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De hoofdaannemer besteedt tegenwoordig een groot deel van de bouwwerkzaamheden uit. Om een 
leverancier/onderaannemer voor een opdracht te selecteren, worden eerst offertes aangevraagd. Dit 
gebeurt in eerste instantie tijdens de aanbestedingsfase door de calculator en in de daarop volgende 
uitvoeringsfase door de inkoper. Doordat de aanvrager de leveranciers veel speelruimte biedt bij de 
offerteaanvraag, ontvangt de aanvrager slecht te vergelijken offertes. Veel tijd wordt besteed aan het 
spiegelen van de offertes. Ook tijdens inkoopgesprekken met leveranciers komen zaken naar boven die 
niet uit de offerte gehaald kunnen worden. De doelstelling van het onderzoek richt zich op het 
ontvangen van vergelijkbare offertes. Het onderzoek is afgebakend voor het onderdeel 
metaalconstructiewerk, omdat dit onderdeel veel raakvlakken heeft met andere bouwdisciplines en een 
relatief grote invloed heeft op de financiële situatie van een project. 
 
Het probleem van de slecht vergelijkbare offertes, komt grotendeels voor rekening van de aanvragende 
partij. De kern van het probleem is dat eerst offertes worden aangevraagd en pas na het ontvangen 
van de offertes over de werkelijke opdracht wordt nagedacht. De aannemer durft te weinig zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en laat beslissingen en aannames te veel over aan onderaannemers. 
Hierdoor worden offertes ontvangen die moeilijk vergelijkbaar zijn. 
 
Ontvangen offertes voor het metaalconstructiewerk zijn op drie punten slecht te vergelijken: 
hoeveelheden, prijsopbouw en voorwaarden. Eerst is aan de kant van de aannemer gekeken naar 
mogelijke oorzaken. Op basis van deze mogelijke oorzaken zijn aan de kant van de staalleveranciers 
alle oorzaken geïnventariseerd. Een zestiental oorzaken liggen ten grondslag aan het probleem van de 
moeilijk vergelijkbare offertes.  Voor elke oorzaak of cluster oorzaken is een deeloplossing 
aangedragen. Per deeloplossing is aangegeven of deze geldt voor het staalskelet, de constructie-
onderdelen of voor alle aan te vragen onderdelen. De deeloplossingen voor het metaalconstructiewerk 
vertalen zich in een aantal maatregelen die de aanvrager moet treffen in het inkooppakket. Het 
algemene deel van de oplossing bevat een viertal (hoofd)punten: 

o Aangeven welke onderdelen leveranciers dienen aan te bieden; 
o Aangeven met welke voorwaarden de prijs van de leverancier tot stand dient te komen; 
o Aangeven welke prijsopbouw de leverancier dient te hanteren; 
o De juiste informatie in het inkooppakket opnemen. 

 
Een belangrijke rol is weggehaald voor het projectoverleg. Tijdens het projectoverleg zullen de 
werkvoorbereider, projectleider en inkoper over het in te kopen product overleggen welke onderdelen 
hiertoe behoren, op basis van welke voorwaarden de overeenkomst tot stand moet komen en de 
aandachtspunten tijdens uitvoering. De keuzes worden op het overdrachtsformulier gezet. Op basis van 
het overdrachtsformulier kan het aanvraagmodel ingevuld worden. Het aanvraagmodel genereert twee 
documenten: de inkoopinfo en het prijzenblad. Op de inkoopinfo staat de informatie over het project, 
de aanvrager en de informatie in het inkooppakket. Het prijzenblad bevat de prijsopbouw en de 
voorwaarden. Op dit prijzenblad dient de leverancier zijn prijzen in te vullen. Dit zal dan gelden als zijn 
offerte. Omdat alle offertes nu dezelfde onderdelen bevatten en gebaseerd zijn op dezelfde 
voorwaarden, kan de prijsspiegel opgezet te worden door de kolommen met hoeveelheden, 
eenheidsprijzen en totaalprijzen naast elkaar te zetten. 
 
Het onderzoek is verder uitgewerkt voor het onderdeel metaalconstructiewerk. In figuur 1 wordt 
weergegeven hoe een werkvoorbereider het inkooppakket voor het metaalconstructiewerk moet 
samenstellen. Voor de prijsopbouw is onderscheid gemaakt tussen de twee onderdelen die de STABU-
systematiek onderscheid: staalskelet en constructie-onderdelen. Voor de voorwaarden kan de 
aanvrager uit een standaardlijst met voorwaarden voor het metaalconstructiewerk een keus maken. 
Voor de documenten in het inkooppakket: besteksparagrafen, tekeningen, details en overige 
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documenten, kan de aanvrager de gegevens invullen. Getracht is te voorkomen dat de aanvrager 
gehele bestekken en sets met tekeningen naar de leverancier verstuurt. 
 
In het aanvraagmodel zijn naast de vier (hoofd)punten ook kleinere deeloplossingen verwerkt, die 
specifiek zijn voor het metaalconstructiewerk. Hierbij kan gedacht worden aan een vermelding van het 
gerekend percentage kop-, voet- en schetsplaten door de leverancier. 
 
Met dit aanvraagmodel is een aanvrager in staat vergelijkbare offertes te ontvangen. Door het invullen 
van het prijzenblad worden twee van de drie knelpunten opgelost. De voorwaarden, die de aanvrager 
selecteert, worden op het prijzenblad vermeld. Doordat leveranciers hierop de prijzen invullen, 
conformeren zij zich aan deze voorwaarden. Leveranciers kunnen hun eigen voorwaarden niet kwijt op 
het prijzenblad. Door het prijzenblad houden leveranciers zich ook automatisch aan de prijsopbouw. 
Per onderdeel kan de inkoper de onderlinge prijzen van de leveranciers vergelijken. 
 
Een randvoorwaarden van het onderzoek was dat de hoeveelheden niet verstrekt worden aan de 
leveranciers. Dit blijft dan een risicofactor. Door een aantal maatregelen te nemen, kan het inkoopteam 
ervoor zorgen dat de leveranciers de hoeveelheden veel beter en makkelijker kunnen uittrekken. De 
genomen maatregelen zijn: 

- vermelding van het percentage kop-, voet- en schetsplaten op het prijzenblad: hierdoor wordt 
het netto percentage van het uitgetrokken staalwerk beter in zicht gebracht; 

- inkleuren van de tekeningen (per onderdeel), waardoor het uittrekken makkelijker wordt; 
- prijsdeling per onderdeel, zodat eventuele verschillen per onderdeel geanalyseerd kunnen 

worden; 
- onduidelijke onderdelen van het bouwkundig staalwerk niet aanvragen, maar pas tijdens een 

inkoopgesprek aan bod laten komen; 
- inkooppakket beperken tot alleen die documenten die van toepassing zijn, zodat het 

inkooppakket overzichtelijker wordt voor een leverancier. 
 
Het ontvangen van vergelijkbare offertes voor het metaalconstructiewerk kan bereikt worden indien de 
aannemer verantwoordelijkheid durft te nemen. In geval van onduidelijkheden zelf aannames en 
beslissingen te nemen en deze niet over te laten aan onderaannemers. 
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1.11.11.11.1    Aanleiding van het ondeAanleiding van het ondeAanleiding van het ondeAanleiding van het onderzoekrzoekrzoekrzoek    
 
 
Meer en meer besteedt een hoofdaannemer werkzaamheden uit. Steeds minder werkzaamheden 
worden door eigen personeel uitgevoerd. Om de werkzaamheden onder te brengen bij een 
onderaannemer worden offertes aangevraagd. Op basis van de ontvangen offertes wordt de meest 
passende offerte en de daarbij horende onderaannemer het werk gegund. 
 
Bij het aanvragen van offertes blijkt dat leveranciers vaak niet aanbieden van datgene dat het 
inkoopteam voor ogen heeft. Inkoopteams ondervinden ook grote verschillen tussen de offertes 
onderling. Hierbij kan de hoofdaannemer de hand deels in eigen boezem steken. Door leveranciers 
speelruimte te bieden bij de offerteaanvragen, zullen vaak moeilijk vergelijkbare offertes ontvangen 
worden. Van oudsher is dit volgens sommige (senior) inkopers de charme van het vak en inherent aan 
het inkopen. Veel tijd van een inkoper gaat dan ook op aan inkoopgesprekken en aan het overleg met 
leveranciers ter verduidelijking van de offertes. Het spiegelen van de offertes speelt dan ook een 
belangrijke rol. Afbeelding 1.1a geeft het verschil weer van de offertes voor en na het spiegelen. Uit de 
eerste analyse blijkt dat de (prijs)verhoudingen tussen de leveranciers na het spiegelen (=vergelijkbaar 
maken) van de offertes sterk kunnen veranderen. 
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Omdat de inkoop een steeds belangrijkere rol speelt binnen de hoofdaannemerij, groeit ook het besef 
dat de offertes een belangrijke rol vervullen. Om tot de juiste keuze van een onderaannemer te komen, 
zullen offertes beter vergelijkbaar moeten zijn. Het inkoopteam wil tijdens inkoopgesprekken niet meer 
voor verrassingen komen te staan. 
 
Om projecten winstgevend te maken, is het de taak van het projectteam om binnen de 
aanbestedingssom het project uit te voeren. Al tijdens calculatiefase wordt hiervoor de basis gelegd. De 
aannemingssom dient door de calculatie zo opgezet te worden, dat Ballast Nedam de laagste 
inschrijving behaald en toch winst kan maken op het project. Omdat ongeveer 80% van de totale 
omzet van Ballast Nedam wordt uitbesteed bij onderaannemers, is goed inkopen van groot belang. 
Om goed in te kopen, is het dus van belang om goede offertes te ontvangen om op deze manier de 
meest passende leverancier te selecteren voor een overeenkomst. Om de juiste keuze te maken tussen 
verschillende leveranciers, is het belangrijk dat de offertes vergelijkbaar zijn.  
 
Een belangrijk winstpunt van vergelijkbare offertes, is het feit dat tijdens een inkoopgesprek de 
onderaannemer niet met onverwachte zaken aankomt, die niet direct uit de offerte zijn op te maken. De 
hoofdaannemer gaat vaak uit van alles wat niet expliciet in de offerte is uitgesloten, meegenomen is in 
de prijs. Veel discussieleed tussen onderaannemer en hoofdaannemer kan bespaard worden, indien 
beide partijen van elkaar weten wat gevraagd en aangeboden wordt. Indien de onderaannemer 
datgene aanbiedt wat het inkoopteam aanvraagt, zal het inkoopteam niet voor verrassingen komen te 
staan tijdens het inkoopgesprek. Ook de voorwaarden waarover een deel van de inkoopgesprekken 
gaat, kunnen dan sneller afgehandeld worden. Het inkoopteam kan eveneens tijd besparen doordat 
het overleg met leveranciers minder tijd zal vergen, indien vergelijkbare offertes worden ontvangen. 
Ook op de tijdsduur van de inkoopgesprekken kan tijd bespaard worden. 
 
