelen zonder 

kosten voor de opdrachtgever 

door gevoerd kunnen worden. 

~ 

 

In de onderzoeksfase zijn enkele algemene gevallen uitgezocht. Het rapport 

richt zich op de zorgsector, industriebouw en onderwijs. Vanwege de 

complexiteit en het benaderen in algemene zin is deze informatie niet volledig. 

Wanneer het hulpmiddel gericht zou zijn geweest op een specifieke 

aanbesteding zou dit wel in alle volledigheid onderzocht kunnen worden. Er is 

in dit rapport echter gekozen om een algemeen hulpmiddel te ontwerpen dat 

voor alle aanbestedingen in de utiliteitsbouw gebruikt kan worden.  

(Zorgsector, industriebouw en onderwijs). Daarom is in het vernieuwde proces 

een in beperkte mate uitgezocht waar op gelet moet worden en welke maatrelen 

eventueel een subsidie te krijgen is.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

4a. Het hulpmiddel maakt 

gebruikt van kennis 

over opdrachtgevers 

die in het verleden is 

opgedaan. 

Relaties met opdrachtgever 

worden onderhouden door 

regelmatig contact met elkaar te 

zoeken. 
~ 

 

In het vernieuwde proces wordt het regelmatig onderhouden van contacten wel 

genoemd. Het vernieuwde proces ondersteund niet op welke wijze dit gedaan 

moet worden. De commerciële mensen binnen BNBO Zuid zouden deze stap 
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eventueel zelf verder uit kunnen werken. Het vernieuwde proces benoemd 

alleen dat deze contacten belangrijk zijn.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

5b. Het hulpmiddel 

ondersteunt het proces 

om in varianten te 

denken. 

In het hulpmiddel worden de 

variabele wensen van de 

opdrachtgever gekoppeld aan 

mogelijke varianten. 

√ 

 

In het vernieuwde proces is een aanzet gegeven tot het denken in varianten. 

Wanneer de wensen van de opdrachtgever duidelijk zijn kan het schema erbij 

gepakt worden waarin al varianten zijn benoemd die deze wens behartigen. 

Hier moet wel bij vermeldt worden dat het vernieuwde proces uit gaat van 

algemene varianten. Per aanbesteding zal bekeken moeten worden welke 

varianten toepasbaar zijn en nog eventueel projectspecifieke varianten 

toevoegen. 

 

 Eis Oplossing Toetsing 

5b. Het hulpmiddel 

ondersteunt het proces 

om in varianten te 

denken. 

In het hulpmiddel is voldoende 

tijd ingepland om over varianten 

na te kunnen denken. 
√ 

 

Het vernieuwde proces is zo ingedeeld dat er genoeg tijd zou moeten zijn om 

over varianten na te denken. Echter duurt niet ieder aanbestedingsproces 

precies zes weken. Wanneer het aanbestedingsproces korter of langer duurt zal 

het team zelf moeten zorgen dat er genoeg tijd aan de varianten besteedt wordt. 

Daarom is deze oplossing niet in alle gevallen helemaal geborgd. Wanneer de 

tijdsindeling van het vernieuwde proces aan wordt gehouden in dezelfde 

verhoudingen in tijd zou er voldoende tijd moeten zijn om na te kunnen denken 

over de varianten.  

 

 Eis Oplossing Toetsing 

5d. Het hulpmiddel 

ondersteunt het maken 

van een weloverwogen 

keuze. 

In het proces wordt een variant 

gekozen die het beste aansluit op 

de wensen van de opdrachtgever 

en een variant met de laagste prijs. 

√ 
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Het vernieuwde proces helpt om te kijken naar de variant die het beste aansluit 

bij de wensen van de opdrachtgever. Anderzijds wordt ook de variant bekeken 

welke de laagste prijs heeft. Uitgaande van deze twee conclusies kan er 

vervolgens een keuze gemaakt worden. Wanneer een duurdere variant 

gekozen wordt is dit een weloverwogen keuze en kan dit dan ook verantwoord 

worden in het Plan van Aanpak. 

 

 Eis Oplossing Toetsing 

5d. Het hulpmiddel 

ondersteunt het maken 

van een weloverwogen 

keuze. 

Er wordt een variant gekozen op 

basis van ervaring 

. ~ 

 

 Bij het samenstellen van het team wordt ook ervaring mee genomen. Een team 

met enkel mensen zonder ervaring of met weinig ervaring zal dus niet 

voorkomen. Verder is er bij het maken van keuzes nog aangedragen dat 

ervaring een rol zal spelen. Buiten deze twee onderdelen is er verder niet meer 

benoemd waar ervaring eventueel aan te raden is.  

 

Toetsing wensen 
In hoofdstuk 7.3 zijn wensen opgesteld voor het vernieuwde proces. Nu wordt 

getoetst in welke mate aan deze wensen voldaan is 
Wensen Beoordeling 

Het hulpmiddel dient in handzaam formaat ontwikkeld te 

worden om het gebruiksgemak te garanderen. 
√ 

Er wordt uitgegaan van aanwezige programma’s en 

methoden die al gebruikt worden bij BNBO Zuid. Er worden 

zo min mogelijk nieuwe programma’s toegevoegd. 

√ 

Het doorlopen van het hulpmiddel moet beperkte tijd in 

beslag nemen. De focus moet gericht blijven op de 

werkzaamheden. Het hulpmiddel biedt enkel een handvat in 

het doorlopen van het proces.  

√ 

Het hulpmiddel is direct te gebruiken en heeft geen verdere 

ontwikkelingen van externe partijen nodig.  
√ 
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9.3 Deelconclusie  
 

Zoals in hoofdstuk 7.2 te lezen was zijn de eisen vanuit de doelstelling 

onderverdeeld in deeleisen. Deze deeleisen zijn gekoppeld aan verschillende 

oplossingen. In totaal zijn er 17 eisen opgesteld waaraan het vernieuwde proces 

moest voldoen. Aan deze 17 eisen zijn in totaal 30 oplossingen gekoppeld die 

de eisen moeten verwezenlijken. Na toetsing is gebleken dat 6 van de 30 

oplossingen gedeeltelijk zijn geïntegreerd. 

Nu al deze oplossingen getoetst zijn kan de gemiddelde balans opgemaakt 

worden in welke mate de hoofdeisen voldoen.  

Dit is als volgt bepaald: 

 

Beoordeling hoofdeisen  

0% - 50% van alle oplossingen voldoet X 

50% - 75% van alle oplossingen voldoet ~ 

75% - 100% van alle oplossingen voldoet √ 

 

De toetsing heeft geresulteerd in de volgende resultaten: 

 Aantal 

oplossingen die 

voldoen 

%  

1. Het vernieuwde proces ondersteunt het 

aanbestedingsproces. 
4 v/d 5 80% √ 

2. Het vernieuwde proces in het 

hulpmiddel is efficiënt en integraal 

ingericht. 

8 v/d 10 80% √ 

3. Het vernieuwde proces ondersteunt het 

vormen van een strategie. 
4 v/d 5 80% √ 

4. Het vernieuwde proces ondersteunt het 

uitzoeken van de variabele wensen van 

de opdrachtgever. 

2 v/d 3 66% ~ 

5. Het vernieuwde proces zorgt dat 

uitvoeringsgerelateerde varianten 

bekeken worden en afgewogen worden 

op kosten. 