Om het onderzoek af te bakenen, is gekozen het onderzoek te beperken tot het onderdeel 
metaalconstructiewerk. Hiervoor is gekozen, omdat het metaalconstructiewerk vaak een aanzienlijk 
inkoopwaarde van het project vertegenwoordigt. Hiernaast kan de opdracht voor het 
metaalconstructiewerk bestaan uit zowel levering, arbeid als engineering. De keuze voor het 
metaalconstructiewerk is mede bepaald door het feit dat het staalwerk veel aansluitingen bevat met 
andere disciplines als betonwerk, gevelbekleding, dak en metselwerk. De staalconstructie bevindt zich 
vaak in het begintraject van de bouw, zodat deze als één van de eerste onderdelen ingekocht wordt. 
 
 

1.21.21.21.2    Doelstelling van het onderzoekDoelstelling van het onderzoekDoelstelling van het onderzoekDoelstelling van het onderzoek    
 
 
De doelstelling van het onderzoek luidt:  
 
Het ontvangen van vergelijkbare ofHet ontvangen van vergelijkbare ofHet ontvangen van vergelijkbare ofHet ontvangen van vergelijkbare offertes voor fertes voor fertes voor fertes voor hethethethet metaalconstructiewerk metaalconstructiewerk metaalconstructiewerk metaalconstructiewerk....    
    
Met deze doelstelling wil ik bereiken dat het inkoopteam offertes ontvangt, waarmee het inkoopteam 
zonder nadere uitleg van de staalleverancier, de offertes kan vergelijken. Dit houdt in dat de offerte 
over alle onderdelen, die het inkoopteam in de prijsspiegel en opdracht van de staalleverancier wil 
hebben, moet vermelden op welke manier de leverancier hiermee gerekend heeft. Het inkoopteam kan 
op basis van de ontvangen offertes direct de meest passende leverancier uitnodigen voor een 
inkoopgesprek. Tijdens dit gesprek zullen beide partijen weten wat van elkaar verwacht kan worden. 
Het inkoopteam hoeft tijdens het inkoopgesprek niet voor onverwachte zaken komen te staan. Na het 
ontvangen van de offertes kan zodoende veel tijd bespaard worden door het inkoopteam. 
 
Voor dit onderzoek is gekozen de hoeveelheden niet aan de leveranciers te verstrekken. Een aantal 
inkopers doen dit bewust niet, omdat leveranciers op deze manier verantwoordelijk zijn voor de eigen 
uitgetrokken hoeveelheden. Indien de aanvrager de hoeveelheden verstrekt en deze blijken niet te 
kloppen, dan volgt hieruit meer- of minderwerk. Tijdens het aangaan van een overeenkomst wordt 
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besproken dat de hoeveelheden, zoals dan afgesproken niet verrekenbaar zijn. Pas in geval van 
wijzigingen kan aanspraak gemaakt worden op meer- of minderwerk. Omdat dit een werkwijze is van 
een aantal inkopers, is besloten een randvoorwaarde in het onderzoek op te nemen. De 
randvoorwaarde voor het onderzoek is dat de leveranciers zelf de hoeveelheden uittrekken. De 
aanvrager moet dan wel zorgen dat leveranciers ook in staat zijn de hoeveelheden goed uit te trekken. 
 
De oplossing zal zich bevinden aan de kant van de aannemer. De oplossing zal beschrijven op welke 
manier het inkoopteam de offerteaanvraag dient op te stellen. In de huidige situatie vragen de inkoper 
en calculator op verschillende manieren aan. Wellicht kan één uniforme offerteaanvraag zowel de 
behoeftes van de inkoper als de calculator behartigen en daarmee vergelijkbare offertes ontvangen 
kunnen worden. 
 

 

1.31.31.31.3    Opbouw van verslagOpbouw van verslagOpbouw van verslagOpbouw van verslag    
 
 
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel is geanalyseerd waar de knelpunten zich 
voordoen. In het tweede deel wordt de oplossing gepresenteerd. Eerst zal per probleem een 
deeloplossing worden gegeven. Alle deeloplossingen worden tot een totaaloplossing geformeerd.  
 
In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt aangegeven hoe de analysefase is aangepakt en welke knelpunten 
naar voren zijn gekomen. De knelpunten hebben zich op drie vlakken geuit: hoeveelheden, 
prijsopbouw en voorwaarden. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de knelpunt per deelgebied 
besproken en deeloplossingen aangedragen. In hoofdstuk 6 wordt de opzet van de oplossing 
besproken. In hoofdstuk 7 wordt het aanvraagmodel behandeld. Hoofdstuk 8 behandelt de 
documenten die door het aanvraagmodel worden gegenereerd. In hoofdstuk 9 wordt het onderzoek 
geëvalueerd. 
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2.1 2.1 2.1 2.1     Traject van offertesTraject van offertesTraject van offertesTraject van offertes    
 
 
Vrijwel 80% van alle utiliteitswerken die door Ballast Nedam Bouw Zuid worden uitgevoerd, zijn het 
resultaat van aanbestedingen. Om een prijs te vormen, stelt de afdeling calculatie een 
inschrijvingsbegroting op. Per onderdeel maakt de calculatie een prijs. Voor bepaalde onderdelen kan 
de calculator aan de hand van prijslijsten een prijs vormen. Voor de onderdelen waarvoor de calculator 
zelf geen prijs kan vormen, worden offertes aangevraagd. De ontvangen offertes worden met elkaar 
vergeleken. Dit heet het spiegelen van de offertes. Aan de hand van de ontvangen offertes, wordt de 
meest passende offerte verwerkt in de begroting. 
 
Één van de onderdelen waarvoor de calculator offertes aanvraagt, is voor het metaalconstructiewerk. 
De calculator selecteert op basis van grootte van het project uit het digitale leveranciersbestand van 
Ballast Nedam een aantal geschikte staalleveranciers. Met hetzelfde programma, Leonidas, kan direct 
een offerteaanvraag gemaakt worden. Nadat de offerteaanvragen zijn verstuurd, gaat de calculator zelf 
het staalwerk uittrekken. Het staalwerk wordt uitgedrukt in kilogrammen. Aan de hand van de eigen 
gegevens en de ontvangen offertes kan de calculator de prijsspiegel opstellen. Tijdens calculatiefase 
geven staalleveranciers veelal een totaalprijs af. Dit komt omdat de kans op een opdracht voor een 
staalleverancier op dat moment nog vrij klein is. Doordat de offertes weinig gegevens bevatten, worden 
de offertes vergeleken op basis van het gewicht. Aan de hand van het gewicht kan de calculator 
bepalen of de staalleverancier alle onderdelen in zijn prijs heeft zitten. De meest passende offerte neemt 
de calculator op in de begroting. 
 
Indien tijdens de aanbesteding, Ballast Nedam de laagste inschrijving heeft, wordt het werk aan Ballast 
Nedam gegund. De inschrijvingsbegroting wordt op dat moment omgezet naar een werkbegroting. Alle 
ontvangen offertes en opgestelde prijsspiegels worden door de calculator overgedragen aan het 
inkoopteam. Indien dit nodig is, worden door de hoofdcalculator in overleg met de projectleider 
aanvullende en nieuwe offertes aangevraagd. Hiertoe kan besloten worden, als de offertes tijdens 
calculatie te weinig houvast bieden voor een betrouwbare prijsindicatie. Op basis van de werkbegroting 
worden de budgetten van de verschillende onderdelen bepaald. Het is de taak van de inkoper om het 
uitbesteden van een onderdeel binnen het budget te houden. Hierdoor blijft het project winstgevend. 
 
Tijdens uitvoering van het project kan de inkoper besluiten nieuwe en aanvullende offertes aan te 
vragen. Hiertoe kan de inkoper besluiten als bijvoorbeeld de tijd tussen calculatie en uitvoering de 
geldigheidsduur van de offertes overtreft. Tijdens uitvoering van het project zijn leveranciers zich meer 
bereid bloot te geven. De kans op opdracht is immers gestegen. De offertes tijdens de inkoopfase 
bevatten dan ook meer deelprijzen. Als alle offertes, zowel de offertes uit de inkoopfase als de offertes 
uit calculatie, zijn ontvangen, stelt de inkoper een prijsspiegel op. Op basis van de prijsspiegel worden 
één of meerdere leveranciers uitgenodigd voor een inkoopgesprek. Strategieën van inkoopgesprekken 
kunnen verschillend zijn. Tijdens een inkoopgesprek probeert de inkoper niet alleen over de prijs te 
handelen, maar ook de technische knowhow van de leverancier te benutten. Wat zijn mogelijke 
knelpunten tijdens uitvoering? Na één of meerdere inkoopgesprekken wordt met de meest passende 
leverancier een overeenkomst aangegaan. Naar aanleiding van de offerte en eventuele afspraken 
tijdens inkoopgesprek(ken) wordt het definitieve contract opgesteld. 
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2.2 2.2 2.2 2.2     Analyse van knelpuntenAnalyse van knelpuntenAnalyse van knelpuntenAnalyse van knelpunten    
 
 
Het doel dat met dit onderzoek bereikt wil worden, is het ontvangen van vergelijkbare offertes voor het 
metaalconstructiewerk. Het is eerst belangrijk te weten waar de problemen bij de huidige offertes zich 
afspelen. Om te achterhalen waar zich de knelpunten voordoen, is op drie projecten het inkoopproces 
van het staalwerk geanalyseerd. Hiertoe zijn alle offertes die tijdens het gehele inkooptraject zijn 
ontvangen,  geanalyseerd. De volgende projecten zijn geanalyseerd: 
 
 
ProjectProjectProjectProject    MMMMetaalconstructieetaalconstructieetaalconstructieetaalconstructiewerk, bestaande uit: werk, bestaande uit: werk, bestaande uit: werk, bestaande uit:     GewichtGewichtGewichtGewicht    
   

Verpleeghuis Ter ValckeVerpleeghuis Ter ValckeVerpleeghuis Ter ValckeVerpleeghuis Ter Valcke    los staalwerk fase A 46 ton 

staalconstructie fase B 36 ton 

los staalwerk fase C 3 ton 

stalen dakplaten - 

luifel - 
 loopbrug - 

   

Zwembad de TongelreepZwembad de TongelreepZwembad de TongelreepZwembad de Tongelreep    dakconstructie zwemhal 264 ton 

constructie trainingsbad 48 ton 

gevels 80 ton 

constructie natte en kleedruimtes 86 ton 

hellingbaan 42 ton 

 

 constructie entree  32 ton 
   

Stadskantoor GoesStadskantoor GoesStadskantoor GoesStadskantoor Goes    hellingbaan 10 ton 

trapvormige gevel 27 ton 

stalen liggers t.b.v. oplegging vloeren, 
trappen en bordessen 

89 ton 

geïntegreerde liggers 84 ton 

 overige vloerliggers 53 ton 
Tabel 2.2a: geanalyseerde projecten 

    
 
Zoals uit tabel 2.2a valt af te lezen, zijn drie projecten met totaal verschillend staalwerk bekeken. 
Project Verpleeghuis Ter Valcke bevat drie bouwdelen. Twee bouwdelen met een metselwerkconstructie, 
waarbij losse liggers en lateien ter ondersteuning zijn toegepast. Bouwdeel B bevat een kleine 
staalconstructie. Daarnaast bevat het project nog enkele projectspecifieke onderdelen als de 
luifelconstructie en loopbrug die bouwdeel A met bouwdeel B verbindt. Het zwembad de Tongelreep is 
een project waarbij vrijwel de gehele draagconstructie is uitgevoerd in staal. Vooral de nieuwe 
dakconstructie en gevels van de zwemhal bevatten veel staalwerk. Als derde project is Stadskantoor 
Goes bekeken. De draagconstructie bestaat uit een betonnen kolommenstructuur met betonvloeren. 
Om de vloeren te ondersteunen zijn hoekstalen en hoed- en petliggers toegepast. De trapvormige 
gevel die het atrium afsluit, is opgebouwd uit een stalen skelet. 
 
Na de analyse van de drie inkoopprocessen, blijkt dat de huidige offertes op drie punten moeilijk te 
vergelijken zijn: 

- hoeveelheden 
- prijsopbouw 
- voorwaarden 

 
Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Een aantal oorzaken kan direct aangewezen 
worden. Dit zijn niet alle oorzaken, die als gevolg hebben dat de offertes moeilijk te vergelijken zijn. Op 
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basis van alleen de offertes is de analyse niet compleet. Om tot een totaalbeeld te komen, is aan de 
kant van de staalleveranciers gezocht naar de overige oorzaken. Hiervoor zijn mogelijke oorzaken voor 
de drie knelpunten verzonnen. Deze mogelijke oorzaken zijn redenen die aannemelijk zijn, waardoor de 
knelpunten ontstaan, maar die niet direct uit de offertes gehaald kunnen worden. Aan de hand van de 
mogelijke oorzaken is een enquête opgesteld, die onder een 40-tal middel- tot grote staalleveranciers 
door het land is verstuurd. In deze enquête zijn de mogelijke oorzaken door middel van stellingen en 
meerkeuzevragen voorgelegd aan de staalleverancier. Verder is bij elke vraag de staalleverancier de 
ruimte geboden andere oorzaken of redenen aan te dragen. De resultaten van de enquêtes zijn terug te 
vinden in bijlage A van dit verslag. Na het ontvangen van 22 ingevulde offertes is de analysefase 
afgerond. De volgende oorzaken zijn hieruit naar voren gekomen: 
 
 
OorzakenOorzakenOorzakenOorzaken    StaalskeletStaalskeletStaalskeletStaalskelet    ConstructieConstructieConstructieConstructie----onderdelenonderdelenonderdelenonderdelen    
   

Verschil in hoeveelhedenVerschil in hoeveelhedenVerschil in hoeveelhedenVerschil in hoeveelheden      

Telfouten door calculators van staalleveranciers weinig  ■  □  □  veel weinig  □  □  ■  veel 
Met verschillende producten gerekend weinig  ■  □  □  veel weinig  □  ■  □  veel 
Aanvraag geeft niet aan welke onderdelen wel/niet 
aangeboden moeten worden weinig  □  ■  □  veel weinig  □  □  ■  veel 

Verschillende opvattingen over leveren niet-
constructieve onderdelen weinig  □  ■  □  veel weinig  □  □  ■  veel 

Los bouwkundig staal lastig uit te zoeken m.b.t. kort 
tijdsbestek van opstellen offerte weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 

Losse onderdelen zijn lastig te traceren in 
inkooppakket weinig  □  ■  □  veel weinig  □  □  ■  veel 
   

Verschil in prijsopbouwVerschil in prijsopbouwVerschil in prijsopbouwVerschil in prijsopbouw      

Geen opbouw van prijs gevraagd weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 
Verschillende voorkeuren voor prijsopbouw weinig  □  ■  □  veel weinig  □  □  ■  veel 
Leverancier is niet bereid prijsopbouw te geven weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 
Gevraagde prijsopbouw is tijdrovend weinig  □  ■  □  veel weinig  □  ■  □  veel 
Gevraagde opbouw is niet logisch voor leverancier weinig  ■  □  □  veel weinig  □  ■  □  veel 
   

Verschil in voorwaardenVerschil in voorwaardenVerschil in voorwaardenVerschil in voorwaarden      
Aanvraag geeft niet aan welke onderdelen geleverd/ 
gemonteerd moet worden weinig  ■  □  □  veel weinig  □  □  ■  veel 

Aanvraag geeft niet duidelijk aan met welke 
voorwaarden leveranciers moeten rekenen weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 

Leveranciers rekenen met eigen voorwaarden weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 
Leveranciers refereren aan andere voorwaarden weinig  □  □  ■  veel weinig  □  □  ■  veel 
Tekeningen en bestek bevatten te weinig en/of 
tegenstrijdige informatie omtrent conservering/ 
staalkwaliteit/verbindingen 

weinig  □  □  ■  veel weinig  ■  □  □  veel 

Tabel 2.2b: alle oorzaken opgesomd 
 
 
Naast de oorzaken zijn nog twee kolommen in de tabel opgenomen. Hierin wordt per oorzaak 
onderscheid gemaakt in het soort project. Twee soorten projecten: staalskelet en projecten met losse 
constructie-onderdelen. Ook in het bestek met de STABU-systematiek wordt deze indeling 
aangehouden. In de volgende hoofdstukken zal dieper op deze oorzaken ingegaan worden en zal 
uitgelegd worden waarom de ene oorzaak meer van toepassing is op het ene soort project en minder 
voorkomt bij het andere soort project. 
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Afbeelding 3a: 
De gewichten (ton) vernoemd 
in de offertes voor project 
Stadskantoor Goes.  
Een groot verschil van ruim 
220 ton staal. Voor de 
inkoper is het nu belangrijk 
te achterhalen waardoor dit 
verschil wordt veroorzaakt. 

3 

Verschil in hoeveelheden    
 
 
 
Staalwerk wordt uitgedrukt in gewicht (kg). Bijna driekwart van de leveranciers vermeldt in de offerte het 
gewicht van het staalwerk waarmee gerekend is. Hierdoor vormt het gewicht een belangrijke 
graadmeter waarop de offertes gespiegeld worden. Doordat de calculator zelf het staalwerk ook 
uittrekt, kan op basis van het vermelde gewicht in de offerte, worden nagegaan of de leveranciers alle 
onderdelen in de prijs hebben meegerekend. Zeker tijdens calculatiefase als leveranciers alleen een 
totaalprijs zonder verdere specificaties afgeven, speelt het gewicht een belangrijke rol in het vergelijken 
van de offertes. 
    
Het eerste punt waarop de huidige offertes verschil vertonen, is het verschil in hoeveelheden. Hierdoor 
is het voor een inkoper/calculator lastig vergelijken. Belangrijk is te achterhalen hoe de verschillen in de 
hoeveelheden ontstaan. 
 

 

3.13.13.13.1    TelfoutenTelfoutenTelfoutenTelfouten    
 
 
Als de hoeveelheden niet worden verstrekt aan de staalleveranciers, trekken verschillende calculators 
van staalleveranciers het staalwerk uit. Hierbij kunnen fouten gemaakt worden. Enerzijds kan een 
calculator (onbewust) onderdelen of profielen vergeten mee te rekenen. Anderzijds kunnen calculators 
voor onderdelen of profielen die zij wel meegerekend hebben, fouten of verkeerde aannames maken. 
In deze paragraaf wordt dit onderdeel uitgewerkt. 
 
Wat valt onder de noemer van telfouten? Hierbij moet gedacht worden aan aflees-, meet- en 
intikfouten, verschil in aanname van lengte, maar ook door verschil in aanname van het percentage 
kop-, voet- en schetsplaten. 
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Aflees-, meet- en intikfouten: 
Afleesfouten zijn verkeerde aannames door de calculator. Dit houdt in dat de calculator de informatie 
op de tekeningen niet aanhoudt in zijn prijs. Dit kan zich bijvoorbeeld vertalen in een verkeerde 
aanname van profieltype. Op de constructieve tekeningen staat per onderdeel het profieltype vermeld. 
Deze fouten liggen aan de kant van de leverancier en zijn door het inkoopteam niet te beïnvloeden. 
Meetfouten ontstaan doordat een calculator z’n meetinstrument verkeerd afleest. Intikfouten vinden 
plaats tijdens het invoeren van het profiel in het calculatieprogramma. Het betreft hier incidentele 
fouten, welke niet te beïnvloeden zijn door het inkoopteam. Dit valt dan ook buiten het verdere 
onderzoek. 
 
Verschil in aanname van lengte: 
Het kan voorkomen dat op een tekening onduidelijk af te lezen is hoe ver een ligger doorloopt of 
opgelegd wordt. Hierdoor wordt de totale lengte van het profiel voor een calculator een aanname. 
Ook de soort verbinding kan invloed hebben op de prijs. Denk bijvoorbeeld aan extra ankers, 
kopplaten, enz. Dit probleem speelt zich voornamelijk af bij liggers in combinatie met betonwerk.  
 
Knoopverbindingen tussen stalen kolom en ligger zijn vaker veel duidelijker. Dit komt ook omdat 
knooppunten van een staalconstructie vaak uitgedetailleerd zijn voordat de offertes aangevraagd 
worden. De hoofdconstructeur maakt deze tekeningen. Figuren 3.1a en 3.1b geven twee voorbeelden 
van hoe knooppunten bij een staalskelet uitgedetailleerd worden. Bij een eenvoudige constructie kiest 
de constructeur vaak voor details. Met een detailnummer wordt in een aanzicht, doorsnede of 
plattegrond aangegeven waar dit detail voorkomt. Bij een complexe constructie wordt de constructie 
soms geheel uitgetekend.  
 

 
 
De knooppunten staal met beton zijn tijdens een offerteaanvraag vaak niet uitgedetailleerd. De 
leverancier moet nu op basis van de plattegronden het staalwerk uittrekken. Indien niet duidelijk van de 
tekeningen is af te lezen wat voor soort verbinding het betreft, dan moet de aanvrager dit verifiëren bij 
de constructeur. Veelal wordt op een project met constructie-onderdelen voor één soort type verbinding 
gekozen. Figuur 3.1c geeft verschillende mogelijkheden om stalen liggers aan een muur te bevestigen. 
 

Figuur 3.1a: knooppunt van een windverband Figuur 3.1b: constructie 3D uitgetekend 
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Figuur 3.1c: Verschillende mogelijkheden om een stalen ligger aan een betonnen muur te bevestigen 
 
 
Percentage kop-, voet- en schetsplaten: 
Het percentage kop-, voet- en schetsplaten wordt veelal bepaald door een bepaald percentage aan te 
houden over het gehele gewicht van de staalconstructie. Dit percentage wordt door calculators bepaald 
op basis van ervaring of ze maken gebruik van een standaardpercentage. Voor grote staalconstructies 
kan het voorkomen dat het percentage kop-, voet- en schetsplaten slechts 1,5% bedraagt¹. Veelal 
wordt gerekend met een percentage tussen de 5 en 8%. Ook in de calculatieprogramma’s die 
leveranciers gebruiken, kan een percentage ingevoerd worden. Bij navraag aan leveranciers blijkt dat 
veel leveranciers een standaard percentage voor de kop-, voet- en schetsplaten opnemen in de offerte. 
Om vooral projecten met een staalconstructie zuiver te kunnen vergelijken, is het belangrijk het netto 
gewicht van het berekend staal te weten. Als de ene calculator met een kleiner percentage rekent dan 
een andere calculator ontstaat direct een aantal procent verschil op het geheel. 
 