6 v/d 7 86% √ 
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9.4 Toetsing volgens medewerkers 
 

‘Het vernieuwde proces’ is tevens voorgelegd aan medewerkers van BNBO 

Zuid. Binnen BNBO Zuid zijn er drie planontwikkelaars die vaak 

aanbestedingen leiden. Het vernieuwde proces is uitgelegd en samen 

doorlopen. Vervolgens hebben de medewerkers een vragenlijst ingevuld.  Deze 

vragenlijst bevat de doelstelling die per onderdeel beoordeeld wordt. De 

toetsing is als volgt beoordeeld: 

 

Beoordeling  

De eis voldoet niet X 

De eis voldoet gedeeltelijk ~ 

De eis voldoet √ 

 

De doelstelling is in de vragenlijst ontleed waardoor er per onderdeel een 

beoordeling is gegeven. De uiteindelijke beoordeling zit er als volgt uit: 

 

Het vernieuwde proces:  
Ondersteunt het proces √ 

Is efficiënt en integraal ingericht √ 

Ondersteunt het vormen van een strategie √ 

Ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de 

opdrachtgever ~ 

Zorgt dat uitvoeringsgerelateerde onderdelen bekeken 

worden en afgewogen worden op kosten 
√ 

 

De drie planontwikkelaars hebben de vragenlijst afzonderlijk van elkaar 

ingevuld. Toch blijkt uit de resultaten dat alle drie de planontwikkelaars 

dezelfde antwoorden gegeven hebben.  
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9.5 Conclusie toetsing 
 

Op basis van de toetsing op hoofeisen, deeleisen en bijbehorende oplossingen  

kan dezelfde conclusie getrokken worden als de toetsing van de medewerkers. 

De doelstelling is op te delen in vijf hoofdeisen waaraan het vernieuwde proces 

zal moeten voldoen. Volgens beide toetsingen voldoet het vernieuwde proces 

aan vier van de vijf hoofdeisen.  

 

Het vernieuwde proces:  
Ondersteunt het proces √ 

Is efficiënt en integraal ingericht √ 

Ondersteunt het vormen van een strategie √ 

Ondersteunt het uitzoeken van de variabele wensen van de 

opdrachtgever ~ 

Zorgt dat uitvoeringsgerelateerde onderdelen bekeken 

worden en afgewogen worden op kosten 
√ 
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9.6 Uitkomst 
 

Deze paragraaf beschrijft de evaluatie en de aanbevelingen die voort zijn 

gekomen uit de onderzoeksfase, ontwerpfase en de toetsing van het 

vernieuwde proces. Het  beschrijft hoe en in welke mate de doelstelling behaald 

is.  

Het doel van dit rapport was het verhogen van de scoringskans door middel 

van een projectspecifiek Plan van Aanpak met onderbouwing van keuzes en 

het scherper maken van de prijs aan de hand van het bekijken van verschillende 

varianten. Dit kan verwezenlijkt worden wanneer het aanbestedingsproces 

efficiënt en integraal wordt ingericht waarbij op een vast moment een strategie 

bepaald wordt en de variabele wensen van de opdrachtgever achterhaald 

worden. 

Op dit moment wordt door BNBO Zuid gemiddeld één op de zeven 

aanbestedingen gehaald. Deze verhouding is te laag. De hoofdoorzaken die het 

probleem binnen BNBO Zuid vormden zijn als volgt samen te vatten: 

 

 Het team wordt samen gesteld op basis van beschikbaarheid volgens 

directie 

Het team dat gevormd wordt door de directie bestaat niet altijd uit 

leden die het meest geschikt zouden zijn. De directie bepaald of 

iemand tijd heeft om in een team geplaatst te worden. Dit gebeurd op 

het laatste moment waardoor het een aanbesteding van de één op de 

andere dag als verrassing binnen komt bij een teamlid. De praktijk 

leert dat de teamleden vaak niet het gevoel hebben dat zij voldoende 

tijd ter beschikking hebben om deel te nemen aan een aanbesteding. Er 

wordt dus onvoldoende in kaart gebracht wie er nu echt beschikbaar is 

en wie het meest geschikt zou zijn om deel te nemen aan het team. 

 Het proces wordt niet efficiënt en integraal ingedeeld 

Doordat het team pas op het laatste moment wordt samengesteld 

hebben de teamleden vaak niet direct de tijd om gelijk aan de slag te 

gaan met de aanbesteding. Daardoor gebeurd er in de eerste 

week/weken van het aanbestedingsproces weinig en moet dit 

ingehaald worden in de laatste paar weken. Hierdoor ontstaat een piek 

in de werkbelasting in de laatste week/weken met overwerk tot gevolg. 

Daarnaast werken alle afdelingen voor zichzelf en heeft men geen idee 

waar een ander teamlid mee bezig is. Hierdoor wordt werk dubbel 

gedaan of niet gedaan. 
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 De variabele wensen van de opdrachtgever zijn onvoldoende 

achterhaald 

In het huidige proces worden de gunningcriteria aangenomen als 

wensen van de opdrachtgever. Verder dan deze gunningscriteria 

wordt niet gekeken naar eventuele oorzaken van deze wensen en de 

bijzonderheden van deze opdrachtgever.  

 BNBO Zuid wijkt teveel af van de laagste prijs 

Er zijn verschillende aanbestedingen uit het verleden geanalyseerd. Dit 

heeft erop gewezen dat wanneer BNBO Zuid niet de laagste prijs 

indient zij over het algemeen de aanbesteding ook niet halen. Dit komt  

doordat BNBO Zuid vrij duur is. Oorzaken hiervan zijn een hoge AK 

post in de begroting. Wanneer voor deze hoge prijs ook hoge kwaliteit 

geboden zou kunnen worden zou BNBO Zuid het verschil kunnen 

maken en een aanbesteding winnen.  

 Het Plan van Aanpak is onvoldoende projectspecifiek en onderbouwd  

Uit de aanbestedingen uit het verleden die geanalyseerd zijn is 

gebleken dat er vaak slecht gescoord wordt bij het Plan van Aanpak. 

Dient BNBO Zuid niet de laagste prijs in, dan is dit voor BNBO Zuid 

lastig te compenseren met het kwaliteitsonderdeel in het Plan van 

Aanpak. Kritiekpunten van opdrachtgevers luidt vaak dat het Plan van 

Aanpak onvoldoende projectspecifiek is. De opdrachtgever voelt zich 

niet aangesproken en wordt dus ook niet overtuigd. Doordat het Plan 

van Aanpak onvoldoende projectspecifiek is, kunnen gemaakte keuzes 

niet onderbouwd worden omdat er niet naar andere mogelijkheden 

gekeken is.  

 

Na de constatering van de knelpunten heeft er een onderzoeksfase 

plaatsgevonden met als basis vastgestelde taakstellingen. Als gevolg de 

geformuleerde knelpunten en doelstelling is een programma van eisen 

opgesteld. Indien in het hulpmiddel ´Het vernieuwde proces´ aan deze eisen 

wordt voldaan, zijn de geformuleerde knelpunten opgelost en de doelstelling 

behaald.  

In het vernieuwde proces wordt al voordat de gunningsfase van start gaat een 

team samengesteld. Dit gebeurd op basis van de theorie van Edward de Bono. 

Deze theorie is ontwikkeld om creativiteit in een team te stimuleren. Wanneer 

er creativiteit aan een team wordt toegevoegd zal dit bijdragen aan het denken 

in varianten. Een gevolg van het denken in varianten is dat het Plan van Aanpak 

onderbouwd kan worden als varianten afgewogen worden. Wanneer de 
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varianten zich richten op het project zal het Plan van Aanpak ook 

projectspecifiek zijn.  

Het proces is opnieuw ingericht zodat er op een efficiënte en integrale manier 

te werk wordt gegaan. Een efficiënt proces is gerealiseerd door teamleden 

verantwoordelijk te maken voor bepaalde taken. Wanneer iemand zich 

verantwoordelijk voelt zal deze taak ook uitgevoerd worden. Wanneer 

duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, zal voorkomen worden dat er 

werk dubbel gedaan wordt of niet gedaan wordt. Ook is in het vernieuwde 

proces ingericht op een manier waardoor er geen tijd verloren gaat. Doordat het 

team al bekend is voor de gunningsfase, kan er gelijk gestart worden met 

werkzaamheden zodra de aanbestedingsstukken binnen komen. Door een 

gebalanceerde verdeling in de werkbelasting te maken wordt overwerk 

voorkomen.  

Het vernieuwde proces maakt gebruik van elkaars kennis. Er wordt meer 

samengewerkt wat integraliteit stimuleert. Er zijn niet langer meer enkel aparte 

werkzaamheden. Het team zal gezamenlijk een verdiepend onderzoek 

uitvoeren. Tijdens dit verdiepende onderzoek zijn  de variabele wensen van de 

opdrachtgever achterhaald en wordt een concurrentieanalyse uitgevoerd om 

het onderscheidend vermogen van BNBO Zuid te bepalen. Op basis van deze 

gegevens wordt een strategie bepaald voor de aanbesteding. Door ook 

werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren zal de verbinding in het team 

versterken wat ten goede zal komen in de resterende weken van het 

aanbestedingsproces.  

Het vernieuwde proces ondersteund het gehele aanbestedingsproces aan de 

hand van processchema’s, stroomdiagrammen en invulbladen met een 

begeleidende tekst. Het vernieuwde proces heeft een eerste aanzet gegeven hoe 

een aanbesteding ingedeeld kan worden. Het is een algemeen benaderd proces 

dat in principe toepasbaar zal zijn voor alle EMVI aanbestedingen in de 

zorgsector, industrie en onderwijs.  Per aanbesteding zullen er projectspecifieke 

aanpassingen gedaan worden.  

 

‘Het vernieuwde proces’ is niet in de praktijk getoetst bij een aanbesteding. De 

oorzaak hiervan is dat er de afgelopen tijd door BNBO Zuid niet deelgenomen 

is aan aanbestedingen met dezelfde randvoorwaarden als dit rapport. De 

resultaten van het toetsen in de praktijk hadden aannames kunnen versterken. 

De resultaten van het toetsen in de praktijk hadden nooit kunnen aantonen dat 

door het gebruik van het vernieuwde proces meer aanbestedingen worden 

gehaald. Hiervoor zou het vernieuwde proces meerdere malen getoetst moeten 

worden bij verschillende soorten aanbestedingen. Wel zijn is het programma 
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van eisen met bijbehorende oplossingen getoetst aan het vernieuwde proces. 

Hieruit is gebleken dat 6 van de 30 oplossingen gedeeltelijk geïntegreerd zijn in 

het vernieuwde proces of extra aandacht verdienen om deze oplossing ook 

daadwerkelijk te borgen wanneer het vernieuwde proces op een aanbesteding 

gericht wordt. De deeleisen en diens oplossingen zijn terug gekoppeld naar de 

hoofdeisen waaruit is gebleken dat 4 van de 5 hoofdeisen, die voortkomen uit 

de doelstelling, voldoen. De volgende hoofdeisen voldoen: 

 Het vernieuwde proces ondersteund het aanbestedingsproces 

 Het vernieuwde proces is efficiënt en integraal ingericht 

 Het vernieuwde proces ondersteund het vormen van een strategie 

 Het vernieuwde proces zorgt dat uitvoeringsgerelateerde onderdelen 

bekeken worden en afgewogen worden op kosten. 

De hoofdeis die tot nu toe gedeeltelijk voldoet is: 

 Het vernieuwde proces ondersteunt het uitzoeken van de variabele 

wensen van de opdrachtgever 

Deze eis wordt nu wel toegepast maar voldoet nog niet geheel aan de eis.  

Ook de drie planontwikkelaars van BNBO Zuid hebben het vernieuwde proces 

getoetst en beoordeeld. Zij hebben de beoordeling afzonderlijk ingevuld maar 

zijn het er unaniem over  eens dat de doelstelling op 4 van de 5 punten behaald 

is. Ook zij zijn van mening dat het vernieuwde proces niet geheel voldoet aan 

het uitzoeken van de variabele wensen van de opdrachtgever. 

 

Dit kan ermee te maken hebben dat deze hoofdeis op dit moment een klein 

aantal deeleisen heeft en een klein aantal oplossingen. Dit is de enige hoofdeis 

die maar 2 deeleisen met in totaal 3 oplossingen. Van deze 3 oplossingen 

voldoen 2  van oplossingen volledig. Om deze hoofdeis ook te laten voldoen 

zouden er wellicht meerdere deeleisen geformuleerd moeten worden. Hiervoor 

is een uitbreiding in de onderzoeksfase nodig om te kunnen bepalen met welke 

deeleisen deze hoofdeis uitgebreid kan worden.  

 

Als gevolg van de probleemanalyse tijdens het participerend observeren is een 

Porras analyse gemaakt. Hieruit is gebleken dat de scoringskans voor BNBO 

Zuid zal verhogen wanneer het Plan van Aanpak beter onderbouwd wordt met 

projectspecifieke varianten en de prijs scherper gemaakt kan worden door 

varianten af te wegen op de prijs. Om dit te kunnen realiseren is een efficiënt en 

integraal ingericht aanbestedingsproces vereist waarbij een strategie bepaald 

wordt en de daadwerkelijke wensen van de opdrachtgever achterhaald 

worden. Uitgaande van deze veronderstelling zal op basis van de 
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(toetsing)resultaten de scoringskans verhogen wanneer BNBO Zuid gebruik zal 

maken van het vernieuwde proces. Wanneer er nog aanpassingen/ 

toevoegingen worden gedaan met betrekking tot het achterhalen van de 

wensen van de opdrachtgever zal de scoringskans nog meer vergroten.  

 

9.7 Aanbevelingen 
 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven voldoet het vernieuwde proces aan 

4 van de 5 onderdelen van de doelstelling. Het vernieuwde proces ondersteund 

niet in zijn geheel het uitzoeken van de variabele wensen van de opdrachtgever. 

Een mogelijke verbetering zou zijn om deze hoofdeis nog verder te 

onderzoeken. Als er nader onderzoek naar is gedaan hoe de daadwerkelijke 

wensen van de opdrachtgever te achterhalen zijn, is de hoofdeis te verdelen in 

meer deeleisen. Op dit moment zijn er maar 3 deeleisen. Dit zal naar aanleiding 

van nieuw onderzoek uitgebreid kunnen worden. Vervolgens zullen de eisen 

gekoppeld kunnen worden aan nieuwe oplossingen die toegevoegd kunnen 

worden aan het vernieuwde proces. 

Naast deze inhoudelijke aanbeveling zijn er ook aanbevelingen voor vervolg 

onderzoeken ter uitbreiding.  