Om het netto gewicht van de staalconstructie te bepalen, kan het inkoopteam vooraf aangeven met 
welk percentage kop-, voet- en schetsplaten de leverancier dient te rekenen. Het nadeel is dat het 
inkoopteam waarschijnlijk over weinig kennis en ervaring beschikt een goede schatting van dit 
percentage te maken. Beter is om de leveranciers dit zelf te laten bepalen. Door leveranciers in hun 
offertes te laten aangeven met welk percentage kop-, voet- en schetsplaten zij hebben gerekend, kan 
dit in de prijsspiegel opgenomen worden. Opmerkelijke verschillen kunnen in de prijsspiegel genoteerd 
worden als aandachtspunt. Omdat uit de huidige ontvangen offertes blijkt dat het percentage niet altijd 
vermeld wordt, moet de aanvrager hier expliciet om vragen. 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3.1d: 
Stadhuis Alpen a/d Rijn: 

Hoog percentage kop-, voet- en schetsplaten 

¹ Uitgerekend door de Stichting Bouwen met Staal 
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3.23.23.23.2    Aan te vragen onderdelenAan te vragen onderdelenAan te vragen onderdelenAan te vragen onderdelen    
 
 
Indien het inkoopteam een prijs aanvraagt voor het onderdeel metaalconstructiewerk, wordt aan de 
staalleverancier overgelaten welke onderdelen hij aanbiedt. In bijlage B van dit verslag is een 
voorbeeld opgenomen van een standaard offerteaanvraag voor het metaalconstructiewerk. Onder de 
staalleveranciers leven verschillende gedachtes over welke onderdelen wel en niet tot de opdracht van 
de staalleverancier behoort. In dit enquête komt dit duidelijk naar voren indien gevraagd wordt welke 
onderdelen staalleveranciers standaard aanbieden, zonder verdere specificatie van de aanvragende 
partij. Hierdoor bieden de staalleveranciers verschillende onderdelen aan. Het betreft voornamelijk de 
niet-constructieve onderdelen als stalen trappen, balustraden en hekwerken, vloerroosters en dakplaten. 
Om alle leveranciers met dezelfde onderdelen te laten rekenen, zal het inkoopteam vooraf aan het 
aanvragen van de offertes aan de staalleveranciers moeten aangeven welke onderdelen wel en niet 
aangeboden moeten worden. Dit kan aan de hand van de STABU-codering, die gehanteerd wordt in 
het overgrote merendeel van alle bouwkundige bestekken. 
 
CodeCodeCodeCode    OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel    
21.82 Ankers en bevestigingsmiddelen 
25.31 Staalskelet 
25.32 Constructie-onderdelen 
25.33 Platen, profielen en kabels 
31.31 Stalen gevelplaten 
32…. Trappen, balustraden, hekwerken 
33.72 Metalen plaatbekleding (dak) 
43.32 Vloerroosters 
46.32 Schilderwerk, nieuwe ondergrond metaal 

Tabel 3.2a: stalen onderdelen met STABU-codering 
 
 
In bovenstaande tabel staan de verschillende staalonderdelen met STABU-codering. Echter, soms 
worden projectspecifieke onderdelen in toegevoegde subparagrafen vermeld of houdt de 
besteksschrijver een andere indeling aan. Dit moet goed in de gaten te worden gehouden. 
 
Welke onderdelen kunnen naast het constructieve staalwerk aangevraagd worden? Op deze vraag is 
geen eenduidig antwoord te geven. Dit hangt af van meerdere factoren. Zo hangt dit van de grootte 
van het project af. Bevat het project veel trappen en hekwerken, dan kan dit beter uitbesteed worden 
aan een specialistische trappenfabriek. Het inkoopteam, minimaal bestaande uit een werkvoorbereider, 
projectleider en een inkoper, neemt vooraf aan het aanvragen een beslissing over welke onderdelen zij 
wel en niet in de opdracht van de staalleverancier rekenen. Dit kan tijdens het projectoverleg. 
 
Voor grote projecten met een staalconstructie is het aan te bevelen niet te veel niet-constructief staal 
aan te vragen. Doordat de tijd waarbinnen de offerte opgesteld dient te worden, vaak beperkt is, kan 
een calculator niet alles uitzoeken. Een beperkte groep staalleveranciers, zoals ASK Romein en 
Oskomera, levert naast constructiestaal ook stalen gevel- en/of dakbeplating. De opdrachten van het 
constructiestaal en de stalen gevel- en/of dakbeplating onderbrengen bij één firma, kent als voordeel 
dat de leverancier verantwoordelijk is voor de eigen ondergrond (in dit geval de constructie). Aangezien 
de gevelbeplating aan de constructie wordt bevestigd, kan tijdens het aanbrengen van de beplating 
geen maatafwijkingen verhaald worden op de constructie. Ook hulpstaal ten behoeve van de 
bevestiging is geen discussie. Dit zal altijd bij deze leverancier in de opdracht zitten. Omdat slechts een 
aantal leveranciers zowel het constructiemetaal als de gevel- en/of dakbekleding kunnen aanbieden, 
moet het inkoopteam deze onderdelen apart aanvragen. Naar aanleiding van de ontvangen offertes 
voor beide onderdelen kan het inkoopteam besluiten of het interessant is om beide onderdelen bij één 
firma onder te brengen. Het inkoopteam kan ook besluiten om de gevel- en/of dakbekleding door de 
staalleverancier te laten uitbesteden en zo de staalleverancier verantwoordelijk maken voor de 
bekleding. Voor dit onderzoek is uitgegaan dat de gevel- en dakbeplating apart aangevraagd worden. 
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Voor bepaalde onderdelen van het bouwkundig hulpstaal is het aan te bevelen dit door de 
werkvoorbereider op de bouwplaats in te laten kopen. Bepaalde onderdelen worden in een laat 
stadium pas aangebracht. Vaak wordt dan pas de definitieve vorm en afmetingen bepaald. Dit kan dus 
niet tegelijkertijd met het metaalconstructiewerk aangevraagd worden. Voor dit staalwerk zijn vaak 
kleinere staalleveranciers in de omgeving van het project die zonder aanvragen van offertes, dit 
staalwerk tegen een goede prijs-/kwaliteitsverhouding kunnen leveren. Daarnaast beschikt Ballast 
Nedam over een aantal vaste leveranciers waarbij direct zonder op te vragen van prijs, klein staalwerk 
aangevraagd kan worden. Uit de vaste relaties met deze veelal kleinere staalleveranciers weet het 
inkoopteam dat zij voor een goede prijs-kwaliteitverhouding een goed product verkrijgt. 
 
Voor kleinere projecten kan al het staalwerk bij één leverancier aangevraagd worden. De voorkeur 
verdient om dit bij een middel tot middelgroot bedrijf onder te brengen. Grote staalleveranciers zullen 
vaak geen stalen trappen, etc. leveren. Middel tot middelgrote regionale leveranciers doen dit vaak 
wel. Dit moet van tevoren getoetst worden door het inkoopteam. In het leveranciersprogramma 
Leonidas waarmee Ballast Nedam werkt, is na te zoeken welke onderdelen het bedrijf kan leveren. 
 
Verder kunnen naast de stalen onderdelen nog verschillende werkzaamheden bij de staalleverancier 
aangevraagd kunnen worden. Één van deze werkzaamheden is bijvoorbeeld het vullen van stalen 
kolommen met beton. Ook kan het leggen van vloerplaten bij projecten met een staalconstructie aan 
de staalleverancier uitbesteed worden. Dit heeft te maken met het feit dat de vloerplaten gelegd worden 
tijdens het monteren van de constructie. Als (een deel van) de staalconstructie van een verdieping 
gereed is, worden de vloerplaten gelegd. Voordat de volgende verdiepingsvloer of dak gemonteerd 
wordt, dienen alle vloerplaten gelegd te zijn. Het inhijsen van de vloerplaten is dan geen probleem. 
 
In de aanvraag zal elk staalonderdeel dat van de leverancier verwacht wordt, vermeld moeten worden. 
Hierdoor ontstaan geen misverstanden over wel en niet te leveren onderdelen. Het inkooppakket dient 
afgestemd te worden op de aan te vragen onderdelen. Voor het aanvragen voor de 
hoofddraagconstructie is het niet noodzakelijk alle bouwkundige details mee te sturen. Voor het 
bouwkundig staal moeten de desbetreffende details wel meegestuurd te worden. 
 
 

3.33.33.33.3    Verschillende Verschillende Verschillende Verschillende productenproductenproductenproducten    
    
    
Voor bepaalde onderdelen rekenen leveranciers met verschillende producten. Het betreft hier veelal de 
niet-constructieve onderdelen of speciale profielen die met merknaam in het bestek of op tekeningen 
vermeld staan. In geval van merknamen blijkt dat leveranciers met eigen producten of alternatieven 
rekenen. Dit komt omdat de leverancier bijvoorbeeld het gevraagde product niet in zijn assortiment 
heeft. Voor het gewone constructiestaal is dit vrijwel niet van toepassing. Enkele veel voorkomende 
merknamen zijn: DEJO, THIELCO, Bazo (vloerroosters), HODY GL-liggers (hoed- en petliggers), SAB 
(dakplaten), Vebo (koudgewalste stalen lateien), Halfen (corrosievast stalen lateien/geveldragers). 
 