 

Calculatieproces nader onderzoeken 

Er is geconstateerd dat het calculatieproces zich teveel richt op hoeveelheden 

en te laat begint met de berekening van eenheidsprijzen. In dit rapport is 

daarom het proces zo ingericht dat er meer aandacht gaat naar het bepalen van 

eenheidsprijzen. Maar hoeveel aandacht er precies naar de eenheidsprijzen zal 

moeten gaan is niet bekend. Hoe dit proces efficiënt ingericht kan worden, kan 

een nieuw afstudeeronderzoek zijn en kan als input fungeren voor het 

vernieuwde aanbestedingsproces.  

 

Nieuwe sectoren 

Dit rapport richt zich op  de zorgsector, industrie en onderwijs. Vanwege een 

nieuwe focus van BNBO Zuid wordt er in de toekomst meer gericht op 

aanbestedingen in de renovatie/transformatie van gebouwen maar ook van 

woningen. Het zou voor BNBO Zuid interessant zijn als er ook voor deze 

sectoren wordt gekeken in hoeverre ‘Het vernieuwde proces’ toepasbaar is en 

waar er eventuele veranderingen zouden moeten worden aangebracht om het 

hulpmiddel ook bij nieuwe sectoren te kunnen gebruiken.  
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Borging naar uitvoering 

Een vernieuwd aanbestedingsproces moet erbij helpen om de scoringskans te 

vergroten. Maar als er eenmaal een aanbesteding gewonnen is blijkt vaak dat in 

de uitvoering de prijs hoger uitvalt dan de calculatoren begroot hadden. Een 

oorzaak hiervan is dat de uitvoering de ideeën en plannen die tijdens de 

aanbesteding gemaakt zijn niet altijd consequent uitvoert. Het is daarom 

interessant te onderzoeken hoe de gemaakte plannen in een aanbesteding 

geborgd kunnen worden zodat deze ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen 

worden. 

 

Toetsing in de praktijk 

Door het vernieuwde proces ook daadwerkelijk te gaan toetsen in de praktijk 

kan duidelijk worden waar precies de winst- en verliespunten van het 

hulpmiddel liggen. Er kunnen onderdelen aangepast worden en ontwikkeld 

worden net zo lang tot men resultaat ziet.  

 

Koppeling naar werknemers BNBO Zuid 

Het participerend observeren heeft plaatsgevonden bij BNBO Zuid. Hierbij zijn 

knelpunten vastgesteld op basis van de handelingen van de werknemers die in 

dienst zijn bij BNBO Zuid. ‘Het vernieuwde proces’ houdt echter geen rekening 

met de persoonlijke kennis en kunde van de werknemers. Wanneer er verder 

onderzoek gedaan wordt in de kennis en kunde van de werknemers kan er 

bijvoorbeeld aangeraden worden welke cursussen of opleidingen de 

werknemers nog kunnen volgen om het hulpmiddel te kunnen volgen.  
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BIJLAGEN 
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1. Analyse kwaliteitsonderdeel – onvoldoende projectspecifiek 

 



 

179 

 

2. Knelpuntenlijst 
 

Knelpunt: 

1. Onvoldoende tijd beschikbaar voor het geplande werk 

2. Er is geen vast draaiboek dat uitgevoerd wordt bij aanvang van tender 

3. Geen vaste bezetting personeel voor uitvoeringstechnische aspecten 

4. Er is geen bindende planning voor het tenderproces 

5. Er worden keuzes gemaakt zonder argumentatie of verantwoording 

6. Er worden keuzes gemaakt zonder over andere varianten na te denken 

7. Lang onduidelijk welk tenderteam vanaf gunningsfase aan de slag gaat 

8. Geen voorbereiding tenderteam. Dit komt uit de lucht vallen als extra werk 

9. Invulling UT aspecten op basis van beschikbaarheid i.p.v. meest geschikt 

10. Aanwijzing tender niet voldoende voorbereid 

11. Kwaliteitsstukken PvA zijn niet consequent van niveau 

12. Uitvoeringstechnische discipline geeft geen input aan calculatie 

13. Uitvoeringstechnische discipline vraagt geen input aan calculatie 

14. Er worden teksten in PvA geschreven zonder de opdrachtgever te overtuigen 

15. De gunningsleidraad wordt vaak niet voldoende gelezen 

16. De gunningsleidraad wordt niet voldoende begrepen 

17. Onduidelijk welk uitvoeringsteam voor realisatie bij PvA ingediend word en of dit team 
daadwerkelijk zo blijft 

18. Geen vaste bezetting personeel voor duurzaamheid 

19. Er is geen/weinig ervaring op het gebied van duurzaamheid 

20. Duurzaamheidsaspect wordt op laatste moment 'verzonnen' 

21. Uitvoeringstechnische aspecten zijn niet projectspecifiek genoeg 

22. Duurzaamheidsaspect zijn niet projectspecifiek genoeg 

23. In PvA wordt niet gericht geantwoord  

24. Er wordt geen rekening gehouden met kwaliteitsaspecten die positief zijn voor begroting 

25. PvA wordt op laatste dag definitief geschreven 

26. Er durft niets met zekerheid gezegd te worden tegen opdrachtgever  

27. Er staan spelfouten in PvA 

28. In vergaderingen worden geen notulen gemaakt 

29. Calculatie vraagt geen input van andere disciplines voor begroting 

30. Calculatie geeft geen input aan andere disciplines 

31. Begroting is niet projectspecifiek genoeg 

32. Begroting wordt beschouwd als belangrijkste onderdeel o.b.v. de weging 

33. Begroting wordt in een standaard formaat uitgewerkt 

34. Planning vraagt geen input van andere disciplines 

35. Planning geeft geen input aan andere disciplines 
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36. Planning is niet projectspecifiek genoeg 

37. Planning wordt naar opleverdatum gerekend i.p.v. nadenken over snelste bouwtijd 

38. Plan van Aanpak is niet projectspecifiek genoeg 

39. Geen varianten/argumenten voor keuze planning 

40. Geen standaard proces om naar omliggende gebouwen te kijken 

41. Geen varianten/argumenten voor keuze bouwplaatsinrichting  

42. Geen varianten/argumenten voor keuze logistieke stromen  

43. Geen varianten/argumenten voor keuze invulling van manuren 

44. Geen varianten/argumenten voor keuze materiaal 

45. Geen varianten/argumenten voor keuze materieel 

46. Geen varianten/argumenten voor keuze bouwmethoden 

47. Er wordt een standaardverhaal ‘geknipt & geplakt’ 

48. Veel concurrentie wegens algemeen gebrek aan nieuwe projecten 

49. Door economische crisis hebben opdrachtgevers klein budget 

50. Contacten met vaste onderaannemers betekent niet altijd de laagste prijs 

51. Door kort tijdsbestek nog niet alle offertes binnen van de onderaannemers 

52. Groot aannemers bedrijf met focus op complexe projecten 

53. Veel specialistische mensen nodig voor complexe werken 

54. Moeilijk in te schatten wat concurrentie als laagste prijs indient 

55. Kans  dat aannemers werk met verlies begroten om te winnen 

56. Aannemers dienen lagere prijs in dan ze zouden willen 

57. Onderaannemers maken offerte in korte tijd omdat samenwerking nog niet definitief is 

58. Er wordt een te groot percentage aan marge gerekend door BN 

59. Groot aannemersbedrijf met hoge algemene kosten 

60. Meerdere kantoren waardoor gemiddelde kosten stijgen 

61. Niet alle informatie wordt gedocumenteerd 

62. Er is maar één eindverantwoordelijke voor PvA 

63. Het PvA kan subjectief ingevuld  worden door geringe samenwerking 

64. Wordt informatie gegeven die niet gevraagd is in de hoop te scoren 

65. Doordat onderbouwing van een keuze ontbreekt is het onduidelijk of het de beste keuze is 

66. Ballast Nedam is te duur 

67. Begroting wijkt te veel af van de laagst ingediende prijs 
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3.KJ-Methode 
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4.Oorzaak-gevolgdiagram  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Crisis in de Nederlandse bouwsector 1.

Niet de onderaannemers met scherpste prijs gecontacteerd 2.

Veel specialistische mensen in dienst 3.

Calculatie vraagt/krijgt weinig input van uitvoeringsaspecten 4.

Aannemers werken liever met een deel verlies. Geen werk is meer verlies 5. X
Aanbestedende partijen duiken onder een realistische prijs 6. X

Niet de laagste offertes gekregen 7. X
Begroting wordt volgens de standaard wijze gemaakt zonder project specifieke verbeteringen 8. X X X X X X X X X

Gemiddeld hoog uurloon BN; ook bij niet specialistische projecten 9. X
Begroting BN wijkt te veel af van laagste prijs 10. X X X X

Kwaliteits-onderdelen vragen/krijgen weinig input van calculatie 11.

Er wordt niet begrepen/gelezen wat staat in gunningsleidraad 12. X
Besproken onderdelen van vergadering worden niet in PvA verwerkt 13. X

Opdrachtgever heeft geen vertrouwen 14. X X
Te weinig mensen verantwoordelijk voor PvA 15.

Tactiek: Schieten met hagel, dan raak je altijd wel wat 16. X X
Plan van Aanpak wordt onvoldoende beoordeeld 17. X X X X

Plan van Aanpak niet project specifiek genoeg 18. X X X X X X X X X X
Er worden geen harde beloftes gedaan 19. X

Duurzaamheids-aspect wordt minimaal behandeld 20.

Er wordt te laat gestart met (onderdelen) voor PvA 21.

Men is niet zeker van het eigen geleverde werk 22.

Geen varianten en argumentatie voor de keuze materieel 23.

Geen varianten en argumentatie voor keuze van logistiek 24.

Geen varianten en argumentatie voor keuze van bouwmethode 25.

Geen  varianten en argumentatie voor invulling manuren 26.

Geen varianten en argumentatie voor de van materiaal 27.

Beperkte/geen analyse  van de omgeving 28.

Geen varianten en argumentatie voor keuze bouwplaats-inrichting 29.

Geen varianten en argumentatie voor keuze van planning 30.
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5.Flapper 

 

 

 

 

  

Onderbouwfase met 

stampbeton fundering 5 10 15 20 25 30 35 40

Balkbekisting stellen

Stampbeton balk. storten

Ontkisten funderingsbalken

Montage leidingen op vloer

Systeemvloer leggen

Randkist vloer + sparingen

Beganegrondvloer afstorten

Maarvoering voor bovenbouw

Overgang naar bovenbouw

Onderbouwfase met 

gewapende funderingsbalken 5 10 15 20 25 30 35 40

Werkvloer randkist + beton

Balkwapening vlechten

Balkbekisting stellen

Storten funderingsbalken

Ontkisten funderingsbalken

Montage leidingen onder vloer

Systeemvloer leggen

Vloerrandkist + sparingen

Systeemvloer afstorten

Maarvoering voor bovenbouw

Overgang naar bovenbouw
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Onderbouwfase met 

funderingssloof + metselwerk 5 10 15 20 25 30 35 40

Werkvloer randkist + beton

Wapening sloof vlechten

Sloofbekisting stellen

Beton storten fund. Sloven

Fundering ontkisten

Profielen stellen metselwerk

Metselwerk fundering

Montage leidingen onder vloer

Systeemvloer leggen

Vloerrandkist + sparingen

Systeemvloer afstorten

Maatvoering voor bovenbouw

Overgang naar bovenbouw

Onderbouwfase met kelder 5 10 15 20 25 30 35 40

Werkvloer randkist+beton

Randkist funderingsplaat

Vloerwapening vlechten

Montage ledingen + sparingen

Storten funderingsplaat

Maatvoeren wanden+kolom.

Kolomkist wapening + beton

Kelderwandkist stellen

Wapening wanden vlechten

Sluitwandkist stellen

Storten kelderwanden

Ontkisten kelderwand

Ondersteuning vloerkist

Beplating vloerbekisting

Vloerwapening vlechten

Montage ledingen + sparingen

Storten beganegrondvloer

Maatvoering voor bovenbouw

Overgang naar bovenbouw
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Onderbouwfase met 

funderingssloof + metselwerk 5 10 15 20 25 30 35 40

Werkvloer randkist + beton

Wapening sloof vlechten

Sloofbekisting stellen

Beton storten fund. Sloven

Fundering ontkisten

Profielen stellen metselwerk

Metselwerk fundering

Montage leidingen onder vloer

Systeemvloer leggen

Vloerrandkist + sparingen

Systeemvloer afstorten

Maatvoering voor bovenbouw

Overgang naar bovenbouw
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6. Invulblad stap 1 : Competenties team 
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Verhouding 

# mensen 

Denkhoed Rol Denkwijze Namen

  

 

 Objectiviteit Wit denken in de vorm van 

feiten, cijfers en informatie. 

Iets is pas waarheid als het ook 

daadwerkelijk bewezen kan 

worden. 

……………………… 

………………………… 

………………………… 

………………............... 

 

 Emotioneel Een denker kan de rode hoed 

opzetten om zijn gevoel te 

uiten. Hij laat duidelijk zijn 

emoties merken; snel 

gefrustreerd, zachtaardig, 

begripvol. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 Positivo De kleur van de zon verbeeldt 

het positief en con-structief 

denken. De gele denker is 

steeds op zoek naar kansen en 

ziet zelden bedrei-gingen. 

……………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………… 

 

 Uitvinder Deze hoed staat voor 

creativiteit en nieuwe ideeën. 

Er wordt ‘out of the box’ 

gedacht en men durft buiten de 

gebruikelijke kaders te kijken.  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………… 

 

 Advocaat van 

de duivel 

De zwartkijker, de denker met 

de zwarte hoed vestigt de 

aandacht op alles wat verkeerd 

kan gaan, wat onjuist is of wat 

de risico’s zullen zijn.  

………………………… 

……………………… 

………………………… 

…………………….. 

 

 Regisseur Deze hoed zorgt voor de 

overspanning van het 

denkproces. De blauwe denker 

definieert de problemen en 

regelt de opeenvolging van 

verschillende denktaken.  

...................................... 