Voor project Stadskantoor Goes werd in het bestek Hody-liggers omschreven. Slechts 1 van de 8 
aangevraagde partijen heeft deze ook daadwerkelijk aangeboden. De andere leveranciers boden 
THQ-liggers en eigen samengestelde liggers aan. Als leveranciers met verschillende producten 
rekenen, is het voor het inkoopteam lastig vergelijken. Dit komt omdat een merkproduct ten opzichte 
van de concurrerende producten een voordeel bezit. Zo hebben de HODY-liggers als voordeel dat ze 
een gunstige ligging van de neutrale lijn bezitten. Hierdoor is bij een minimum aan gewicht de vereiste 
sterkte en stijfheid te bereiken. Vergelijkbare THQ-liggers dienen zwaarder uitgevoerd te worden om 
dezelfde sterkte te behalen als de HODY-liggers. In tabel 3.3a staan de bepalende gegevens van een 
HODY-ligger en vergelijkbare THQ-liggers. 
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GL 400 – 200 - 1055 

THQ 320×8- 
290×30-500×20 

THQ 320×8- 
290×35-500×20 

Iy (mm
4×104)  53509 50852 53762 

My;u;d (kNm¹) 1055 1187 1262 

G (kg/m¹) 154,0 190,6 202,2 

Tabel 3.3a: bepalende gegevens GL- en THQ-liggers 
 
 
Voor onderdelen waarvan het inkoopteam verwacht dat leveranciers met alternatieven gaan rekenen, 
moeten als aparte deelprijs aangevraagd te worden. Deze onderdelen kunnen als aparte post in de 
prijsspiegel opgenomen worden. Omdat voor het metaalconstructiewerk alleen de HODY-liggers als 
merknaam genoemd kunnen worden, kan dit als aparte deelprijs aangevraagd worden. Door bij de 
deelprijs ook het gewicht van de hoed- en petliggers te laten vermelden, kan het inkoopteam dit in de 
prijsspiegel verrekenen.  
Bij de niet-constructieve onderdelen onderscheiden merkproducten zich van elkaar veelal op basis van 
de esthetische kenmerken. De architect/bestekschrijver neemt een merknaam in het bestek op, omdat 
de architect een beeld voor ogen heeft zoals het bouwdeel uiteindelijk eruit moet komen te zien. Een 
architect kan standvastig vasthouden aan de merknaam of ook met een alternatief tevreden zijn. Door 
voor deze onderdelen een aparte deelprijs aan te vragen, is het voor de leverancier mogelijk met de 
eigen merknaam te schrijven. Tijdens het vergelijken van de offertes wordt de desbetreffende post uit 
het vergelijk gehaald. Later kan in overleg besloten of een alternatief al dan niet doorgang mag vinden. 
Wel moet bereikt worden dat de leverancier inderdaad een deelprijs afgeeft en niet het alternatief in de 
totaalprijs verrekent. 
 
 

3.43.43.43.4    Los staalwerkLos staalwerkLos staalwerkLos staalwerk    
 
 
Om offertes vergelijkbaar te krijgen, is het noodzakelijk dat leveranciers al het constructiestaal 
meerekenen. Losse liggers, kolommen en overige profielen staan vaak verspreid over de tekeningen en 
kunnen makkelijk over het hoofd gezien worden. Het betreft hier niet het bouwkundige staal, maar het 
constructieve staal. Dit is vooral van toepassing bij tekeningen waarop het staalwerk niet op een aparte 
constructieve tekening staat. Dit is van toepassing bij bouwdelen waar de hoofddraagconstructie 
hoofdzakelijk steenachtig is en stalen liggers, kolommen en overige profielen ter ondersteuning gebruikt 
worden. 
    
Door alle losse onderdelen in te kleuren, is het voor een calculator van een staalleverancier 
overzichtelijker waar al de losse onderdelen zich bevinden. Belangrijk is dat een werkvoorbereider het 
inkooppakket voor elke leverancier hetzelfde samenstelt. Dit wil zeggen dat alle documenten in het 
inkooppakket op dezelfde manier ingekleurd moeten worden. Dit kan bereikt worden door van de 
eerste set die ingekleurd is, kleurenkopies te maken. Dit is kostentechnisch echter niet realistisch. De 
kosten van een kleuren A0 zijn € 17,50. Voor een zwartwitkopie A0 betaalt Ballast Nedam € 1,40 aan 
de drukker. Dit verschil is dermate groot dat het rendabeler is een werkvoorbereider een zwartwitkopie 
te laten inkleuren. Een werkvoorbereider zal daarom zorg moeten dragen om de tekeningen secuur en 
gelijkwaardig in te kleuren.  
 
 

3.53.53.53.5    Bouwkundig staalBouwkundig staalBouwkundig staalBouwkundig staal    
    
 
Een onderdeel waarover veel discussie plaatsvindt tussen aannemer en staalleverancier is het 
bouwkundig staal. De aannemer verwacht dat de staalleverancier dit in de prijs heeft berekend, terwijl 
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de staalleverancier dit niet meegerekend heeft. Dit leidt soms tot veel discussie en spanningen tussen 
beide partijen. De aannemer vindt dat het bouwkundig staal bij de opdracht van de staalleverancier 
hoort. De staalleverancier geven te kennen dat zij moeite hebben met het uitzoeken van het losse 
bouwkundige staal. Dit vooral in verband met het tijdsbestek waarbinnen de offerte opgesteld moet 
worden. Vaak staat het bouwkundig staal niet specifiek genoemd in het bestek en staat het alleen op de 
bouwkundige tekeningen en details vermeld. 
 
Op twee manieren kan het inkoopteam het knelpunt rondom het 
bouwkundig staal aanpakken. Ten eerste kan het bouwkundig staal 
buiten het stadium van de offertes gehouden worden. De offertes voor 
het metaalconstructiewerk worden aangevraagd zonder het 
bouwkundig staal. De calculator kan dan voor het bouwkundig staal  
een post opnemen in de begroting. Doordat de calculator over meer 
projectinformatie beschikt, is hij meer dan een calculator van de 
staalleverancier in staat de hoeveelheden van het bouwkundig staal te 
bepalen. Door een kiloprijs te vermenigvuldigen met het bepaalde 
gewicht, heeft de calculator een prijs opgenomen voor het bouwkundig 
staal. Is ook de calculator niet in staat geweest de hoeveelheden van 
het bouwkundig staal te bepalen en is in de begroting een percentage 
van het totale staalwerk opgenomen, dan kan het inkoopteam in een 
later stadium het bouwkundig staalwerk uitzoeken. Tijdens een 
inkoopgesprek kunnen prijzen opgevraagd worden voor de 
verschillende onderdelen van het bouwkundig staal. Deze extra prijzen 
dienen alleen opgevraagd te worden bij interessante partijen. 
 
Een tweede mogelijkheid is dat bepaalde onderdelen van het 
bouwkundig staal specifiek worden genoemd in de offerteaanvraag. 
Hierdoor is het niet aan de calculator van de staalleverancier om te 
bepalen welk onderdeel hij wel of niet in zijn offerte hoeft op te nemen. 
Per onderdeel van het bouwkundig staal kan bijvoorbeeld aangegeven 
volgens welk detail dit onderdeel uitgevoerd wordt. Ook kan op een 
tekening aangegeven worden waar en hoe vaak het detail voorkomt. 
Per aangevraagd onderdeel dient de leverancier een aparte deelprijs af 
te geven. De offertes blijven dan wel vergelijkbaar en de aanvrager 
hoeft voor minder onderdelen zelf een prijs te begroten. Dit verdient 
dan ook de voorkeur.  
 
Tabel 3.5b is een verzamellijst voor het bouwkundig staal. Een dergelijke lijst zou een calculator 
kunnen helpen, de niet aangevraagde onderdelen te begroten. Indien bijvoorbeeld details nog weinig 
informatie verstrekken over het bouwkundig hulpstaal, kan met een dergelijke lijst nagelopen worden 
welk bouwkundig staal het project vermoedelijk zal bevatten.  
 
Een calculator vraagt eenheidsprijzen aan bij verschillende staalleveranciers en zet deze prijzen in dit 
overzicht. Eens per jaar of twee jaar vraagt de calculator nieuwe eenheidsprijzen aan. Dit overzicht kan 
dan voor alle projecten gebruikt worden, doordat per onderdeel de eenheidsprijs bekend is. De 
calculator vraagt een offerte aan met alleen die onderdelen die uit te trekken zijn door een 
staalleverancier. Voor het overige bouwkundige staalwerk zal de calculator zelf bedragen in de 
inschrijvingsbegroting opnemen. Dit door zelf bouwkundig staal uit te trekken of een aanname te 
nemen.  
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3.5a:  
Voorbeeld van bouwkundig 
staal: 
Een borstweringversterking 
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OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    AantalAantalAantalAantal        PPPPrijsrijsrijsrijs    TotaalprijsTotaalprijsTotaalprijsTotaalprijs    

GevelGevelGevelGevel    
Lateien   €  -- €  --- 
Metselwerkondersteuningen   €  -- €  --- 
Hoeklijn t.b.v. stelkozijn   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. gevelbeplating   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. gevelopeningen (rolluiken/hefdeuren/etc.)   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. borstweringselement   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. balkon/luifel/zonwering/etc.   €  -- €  --- 
Overige voorzieningen: ……….   €  -- €  --- 
DakDakDakDak 
Voorzieningen t.b.v. dakbeplating   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. ravelingen: daklichten/lichtkoepel/explosieluik/etc   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. (opstaande) dakrand   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. uitkragingen/overstekken   €  -- €  --- 
Overige voorzieningen: ………   €  -- €  --- 
VloerVloerVloerVloer 
Hoeklijnen t.b.v. oplegging trap/bordessen   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. vloerroosters   €  -- €  --- 
Voorzieningen t.b.v. ravelingen (trapgat etc.)   €  -- €  --- 
Overige voorzieningen: ………..   €  -- €  --- 
InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties 
Hijsbalk t.b.v. lift   €  -- €  --- 
Secundaire ophangingen   €  -- €  --- 
Ravelingen   €  -- €  --- 
Overige voorzieningen: ……….   €  -- €  --- 
InterieurInterieurInterieurInterieur 
Lateien   €  -- €  --- 
Opvangconstructies voor beplating   €  -- €  --- 
Vloerafwerking d.m.v. gezet stalen hoek   €  -- €  --- 
Staalwerk t.b.v. metalstudwanden   €  -- €  --- 
Opvangen houten balklaag   €  -- €  --- 
Overige voorzieningen: ……….   €  -- €  --- 

Tabel 3.5b: Verzamellijst van bouwkundig staal 
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4 

Verschil in prijsopbouw    
 
 
 
Het tweede aspect waarop de huidige offertes van het staalwerk slecht te vergelijken zijn, is de 
prijsopbouw. In offertes wordt vaak vermeld hoe de prijs tot stand is gekomen en welke onderdelen wel 
en niet zijn meegerekend in de prijs. In de huidige situatie blijkt dat offertes moeilijk te vergelijken zijn, 
omdat leveranciers de prijs verschillend opbouwen. Onderdelen worden tot verschillende deelprijzen 
gerekend. Helemaal lastig wordt het indien leveranciers alleen een totaalprijs hanteren en niet uit de 
offerte is op te maken, welke onderdelen wel en niet aangeboden wordt. Dit is vooral tijdens calculatie 
wanneer aan leveranciers een prijs wordt gevraagd voor het onderdeel ‘metaalconstructiewerk’. Ten 
eerste houdt dit in dat leveranciers zelf kunnen bepalen welke onderdelen zij wel en niet aanbieden. Dit 
is terug te zien in het vorig hoofdstuk. Maar ook de prijsopbouw wordt op deze manier aan de 
leverancier overgelaten. Tijdens calculatie worden veelal totaalprijzen ontvangen. Dit komt omdat 
leveranciers zich niet bloot willen geven in een fase waarbij de kans op opdracht soms minder dan 5% 
bedraagt. Door de combinatie van verschillende aangeboden producten met een totaalprijs zijn offertes 
lastig te vergelijken. Niet altijd is uit de offerte op te maken of de leverancier een onderdeel wel of niet 
heeft meegerekend. Tijdens inkoop- of telefoongesprekken komen deze onduidelijkheden ter sprake. 
 