………………………… 

………………………… 

………………………….. 
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7. Invulblad stap 1: Beschikbaarheid 

Naam Functie 
Eigenschappen/competenties 

/ervaring 

Beschikbaarheid 

Van…. t/m ….. Aantal overige 

projecten 
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8. Invulblad stap 2: Quickscan 
 

Documentensheet Aanbesteding 
Project:  Vakcollege Eindhoven Aloysius / de Roosten 

  

 

 
Project type: EMVI aanbesteding 

 

 
 QuickScan   

 
 
 
ALGEMEEN 
 

Datum :  

Projectnaam :  

Opdrachtgever :  

Korte projectomschrijving :  

Aanbesteding (datum) :  

Bestek nr./calculatie nr. :  

 
 
 
BEOORDELING AANVRAAG 
 
Gegevens aanbesteding 
 

Omschrijving aanbesteding :  

Type aanbesteding :  

Gunningcriteria :  

Gestanddoening prijs :  

Inschrijvingsvorm :  

Inschrijfsom (excl. BTW)  
(Schatting): 

 

 
 
Tijdsbepalingen 
 

Start werk :  

Uitvoeringsduur :  

Oplevering :  

Onderhoudstermijn :  
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Belangrijke hoeveelheden 
 

Bruto vloeroppervlakte :  

Bruto inhoud :  

 
 
Betrokken adviseurs 
 

Architect :  

Constructeur :  

Overige adviseurs :  

 
 
Concurrentie met concurrentiepositie 
 

Concurrentie : - 
- 
- 
- 
- 

 
 
Contractbeoordeling 
 

Contract condities :  

Betalingscondities :  

Risicoregeling :  

Garanties bank/concern :  

Verzekeringen :  

Coördinatie :  

Contractuele risico’s :  

Garanties :  

Boeteregeling :  

Afkoop/vaste prijs :  

Retentierecht :  

Afwijkingen UAV :  

 
 
Financiële beoordeling 
 

Omzet (excl. BTW) :  

ABK :  

AK en risico :  
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Gecalculeerd resultaat :  

Max. geïnvesteerd 
vermogen : 

 

Externe financiering :   

Technische beoordeling 
 

Ruwbouw (constructie) :  

Afbouw :  

Technische risico’s :  

Alternatieven /afwijkingen :  

Bouwplaatsinrichting :  

Kraaninzet :  

Leerling bouwplaats / 
social return :  

 

Overig :  

 
 
NB: 
- fact sheet volledig invullen  
- situatieschets (schaal 1:200/500) bijvoegen 
- tekeningen plattegronden en gevels (schaal 1:100/1:200) bijvoegen 
- beknopte informatie over alle essentiële elementen van de offerte c.q. contract bijvoegen 
- alle contractstukken, zoals letter of intend / afstandsovereenkomst bijvoegen 
- bij de risico’s ook vermelden hoe deze worden ondervangen.  

 
 
 

Aanvraag compleet : 
 

Contractbeoordeling : Actielijst benodigd : Inschrijfautorisatie : 
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9. Invuldblad stap 3: Procesplanning 

 
Mijlpalen Datum Verantwoordelijke 

Beschikbaar stellen van 

gunningsleidraad en bijbehorende 

documenten 

 N.v.t. 

Aanwijzing   

Indienen vragen voor nota van 

inlichtingen 

  

Screening juridische zaken bn legal   

Screening car verzekering   

Model k-verklaring   

Onvoorwaardelijke 

bereidheidsverklaring 

  

Hoeveelheden definitief vastgesteld   

Prijs definitief vastgesteld   

Inschrijvingsbiljet   

Varianten m.b.t. Pva vastleggen   

Pva definitief afgerond   
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Overzicht verhoudingen tijdsbesteding   

Onderdeel Gemiddelde   

Tendermanagement 17,7%   

Uitvoering 19,6%   

Calculatie 62,7%   

 

 

 

 

   

Functie Aantal (geschatte) uren Opmerkingen 

Doorhalen wanneer functies in een samengesteld team niet van toepassing zijn 

Tendermanager   

Planontwikkelaar   

Projectleider 1   

Projectleider 2   

Werkvoorbereider 1   

Werkvoorbereider 2   

Calculator 1   

Calculator 2   

Calculator 3   

Calculator 4   
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10. Template stap 3: Excel procesplanning 
 

 
Project     = Opdrachtgever                                      

 Projectnr. 700.993    = Mijlpaal                                        

 Datum 15-1-2015    = Planontwikkeling                                     

 Opgesteld N. Beurskens    = Calculatie                                       

 Versie: 0 - Concept    = Realisatie                           
 

 Onderdeel Procesplanning aanbesteding (EMVI)    = Overig                                        

                                                              

 Maand januari februari maart april 

 Week 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Bewerking 12 
1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 2 3 4 5 6 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 2 3 4 5 6 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

3
0 

3
1 1 2 3 

A GUNNINGLEIDRAAD d.d. 12-01-2015                                                                                                                         

1 Beschikbaar stellen stukken                                                                                                                         

2 Indienen vragen                                                                                                                         

3 Verzenden nota van inlichtingen                                                                                                                         

4 Aanwijzing bouwlocatie                                                                                                                         

5 Proces verbaal van aanwijzing                                                                                                                         

6 Indienen inschrijving                                                                                                                         

7 Presentatie inschrijvingen                                                                                                                         

8 Beoordeling inschrijvingen                                                                                                                         

9 Correspondentie gunningsresultaat                                                                                                                         

10 
Bezwaartermijn gunningsresultaat 
(Alcatel)                                                                                                                         

11 Definitieve gunning                                                                                                                         

12 
Uiterlijke oplevering project op 28-05-
2016                                                                                                                         

                                                                                                                            

                                                                                                                            

B IN TE DIENEN STUKKEN                                                                                                                         

1 Inschrijvingsbiljet 

Geer
d                                                                                                                       

2 Model K-verklaring Niels                                                                                                                       

3 
Kwalitatieve aspecten - Plan van 
Aanpak Niels                                                                                                                       

3.
1 Projectbeheersing (wegingsfactor 2) Niels                                                                                                                       
3.
2 

Organisatie en samenwerking 
(wegingsfactor 2) Niels                                                                                                                       

3.
3 

MVO en duurzaamheid (wegingsfactor 
1) Niels                                                                                                                       

4 
Onvoorwaardelijke 
bereidheidsverklaring Niels                                                                                                                       

5 Gespecificeerde begroting 

Geer
d                                                                                                                       

                                                                                                                            

                                                                                                                            

C 
OVERLEGSTRUCTUUR en 
BESCHIKBAARHEID                                                                                                                         

1 
Overleg tenderteam (09.00 uur, kamer 
1.11)                                                                                                                         

2 Overleg directie                                                                                                                         

3 Tender Committee (> 7,5 mln)     n.v.t.                                                                                                                         

4 Contract Committee (> 25 mln)   n.v.t.                                                                                                                         

5                                                                                                                           

6 Planontwikkeling                                                                                                                         

7 Calculatie                                                                                                                         
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8                                                                                                                           

9 Projectleider                                                                                                                         

10 Werkvoorbereider                                                                                                                         

11 Uitvoerder                                                                                                                         

                                                                                                                            

                                                                                                                            

D WERKZAAMHEDEN PRIJSVORMING                                                                                                                         

1 Inkooplijst opstellen tbv aanvragen                                                                                                                         

2 Versturen aanvragen                                                                                                                         

3 Onderzoek opdrachtgever                                                                                                                         

3 
Werkzaamheden, hoeveelheden en 
eenheidsprijzen                                                                                                                         

4 Verwerken nota's                                                                                                                         

5 Varianten genereren                                                                                                                         

6 Varianten kiezen                                                                                                                         

7 Spiegelen offertes                                                                                                                         

8 Definitief vaststellen prijzen                                                                                                                         

9 Invullen inschrijfbiljet                                                                                                                         

10 Aanleveren gespecificeerde begroting                                                                                                                         

                                                                                                                            

E 
WERKZAAMHEDEN 
KWALITEITSASPECTEN                                                                                                                         

1 
Screening juridische zaken door BN 
Legal                                                                                                                          

2 
Screening CAR verzekering door BN 
Assurantiën                                                                                                                         

3 
Screening bouwkundig door BNE 
Bouwtechniek                                                                                                                         

4 Screening installaties door T&H                                                                                                                         

                                                                                                                            

  Plan van Aanpak (PvA)                                                                                                                         

5 Inventariseren vraagstelling                                                                                                                         

6 
Brainstorm input (waar info vandaan te 
halen)                                                                                                                         

7 Onderzoek opdrachtgever                                                                                                                         

8 Varianten genereren                                                                                                                         

9 Varianten kiezen                                                                                                                         

10 Hoofdstructuur PvA opstellen                                                                                                                         

11 Uitwerken teksten PvA                                                                                                                         

12 Controle klankbordgroep                                                                                                                         

13 Aanpassen PvA                                                                                                                         

14 Definitief maken PvA                                                                                                                         

                                                                                                                            

15 Planning opstellen                                                                                                                         

16 Duurzaamheidsaspecten (onderhoud)                                                                                                                         
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11. Opzet database stap 4a: Concurrentieanalyse 
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12.  Samenvatting onderzoek stap 4b: Financiële 
stromingen per sector 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zorg Onderwijs Industrie

Geldgever WFZ Overheid

Nieuwbouw/
verbouw 

zorgsector

Rente & 

aflossing
Lening

Solvabiliteit > 15% ; groter vertrouwen geldgever

Basisonderwijs

Voortgezet 
onderwijs

Hogescholen

Universiteiten

Proces

Logistiek

Installaties

Ontwerp Uitvoering

Eerder opleveren
(Eerder inkomsten)
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13. Opzet database stap 4c: Aandachtspunten 
opdrachtgever 
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14. Uitleg focusmatrix stap 5: Strategie bepalen 
Inter Tender Consult heeft op basis van de SWOT analyse een matrix  

ontwikkeld die toegepast kan worden bij aanbestedingen. (Inter Tender 

Consult, 2015) 

De matrix helpt bij het documenteren en structureren van het denkproces. Door 

de matrix in te vullen wordt er geholpen om de strategische informatie op een 

gestructureerde manier te verzamelen en tevens op een overzichtelijke manier 

te documenteren. Aan de hand van zeven stappen wordt de matrix ingevuld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Bepaal de sterke punten van BNBO Zuid 

2.  Bepaal de aandachtspunten van BNBO Zuid 

3.  Bepaal de winstpunten voor de opdrachtgever. 

Waar wordt de opdrachtgever blij van? Wat wil hij precies? De vraag 

achter de vraag. 

4.   Bepaal de verliespunten van de opdrachtgever. 

Wat wil de opdrachtgever absoluut niet? Wat mag er volgens hem niet 

gebeuren? Waar heeft hij geen ‘extra’ geld voor over? 

5.  Combineer de sterke punten met de aandachtspunten van BNBO Zuid 

met de winstpunten en verliespunten voor de opdrachtgever. 

6.  Formuleer een top 5 met uitdagingen. 

7. Bedenk een actieplan voor de omgang met de top 5 uitdagingen. 

 

 

 

Focusmatrix 

Sterke punten 

BNBO Zuid 

Aandachtspunten 

BNBO Zuid 

Stap 1 t/m 4 Stap 1 t/m 4 

Winstpunten 

opdrachtgever 

Stap  

1 t/m 4 

 

 
   

 

 
   

Verliespunten 

opdrachtgever 

Stap  

1 t/m 4 

 

 
   

 

 
   



 

203 

 

Stap 1 t/m 4:  

Bepaal de sterke- en aandachtspunten van BNBO Zuid en de winst- en 

verliespunten voor de opdrachtgever. 

Iedereen schrijft voor de stappen 1 t/m 4 zijn eigen punten op afzonderlijke 

post-its. Vervolgens plakt iedereen de post-its in de matrix en licht zijn punten 

kort toe. De post-its met punten over BNBO Zuid worden in de bovenste rij 

geplakt. De post-its met de punten voor de opdrachtgever worden in de linker 

kolom geplaatst. 

Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5:  

Combineer sterke-/aandachtspunten van BNBO Zuid met winst-/verliespunten 

voor de opdrachtgever. 

Bij stap 5 wordt op zoek gegaan naar interessante combinaties van sterke-

/aandachtspunten van BNBO Zuid en winst-/verliespunten van de 

opdrachtgever. Welke sterke punten van BNBO Zuid maken de opdrachtgever 

blij, en moeten dus extra benadrukt worden in het plan? Waar moet nog extra 

aandacht naar toe gaan en vormt wellicht een knelpunt? 

Focusmatrix 

Sterke punten BNBO 

Zuid 

Aandachtspunten 

BNBO Zuid 

Landelijke 

dekking 

maar 

lokaal 

opererend 

  Expertise 

binnen 

bedrijf 

aanwezig             

Project-

specifiek 

benaderen 

Prijs 

Winstpunten 

opdrachtgever 

Wil verrast 

worden 

 

 
   

Geen klachten 

vanuit de 

omgeving 

 

 
   

Verliespunten 

opdrachtgever 

Slecht 

onderbouwd 

risicodossier 

 

 
   

Uitloop van 

werkzaamheden 

 

 
   

Figuur 30: Voorbeeld focusmatrix 
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Bepaal welke combinaties het meest interessant zijn en markeer deze. De 

gemarkeerde combinaties zijn de punten waar men zich op gaat focussen in het 

aanbestedingsproces en in het EMVI-plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6:  

Formuleer een top 5 uitdagingen 

Formuleer op basis van de gemarkeerde combinaties een top 5 uitdagingen 

voor de aanbesteding. Op basis van de combinatie van het sterke punt 

‘Landelijke dekking, maar lokaal opererend’ en winstpunt ‘Opdrachtgever wil 

verrast worden’ kan bijvoorbeeld de volgende uitdaging geformuleerd worden: 

‘We verrassen de opdrachtgever met gedetailleerde kennis van de omgeving’. 

Anderzijds zal bij een lokaal opererend bedrijf meer sympathie heersen onder 

de omwonenden. De omwonenden zijn immers bekend met de aannemer en 

hebben meerdere ervaringen.  

Daarentegen moet er extra aandacht gaan naar de onderbouwing en uitleg van 

het plan van aanpak. BNBO Zuid heeft als aandachtpunt dat er vaak projecten 

in algemene zin worden benaderd. Voor een opdrachtgever is het dan niet 

onderbouwd waarom men het op deze manier aanpakt. Het zijn keuzes op basis 

van ervaringen en er worden geen specifieke onderbouwingen gegeven.  

Door deze algemene benadering loopt men het risico de planning ook op deze 

Focusmatrix 

Sterke punten BNBO 

Zuid 

Aandachtspunten 

BNBO Zuid 

Landelijke 

dekking 

maar 

lokaal 

opererend 

  Expertise 

binnen 

bedrijf 

aanwezig             

Project-

specifiek 

benaderen 

Prijs 

Winstpunten 

opdrachtgever 

Wil verrast 

worden 
X    

Geen klachten 

vanuit de 

omgeving 

 

X 
   

Verliespunten 

opdrachtgever 

Slecht 

onderbouwd 

risicodossier 

 

 
 X  

Uitloop van 

werkzaamheden 

 

 
 X  
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manier te maken. De kans is dan aanwezig dat een opleverdatum niet gehaald 

wordt. 