 

Offerteprijs tijdens calculatie

deelprijs

 4

totaalprijs 

11

 

 
Afbeelding 4a: 
Tijdens calculatiefase geven leveranciers veelal een 
totaalprijs af. Van de 15 ontvangen offertes (3 projecten) zijn 
11 totaalprijzen ontvangen. Vier leveranciers specificeren 
hun prijs in meerdere deelprijzen. 

 
 
De gedachte binnen de aannemerij leeft dat leveranciers bewust kiezen voor bepaalde 
onduidelijkheden om zo ‘aan tafel te komen’ en vervolgens hopen op een opdracht. Later kan dan 
altijd nog over de onduidelijkheden gediscussieerd worden. Andersom leeft de gedachte bij de 
leverancier dat een aannemer onduidelijkheden aangrijpt om hier zelf beter van te worden. Het 
inkoopteam neemt, vaak tegen beter weten in, aan dat alles dat niet expliciet uitgesloten wordt door de 
offerte, in de prijs zit. Deze gedachtes leven, maar kunnen niet bewezen worden. 
 
Tijdens de inkoopfase worden aanvullende en/of nieuwe offertes aangevraagd. Het inkoopteam vraagt 
meestal verschillende deelprijzen aan. Deze worden door de leveranciers niet altijd gehanteerd. Op het 
project Stadskantoor Goes zijn tijdens de basiswerkvoorbereiding extra offertes aangevraagd. Hiervoor 
het de hoofd calculator een prijsspecificatie opgegeven. Drie van de vijf leveranciers houden deze 
prijsdeling helemaal of vrijwel helemaal aan. De andere twee leveranciers houden deze prijsdeling niet 
aan. In de enquête is een vraag gesteld waarom leveranciers zich niet altijd houden aan een gevraagde 
prijsopbouw. Als reden hiervoor geven zij aan dat de opbouw onlogisch is of dat een prijsopbouw 
tijdrovend is. Twee vragen die uit bovenstaande gesteld kunnen worden: 

1. Welke prijsopbouw dient gehanteerd te worden? 
2. Hoe zorgt een inkoper/calculator ervoor dat leveranciers zich houden aan een gevraagde 

prijsopbouw? 
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Afbeelding 4b: deel van een prijsspiegel tijdens calculatie 
 
 
 

4.14.14.14.1    PrijsopbouwPrijsopbouwPrijsopbouwPrijsopbouw    
 
 
Om de offertes op meerdere onderdelen te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk om deelprijzen aan 
te vragen. Mochten in offertes onverhoopt toch fouten voorkomen, kan het onderdeel waarop de fout 
van toepassing is, in de prijsspiegel uitgefilterd worden en bijvoorbeeld het bedrag van een concurrent 
bijgeplust worden. 
 
Ondanks dat staalleveranciers tijdens calculatie vrijwel altijd een totaalprijs afgeven, geeft het 
merendeel van de staalleveranciers aan bereid te zijn tijdens calculatie deelprijzen af te geven. De 
calculator zal daarom ook zelf een prijsopbouw aan moeten geven.  
 
Vele soorten van prijsopbouw zijn mogelijk. Een kleine greep: 

o Totaalprijs 
o Staalconstructie en overig staal 
o Prijsdeling naar bouwdelen 
o Prijsdeling volgens besteksposten 
o Prijsdeling naar profielsoorten 
o Prijsdeling naar leveren en monteren 
o Prijsdeling naar bouwfase 
o Prijsdeling naar type conservering 

 
Verder komen veel varianten van prijsopbouw voor, die op meerdere manieren het totaalbedrag 
gesplitst hebben. Welke prijsopbouw dient een calculator/inkoper aan te houden, zodat de offertes 
goed te vergelijken zijn en de leveranciers deze indeling ook als logisch beschouwen?  
 
Allereerst wordt de prijs gesplitst in constructiestaal en niet-constructieve staalonderdelen. De niet-
constructieve staalonderdelen, zoals dakplaten, vloerroosters en trappen, balustraden en hekwerken, 
worden als aparte deelprijzen in de offerte vermeld. Ook het eventuele bouwkundig hulpstaal wordt als 
aparte deelprijs in de offerte vermeld. Ten tweede wordt, indien dit van toepassing is, de prijs 
opgedeeld per bouwfase. Verschillende bouwfases binnen één project worden vaak beschouwd als 

   LEVERANCIER A LEVERANCIER B LEVERANCIER C 

Omschrijving Aantal st/m Aantal  Prijs Aantal  Prijs Aantal  Prijs 

            

Hoofddraagconstructie 125.856 kg 128.380 kg €    ---- 125.500 kg €    ---- 122.900 kg €    ---- 

   Hal 1 46.897 kg          

   Hal 2 78.959 kg          

            

            

Zinkfosfaatprimer 80 mu            

Toeslag th. verzinkt luifel 8.492 kg 11.290 kg INCL   INCL   INCL 

            

Kraan     INCL   INCL   INCL 

            

Meerprijs:            

    Gordingen Z-210 518 m¹ 518 m¹ €   ---- EXCL  +/+   ?? 

    Blokrail 50 × 30 mm   EXCL  +/+   INCL   ?? 

    Dakravelingen   EXCL  +/+ EXCL  +/+   ?? 

            

            

TOTAAL      €   -----    €   -----    €   ----- 
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losstaande projecten. Door het opdelen van de prijs naar bouwfase worden de kosten per fase 
inzichtelijker. Doordat de bouwfases achter elkaar plaatsvinden en de opdracht al voor de eerste 
bouwfase is afgesloten, kunnen prijsstijgingen en –verlagingen ontstaan. In geval van meerdere 
bouwfases kan de kiloprijs van staal voor een latere fase dermate veel stijgen/dalen dat dit verrekend 
kan worden. 
 
Voor de prijsopbouw van het constructieve staal maak ik onderscheid in de projecten met een 
staalconstructie en de projecten met een steenachtige constructie. Ook in het bestek wordt dit 
onderscheid gemaakt: in § 25.31 wordt het staalskelet behandeld, terwijl in § 25.32 de constructie-
onderdelen behandeld worden. 
 
In de STABU-systematiek wordt voor het staalskelet geen verdere specificatie gegeven. Hieronder 7 
voorbeelden van de besteksomschrijving van het staalskelet van de meest recente projecten van Ballast 
Nedam Bouw Zuid met een staalskelet: 
25.31.10-a 01. Skelet:  De op de tekeningen aangegeven staalconstructies 
25.31.10-a 01. Skelet:  De volledige nieuwe staalconstructie in binnenmilieu, als 

aangegeven door de constructeur en als aangegeven in de 
bouwkundige detailleringen 

25.31.10-a 01. Skelet:  De diverse op tekening aangegeven staalconstructie 
onderdelen in binnencondities 

25.31.10-a 01. Staalconstructie:  omvattende: kolommen, liggers, hoekprofielen en overige 
staalconstructies e.e.a. zoals op de tekeningen van de 
constructeur aangegeven 

25.31.10-a 01. Staalconstructie:  Alle onderdelen volgens de tekeningen architect en 
constructeur 

25.31.10-a 01. Hoofddraagconstructie:  Alle onderdelen welke zich niet blijvend in het binnenklimaat 
of spouw bevinden 

25.31.10-a 01. Skelet:  Staalconstructies zoals aangegeven op tekening  
 
De prijsopbouw voor het staalskelet kan dus niet naar bestekscode worden gespecificeerd, omdat dit in 
het bestek niet onderverdeeld wordt. Ook naar profieltype is geen geschikte oplossing, omdat een 
aanvrager in geval van fouten nog steeds niet kan achterhalen waar zich de fouten voordoen. Voor 
projecten met een staalskelet dient de prijs van het constructief staalwerk opgebouwd te worden naar 
verschillende bouwdelen. Onder bouwdelen wordt verstaan: een gedeelte van een gebouw of project, 
dat door middel van aangeven van stramienmaten duidelijk is voor alle partijen welk gedeelte hiertoe 
behoord.  
 
In de STABU-systematiek worden voor de constructie-onderdelen wel subparagrafen vermeld. STABU 
hanteert de volgende indeling: 

o 25.32.10 Stalen raamwerk 
o 25.32.20 Stalen kolom 
o 25.32.30 Stalen ligger 
o 25.32.31 Koudgewalste stalen latei 
o 25.32.32 Corrosievaste stalen latei 

 
Bestekschrijvers maken veelal gebruik van deze posten en verdelen deze vaak nog op in verschillende 
subparagrafen door achter het paragraafnummer een toevoeging te zetten. Bijvoorbeeld:  
25.32.30-a kokervormige kolommen volgens tekening 
 
De projecten met hoofdzakelijk constructie-onderdelen zijn dus uitstekend op te delen naar bestekspost. 
Een voorwaarde hiervoor is wel dat een bestekschrijver zijn bestek volgens de STABU-indeling 
opgebouwd heeft. 
 
Een probleem dat kan ontstaan, is dat leveranciers verkeerde onderdelen tot een deelprijs rekenen. 
Voor het staalskelet schuilt het gevaar op het scheidlijn tussen verschillende bouwdelen. Horen de 
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onderdelen op de scheidlijn bij het ene of juiste bij het andere bouwdeel? Dit kan voorkomen worden 
door op een plattegrond en/of doorsnede met verschillende kleuren de verschillende bouwdelen te 
omtrekken. De stalen onderdelen op de scheidlijn horen nu bij dat bouwdeel waarvan de scheidlijn de 
kleur heeft gekregen. Voor de losse constructie-onderdelen kunnen de verschillende deelprijzen met 
verschillende kleuren op de tekeningen worden gemarkeerd. Tevens is dan voor de leverancier 
makkelijker gemaakt om niets te vergeten mee te rekenen. 
 

    

4.24.24.24.2    Gevraagde prijsopbouw hanterenGevraagde prijsopbouw hanterenGevraagde prijsopbouw hanterenGevraagde prijsopbouw hanteren    
 
    
Als het inkoopteam een prijsopbouw vraagt, hanteren sommige leveranciers deze prijsopbouw niet. 
Leveranciers geven in de enquête aan dat zij de prijsopbouw onlogisch vinden en dat deze tijdrovend is. 
Welke prijsopbouw gehanteerd wordt, staat beschreven in de vorige paragraaf. Als deze prijsopbouw al 
tijdens de calculatie gevraagd wordt, dan kunnen de leveranciers het staalwerk direct op deze manier 
uittrekken. Het is tijdrovend indien leveranciers eerst een eigen indeling hebben gemaakt (bv. tijdens 
calculatie) en bij een aanvullende aanvraag zich aan een andere prijsopbouw moeten houden. Door 
direct al tijdens calculatie een prijsopbouw te vragen, zullen veel meer leveranciers zich aan de 
gevraagde prijsopbouw houden. 
 