 

 

Stap 7:  

Bedenk een actieplan voor de omgang met de top 5 uitdagingen 

Ten slotte wordt er bedacht welke acties er uitgevoerd gaan worden om goed 

om te gaan met de uitdagingen uit de top 5. Acties die voortvloeien uit de 

uitdaging ‘We verrassen de opdrachtgever met gedetailleerde kennis van de 

omgeving’ kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Een locatiebezoek 

 Gesprekken met de omwonenden 

 Opstellen van een verkeersstromenkaart 

 Opstellen van een stakeholderskaart 

De matrix focus bepalen helpt om op een efficiënte manier, de juiste focus voor 

de aanbesteding te kiezen en een actieplan op te stellen. 
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15. Variabele wensen met varianten stap 6: varianten bekijken 
 

Planning

Keuze 

bouwmethode

Fasering

Ploegen

Alternatief voor 

bouwmethode

Assemblage 

bouw

Prefabriceren 

in hub

Snelle 

bouwtijd

Ploeggrootte 

vergroten

Werken in 2 

shifts per dag

Werken in 3 

shifts per dag

2x zo snel

3x zo snel

€

+ 10%

€ 

+ 15%

Afhankelijk 

van 

vergroting

€ 

Afhankelijk van 

vergroting

Montagebouw

Gietbouw

Elementen van 

staal

Stapelbouw

Elementen van 

hout

Beton

Houtskeletbouw

Metselwerk

Prefab 

elementen

Unitbouw

Hub op afstand

Hub op 

bouwplaats
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Kortere 

bouwtijd

Materieel

Bouwplaats

-inrichting/ 

logistiek

Minder 

overlast

Communicatie 

omgeving

Geluidsoverlast

Stofontwikkeling

Trillingen

Parkeer-

mogelijkheden

Aan-/afvoerroute

Frequentie van 

leveringen

Internet

Bijeenkomsten

Open dagen

Damwanden 

plaatsen

Trillen

Drukken

Meer overlast 

dan drukken

Minder 

overlast dan 

drukken

Funderingspalen 

plaatsen

Heien

Activiteit
Lwr

dB

(A)

60 dB

(A)

65 dB

(A)

70 dB

(A)

75 dB

(A)

80 dB

(A)

Heien betonpalen 126 400 250 150 80 50

Heien stalen buispalen 140 1200 850 550 350 230

Heien damwanden 130 550 350 225 125 75

Intrillen buispalen 121 250 150 80 50 25

Intrillen damwanden 125 350 200 125 75 50

Geluidarme aggregaat 93 15 10 <10 <10 <10

Geluidarme pomp 90 10 <10 <10 <10 <10

Compressor 100 35 20 10 <10 <10

Pneumatisch beitelen/hameren 119 220 140 75 45 25

Ontgraven 107 60 30 20 10 <10

Zes vrachtwagenbewegingen per uur 106 30 17 10 <10 <10

Afstand tot activiteit (m)

Carpoolen

Op eigen terrein

Op afstand

Sproeien 

bouwplaats

Overdekken 

werkzaamheden

Hub op afstand

Just-in-time

Venstertijden

Ontheffingen

Website

Blog

E-mail

Whatsappgroep

Delen van 

informatie voor 

toekomst

…..

Workshops

Rondleidingen
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Certificaten (PSO, 

Bewuste Bouwers, 

MVO)

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Kwaliteit 

borgen

Samenwerking 

met verschillende 

partijen

Planning borgen

Kwaliteit product/

werk

Samenstelling 

binnen organisatie

Ervaringen 

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen/ 

CV’s
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16. Calculatieproces stap 8: Voorbeeld raming 
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17. Varianten kiezen stap 9: Gevolgen kosten 
  

DBK

ABK

AK

Winst & Risico

Planning

Keuze 

bouwmethode

Kortere 

bouwtijd

Materieel

Bouwplaats-

inrichting/ 

logistiek

Fasering

Aantal ploegen 

en ploeggrootte

Alternatief voor 

bouwmethode

Prefab 

elementen

Prefabriceren in 

hub

Snelle 

bouwtijd

Minder 

overlast

Communicatie 

omgeving

Geluidsoverlast

Stofontwikkeling

Trillingen

Parkeer-

mogelijkheden

Aan-/afvoerroute

Frequentie van 

leveringen

Internet

Bijeenkomsten

Open dagen

Kwaliteit 

borgen

Samenwerking 

met 

verschillende 

partijen

Planning borgen

Kwaliteit 

product/werk

Samenstelling 

binnen 

organisatie

Ervaringen 

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen/ 

CV’s

Certificaten (PSO, 

Bewuste Bouwers, 

MVO)

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

80%

Materiaal/

onder-

aanneming

50% UTA

20% 

Manuren 

eigen 

personeel

25% Bouwplaats-

inrichting

23% Materieel

2% overig

6% BNBO Zuid

1% BNBO 

Netto percentage

CAR Verzekering
Premie/eigen 

risico
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DBK

ABK

Planning

Keuze 

bouwmethode

Kortere 

bouwtijd

Materieel

Bouwplaats-

inrichting/ 

logistiek

Fasering

Aantal ploegen 

en ploeggrootte

Alternatief voor 

bouwmethode

Prefab 

elementen

Prefabriceren in 

hub

Snelle 

bouwtijd

Minder 

overlast

Communicatie 

omgeving

Geluidsoverlast

Stofontwikkeling

Trillingen

Parkeer-

mogelijkheden

Aan-/afvoerroute

Frequentie van 

leveringen

Internet

Bijeenkomsten

Open dagen

Kwaliteit 

borgen

Samenwerking 

met 

verschillende 

partijen

Planning borgen

Kwaliteit 

product/werk

Samenstelling 

binnen 

organisatie

Ervaringen 

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen/ 

CV’s

Certificaten (PSO, 

Bewuste Bouwers, 

MVO)

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

80%

Materiaal/

onder-

aanneming

50% UTA

20% 

Manuren 

eigen 

personeel

25% Bouwplaats-

inrichting

23% Materieel

2% overig

AK

Winst & Risico

6% BNBO Zuid

1% BNBO 

Netto percentage

CAR Verzekering
Premie/eigen 

risico
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DBK

ABK

Planning

Keuze 

bouwmethode

Kortere 

bouwtijd

Materieel

Bouwplaats-

inrichting/ 

logistiek

Fasering

Aantal ploegen 

en ploeggrootte

Alternatief voor 

bouwmethode

Prefab 

elementen

Prefabriceren in 

hub

Snelle 

bouwtijd

Minder 

overlast

Communicatie 

omgeving

Geluidsoverlast

Stofontwikkeling

Trillingen

Parkeer-

mogelijkheden

Aan-/afvoerroute

Frequentie van 

leveringen

Internet

Bijeenkomsten

Open dagen

Kwaliteit 

borgen

Samenwerking 

met 

verschillende 

partijen

Planning borgen

Kwaliteit 

product/werk

Samenstelling 

binnen 

organisatie

Ervaringen 

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

Ervaringen/ 

CV’s

Certificaten (PSO, 

Bewuste Bouwers, 

MVO)

Ervaringen

Werkwijze, Plan 

van aanpak

80%

Materiaal/

onder-

aanneming

50% UTA

20% 

Manuren 

eigen 

personeel

25% Bouwplaats-

inrichting

23% Materieel

2% overig

AK

Winst & Risico

6% BNBO Zuid

1% BNBO 

Netto percentage

CAR Verzekering
Premie/eigen 

risico