Leveranciers begroten vrijwel allemaal op dezelfde manier. Verschillende calculatieprogramma’s als 
MatrixMetaal werken volgens hetzelfde principe. Sommige leveranciers hebben geen specifiek 
calculatieprogramma, maar werken met Microsoft Excel. Ook hier kunnen alle profielen standaard op 
een werkblad gezet worden. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van Matrix-CAE 
(leverancier van MatrixMetaal): 
 
“MatrixMetaal wordt standaard geleverd met een materialenbibliotheek voorzien van het lengte- en 
plaatmateriaal. De elementenstructuur maakt het mogelijk om calculaties onder te verdelen in 
deelcalculaties. Het geeft u een maximaal inzicht in de prijsopbouw van de diverse onderdelen en 
ondersteunt u bij uw besprekingen met de opdrachtgever. Op de materialen van het project kunt u op 
ieder gewenst niveau activiteiten, conserveringen en werk derden toekennen. Dit kan per postnummer 
maar kan ook per merk, bouwdeel of elke andere onderverdeling die wordt toegepast. Dit bespaart 
invoer en geeft u goed inzicht in de verdeling van de kosten en uren in uw calculatie. Voor het 

Afbeeldingen 4.1a en 4.1b:  
Door bouwdelen te omtrekken met kleur wordt duidelijk bij welk onderdeel de stalen onderdelen van de 
scheidlijn horen 
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omzetten van de kostprijs naar een concurrerende aanbiedingsprijs kunnen er toeslagen toegekend 
worden voor winst/risico en overhead. Deze toeslagen zijn per kostenplaats te definiëren. 
MatrixMetaal beschikt over een uiterst complete uitvoer. Standaard zijn diverse afdruklijsten 
beschikbaar. Daarnaast kan de afdruk met behulp van een rapport-generator zelf worden opgesteld.” 

 
In veel van deze calculatieprogramma’s kan een indeling gemaakt worden voor het staalwerk. Deze 
indeling kan een calculator van de staalleverancier zelf aanmaken. Indien tijdens de calculatie al een 
prijsopbouw door de calculator van de aannemer voorgesteld wordt, dan kunnen staalleveranciers 
deze direct invoeren in het calculatieprogramma. 
 
Om offertes vergelijkbaar te krijgen, is het noodzakelijk dat alle leveranciers de gevraagde prijsopbouw 
daadwerkelijk hanteren. Al blijkt dat ondanks een voorgestelde prijsopbouw, de leverancier toch een 
eigen indeling hanteert, dan blijft het inkoopteam met hetzelfde probleem zitten. Dit kan voorkomen 
worden door alleen offertes te accepteren die de gevraagde prijsopbouw aanhouden. Als aanvrager 
kan Ballast Nedam zich sterker opstellen en de onderaannemer (in dit geval de staalleverancier) 
verplichten de gevraagde prijsopbouw te hanteren. Een andere prijsopbouw dan de gevraagde wordt 
niet geaccepteerd en wordt van de hand gewezen. Aan leveranciers kan vermeld worden dat indien een 
andere prijsopbouw ontvangen worden dan gevraagd, de offerte niet meegenomen wordt bij de 
prijsvergelijking. Dit zet een bepaalde druk op de leverancier. De kans werk mis te lopen doordat een 
gevraagde prijsopbouw niet gehanteerd wordt, zal waarschijnlijk niet snel genomen worden. 
 
Het inkoopteam kan ook kiezen een apart blad aan te maken waarop alle aangevraagde onderdelen 
staan en waarbij de staalleverancier alleen de hoeveelheden en eenheidsprijzen hoeft in te vullen. Deze 
kan digitaal aan de leverancier verstrekt worden. Doordat de leveranciers nu verplicht zijn de prijzen in 
te vullen op dit prijzenblad dan houden leveranciers zich aan de voorgestelde prijsopbouw. Door het 
invullen van het prijzenblad komt de eigen offerte te vervallen. Het spiegelen van de offertes is dan een 
kwestie van het naast elkaar leggen van de prijzenbladen. 
 
Een apart prijzenblad heeft verder als voordeel dat hierop ook voorwaarden gezet kunnen worden. 
Doordat de leverancier hierop z’n prijzen invult, rekent hij ook met de gestelde voorwaarden. Hierdoor 
kan veel discussieleed bespaard worden. 
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5 

Verschil in voorwaarden    
 
 
 
Na het verschil in hoeveelheden en prijsopbouw, zijn de offertes ook op het gebied van de 
voorwaarden moeilijk te vergelijken. De voorwaarden zijn de uitgangspunten waarmee de leverancier 
zijn prijs heeft bepaald. De voorwaarden kunnen onderverdeeld worden in administratieve en 
uitvoeringstechnische voorwaarden.  
 
 

5.15.15.15.1    Administratieve voorwaardenAdministratieve voorwaardenAdministratieve voorwaardenAdministratieve voorwaarden    
 
 
De administratieve voorwaarden bevatten onder andere regels betreffende aansprakelijkheid, 
verzekering, eigendomsovergang, geschillenregeling en garanties. Ballast Nedam beschikt over eigen 
administratieve voorwaarden: Algemene Inkoopvoorwaarden voor Onderaanneming en Levering. Deze 
voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Ballast Nedam aangaat met een 
onderaannemer. Bij elke offerteaanvraag worden deze voorwaarden meegestuurd. De staalleveranciers 
hanteren echter de volgende voorwaarden: 

- Metaalunievoorwaarden: algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de 
Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het 
Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) (voorheen aangeduid als 
SMECOMA-voorwaarden); 

- AVVS 2000:  Administratieve Voorwaarden voor de Levering en Montage van Staalconstructies 
2000 (opgesteld door STABU en Samenwerkende Nederlandse Staalbouw naar 
aanleiding van nieuwe NEN-ENV 1090-1); 

- Eigen voorwaarden zoals gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank. 
 
Deze voorwaarden worden door Ballast Nedam van de hand gewezen. Behalve de AVVS 2000, die een 
aantal uitvoeringstechnische voorwaarden bevat, zijn het voorwaarden die geen of weinig invloed op 
de uiteindelijke prijs van de offerte zullen hebben. De prijs zal weinig tot niet veranderen indien de 
voorwaarden van Ballast Nedam van toepassing zullen zijn op de overeenkomst. Hierdoor vormen de 
administratieve voorwaarden geen problemen bij het vergelijken van de offertes. Wel kunnen 
voorwaarden als betalingstermijnen, aansprakelijkheid en verzekering ter sprake komen tijdens 
inkoopgesprekken. De leverancier dient zich naar de voorwaarden van Ballast Nedam te schikken.  
    
    

5.25.25.25.2    UitvoeringsUitvoeringsUitvoeringsUitvoeringstechnische voorwaardentechnische voorwaardentechnische voorwaardentechnische voorwaarden    
 
 
Naast de administratieve voorwaarden staan in de offertes ook uitvoeringstechnische voorwaarden. 
Deze voorwaarden geven aan met welke technische bepalingen de leverancier heeft gerekend. Deze 
voorwaarden, die in de offerte vaak aangeduid worden als ‘niet in de prijs opgenomen’ of ‘prijs 
exclusief:’, bepalen de prijs wel in meer of mindere mate. Voor de volgende onderdelen rekenen 
leveranciers verschillend inclusief of exclusief: 

o Gebruik bouwkraan 
o Leveren van malplaten 
o Gebruik eigen opslagcontainer 
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o Aanbrengen van specifieke veiligheidsvoorzieningen 
o Leveren van chemische, boor- en haakankers 
o Maken van detailberekeningen 
o Maken van ankerplan 
o Schroottoeslag 

 
 
Tijdens de enquête is aan de leveranciers gevraagd welke voorwaarden zijn inclusief of exclusief 
rekenen. In figuur 5.2a geeft de resultaten weer. 
 

12

7

11 11

2

8

18

15

17 17

2

9

2

5

15

8

2 1 1
0

5

10

15

20

25

G
e
b

ru
ik

 e
ig

e
n

b
o

u
w

k
ra

a
n

le
v
e
re

n
 c

h
e
m

is
c
h
e
 -

/b
o
o
ra

n
k
e
rs

h
u
lp

s
ta

a
l

le
v
e
re

n
 m

a
lp

la
te

n

g
e
b
ru

ik
 e

ig
e
n

a
fv

a
lc

o
n
ta

in
e
r

g
e
b
ru

ik
 e

ig
e
n

o
p
s
la

g
c
o

n
ta

in
e
r

v
e
ili

g
h
e
id

s
v
o
o
rz

ie
n
in

g
e
n

m
a
k
e
n

d
e
ta

ilb
e
re

k
e
n
in

g
e
n

m
a
k
e
n
 a

n
k
e

rp
la

n

s
c
h
ro

o
tt

o
e
s
la

g

wel niet

 
Afbeelding 5.2a: resultaten uit de enquête 

 
 
Een belangrijk verschil tussen offertes is het verschil tussen alleen leveren of ook monteren van het 
aangeboden staalwerk. De ene leverancier biedt het onderdeel gemonteerd aan, terwijl een andere 
leverancier dit onderdeel alleen levert. Omdat weinig inzicht is in de kostenverhouding tussen leveren 
en monteren, is dit lastig vergelijken voor het inkoopteam. Dit speelt zich vooral af bij het losse 
constructieve staal op projecten met een steenachtige constructie. Dit heeft te maken met het monteren 
van het staal in meerdere fases. Leveranciers leveren liever één lading staal af en laten het monteren 
over aan de hoofdaannemer of andere onderaannemer. Dit is volgens de leveranciers ook goedkoper. 
 
Het is belangrijk om alle staalleveranciers met hetzelfde te laten rekenen. Leveranciers moeten dus 
dezelfde onderdelen geleverd aanbieden en dezelfde onderdelen gemonteerd aanbieden. Dit kan 
bereikt worden door in de offerteaanvraag aan te geven welke onderdelen alleen geleverd en welke 
onderdelen tevens gemonteerd dienen te worden. Het inkoopteam zal vooraf aan het aanvragen een 
keuze moeten maken welke onderdelen ook door de staalleverancier gemonteerd moeten worden. 
Door dit in de offerteaanvraag te vermelden, kunnen de staalleveranciers niet zelf een standpunt 
innemen. Mocht vooraf aan het aanvragen voor bepaalde onderdelen nog twijfel bestaan bij het 
inkoopteam, dan kan een meerprijs gevraagd worden voor het monteren van dat onderdeel. 
 
De uitvoeringstechnische voorwaarden hebben invloed op de prijs, maar in welke mate is bij het 
inkoopteam vaak niet bekend. Voor sommige onderdelen zal tijdens een inkoopgesprek 
overeenstemming bereikt worden. Echter, voor een eerlijk vergelijking dienen deze voorwaarden voor 
alle leveranciers gelijk te zijn. 
 
Om de leveranciers met dezelfde voorwaarden te laten rekenen, kan de inkoper aangeven met welke 
voorwaarden de leverancier dient te rekenen. De inkoper kan aangeven welke onderdelen (bv. ankers) 
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de aannemer of een andere onderaannemer verzorgt, zodat al het niet genoemde voor rekening komt 
van de staalleverancier. Een andere insteek is dat de inkoper specifiek aangeeft welke onderdelen de 
staalleverancier in de prijs dient op te nemen. Het verschil tussen beide methodes is dat je bij de tweede 
methode zeker weet dat de leveranciers met dezelfde voorwaarden rekenen. Hier gaat de voorkeur dan 
ook naar uit. In de offerteaanvraag zal een onderdeel opgenomen moeten worden waarin de 
uitgangspunten voor de opdracht aan de leveranciers duidelijk gemaakt worden. 
    
    

5.35.35.35.3    Ontbrekende gegevensOntbrekende gegevensOntbrekende gegevensOntbrekende gegevens    
    
 
Het kan voorkomen dat gegevens die een calculator van de staalleverancier nodig heeft om de offerte 
op te stellen ontbreken op tekeningen of bestek. Ontbrekende gegevens komen voor op de volgende 
onderdelen: 
1. conservering 
2. staalkwaliteit 
3. verbindingen 
4. bereikbaarheid kraan/hoogwerker 

 
De verbindingen zijn vooral van toepassing voor projecten met een staalconstructie. Gegevens omtrent 
de staalkwaliteit, conservering en bereikbaarheid van de kraan of hoogwerker op het bouwterrein zijn 
voor alle soorten projecten belangrijk. 
 
Ad 1: Conservering 
Staal corrodeert als het in contact komt met water en zuurstof. Aangezien deze stoffen vaak tegelijkertijd 
aanwezig zijn, is de kans op corrosie van onbehandeld staal aanwezig. Op het staal de behandelen, 
dient allereerst de walshuid, een vorm van droge corrosie tijdens het walsproces gevormd, verwijderd te 
worden. De walshuid wordt veelal verwijderd door staalstralen. Het staal kan op een aantal manieren 
beschermd worden tegen corrosie: 

- verflagen 
- metallische deklagen 
- kunststofdeklagen 
- opslaan bouwonderdelen 

Staalwerk dat in het buitenklimaat wordt toegepast wordt veelal thermisch verzinkt. Het staalwerk dat 
binnen het gebouw wordt toegepast, wordt veelal beschermd door een zinkfosfaatprimer. Thermisch 
verzinken is een relatief dure methode van bescherming. In het bestek staat per bestekspost omschreven 
hoe het onderdeel behandeld wordt. Voor thermisch verzinken wordt veelal termen gebruikt als: 
staalwerk in contact met buitenklimaat thermisch verzinken. Dit leidt veelal tot veel onduidelijkheid. 
Door op de tekeningen aan te geven hoe het staal wordt behandeld, rekenen de leveranciers in de 
offertefase met hetzelfde. De aanvrager draagt dan zelf de verantwoordelijkheid hiervoor. Vooraf aan 
het aanvragen kan de aanvrager eerst nadere uitleg vragen aan de architect. Mocht de aanvrager nog 
steeds geen bevredigend antwoord krijgen, dan dient hij zelf een aanname te doen en dit op de 
tekeningen aan te geven. In een later stadium kan altijd nog onderhandeld worden of wat werkelijk 
thermisch verzinkt dient te zijn en welke onderdelen niet. In het offertestadium is het van belang de 
leveranciers gelijke uitgangspunten te verstrekken. Achter de aanduiding van de ligger/kolom kan de 
aanvrager een symbool zetten. Met een legenda kan dan de leverancier duidelijk gemaakt worden hoe 
het desbetreffende onderdeel behandeld wordt. 
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* Thermisch verzinkt 

o Zinkfosfaatprimer … mu (afwijkend van standaard) 

□    Poedercoaten 

◊    Thermisch verzinkt en poedercoaten 
Tabel 5.3a:  symbolen waarmee de conservering op de 

tekeningen aangegeven kunnen worden 
 
 
Ad 2: Staalkwaliteit 
De staalkwaliteit wordt aangeduid met een code: Bijvoorbeeld S 235 JR: S is het symbool voor 
constructiestaal, 235 = minimale rekgrens N/mm². De lettercombinatie JR slaat op de betreffende eis 
voor de minimale kerfslagwaarde. De kerfslagwaarde is resultaat van de kerfslagproef. De proef is 
ontstaan na het ontdekken van het bestaan van ‘bros breken’ van staal. Omdat dit plotselinge 
bezwijken voornamelijk in de winters voor blijkt te komen, wordt de proef bij een bepaalde lage 
temperatuur (-20º C) gedaan. Men gebruikt de kerfslagproef om de weerstand die het materiaal in de 
vorm van een proefstaaf met u-vormige kerf biedt tegen stotende belasting (600 N) te onderzoeken.  
 
De constructeur heeft de staalconstructie berekend met een bepaalde kwaliteit constructiestaal, bouten, 
moeren en ankers. De kwaliteit van het staal staat veelal vermeld op de tekeningen en in het bestek. 
Verder staat in de NEN-ENV 1090 de standaardkwaliteit vermeld van de voorkomende staalprofielen. 
De aanvrager dient vooraf aan het aanvragen eerst na te gaan of het bestek en tekeningen elkaar 
tegenspreken. Is dit het geval, dient om opheldering gevraagd te worden bij de constructeur. Mochten 
leveranciers na de check van de aanvrager nog tegenstrijdigheden aantreffen dan geldt: bestek gaat 
boven tekening. 
 
 
Ad 3: Verbindingen 
Verbindingen staal met staal vormen een aanzienlijk deel van de kosten (oplopend tot ongeveer 50% 
van het staalskelet). Op de tekeningen die bij de offerteaanvragen verstuurd worden, staat aangegeven 
uit welke staalprofielen de constructie wordt vervaardigd. De constructeur heeft bij de keuze van de 
staalprofielen aannames gedaan voor de verbindingen. Niet altijd is duidelijk welke keuze de 
constructeur heeft gemaakt. Omdat van de staalleverancier wordt verwacht dat zij de 
knoopverbindingen zelf ontwerpen, is het gegeven nodig of het knooppunt scharnierend, flexibel of stijf 
berekend is. Kengetallen voor de kosten van een scharnierende, flexibele of stijve verbinding ontbreken. 
 
In de huidige situatie vermelden veel leveranciers in de offerte dat gerekend is met scharnierende 
verbindingen, mits anders aangegeven. Hiermee dekken leveranciers zich in voor de verbindingen waar 
geen gegevens vermeld staan. Had dit toch een duurdere stijve verbinding moeten zijn, dan kan dit 
volgens deze regel tekst verrekend worden. Voor staalleveranciers is het vaak verleidelijk te rekenen met 
scharnierende verbindingen in plaats van stijve verbindingen. Stijve verbindingen zullen tot een relatief 
hoge aanbiedingsprijs leiden. Deze aanbiedingen zullen vaak als eerste afvallen. 
 
Hoe kan het inkoopteam bereiken dat leveranciers met dezelfde verbindingen rekenen? Bij de 
hoofdconstructeur dient nagevraagd te worden om op de tekeningen alle stijve en flexibele 
verbindingen aan te geven. Wordt niets aan gegeven dan betreft het een scharnierende verbinding. 
Tijdens calculatie is dit echter niet altijd mogelijk, omdat de tijd om nieuwe tekeningen aan te vragen 
niet beschikbaar is. Indien een staalleverancier over een ervaren constructeur beschikt, is deze 
waarschijnlijk in staat op basis de getekende staalconstructie te bepalen of een verbinding scharnierend 
of vast dient te zijn. De aanvrager zal vooraf in geval van onduidelijkheid eerst bij de constructeur na 
moeten vragen welke verbindingen van het staalskelet flexibel en stijf worden uitgevoerd. 
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Ad 4: Bereikbaarheid kraan/hoogwerker 
De inzet van de kraan/hoogwerker (hierna aangeduid als kraan) wordt bepaald door het gewicht van 
het profiel vermenigvuldigd met de afstand vanaf de kraan tot de positie van de ligger in het gebouw. 
De grootste waarde die wordt verkregen door de afstand te vermenigvuldigen met het gewicht, bepaalt 
de zwaarte van de kraan. Om de zwaarte van de kraan te bepalen, is het noodzakelijk te weten voor 
een leverancier waar de kraan op de bouwplaats zich kan bevinden. Belemmeringen kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen door onder andere leidingen in de grond, belendingen en ketenparken. Het 
inkoopteam dient aan te geven of de bouwplaats geheel beschikbaar is voor de kraan. Voor situaties 
waarbij enkele beperkingen gelden, kan op de bouwplaatstekening aangegeven worden waar en welke 
beperkingen gelden. Tijdens calculatie wanneer deze informatie summier is, kan de calculator zelf een 
inschatting maken. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 5.3b 
Op de bouwplaatstekening van Zwemcentrum 
de Tongelreep staan een aantal gegevens 
omtrent de bouwkraan. 
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6 

Opzet van de oplossing 
 
 
 
 
Tijdens de analysefase zijn een zestiental oorzaken aan bod gekomen, die als gevolg hebben dat 
huidige offertes van metaalconstructiewerk moeilijk te vergelijken zijn. Om tot een gedegen oplossing te 
komen, is het noodzakelijk om alle 16 oorzaken volledig of zo veel mogelijk te elimineren. In de vorige 
hoofdstukken zijn de oorzaken behandeld en is per oorzaak of cluster van oorzaken een deeloplossing 
aangedragen. In dit hoofdstuk zal de opzet van de oplossing gepresenteerd worden. 
 
 

6.16.16.16.1    Resumé van alle deeloplossingenResumé van alle deeloplossingenResumé van alle deeloplossingenResumé van alle deeloplossingen    
 
 
In tabel 6.1a wordt een overzicht gegeven van alle deeloplossing, zoals die in de hoofdstukken 3, 4 en 
5 gegeven zijn. Achter de deeloplossingen zijn drie kolommen toegevoegd. In deze kolommen wordt 
aangegeven of de deeloplossing geldt voor het staalskelet, de constructie-onderdelen of voor alle aan 
te vragen producten. 
 

Deeloplossing, geldt voor:Deeloplossing, geldt voor:Deeloplossing, geldt voor:Deeloplossing, geldt voor:    Deeloplossing: Deeloplossing: Deeloplossing: Deeloplossing:     
Staalskelet Constructie-

onderdelen 
Alle 

onderdelen¹ 
Aangeven type verbinding beton-staal  �  
Vermelden van percentage kop-, voet- en schetsplaten � �  
Aangeven welke onderdelen aangeboden dienen te worden   � 
Geen overbodige informatie in inkooppakket   � 
‘Merkproducten’ separaat aanbieden   � 
Los staalwerk inkleuren  �  
Aangeven welk bouwkundig staal aangeboden dient te worden � �  
Prijsopbouw aangeven   � 
Prijsopbouw naar bestekscode � inkleuren tekeningen  �  
Prijsopbouw naar bouwdeel � inkleuren tekeningen �   
Prijsspecificatie op apart blad   � 
Overige voorwaarden afwijzen   � 
Aangeven welk onderdelen geleverd en/of gemonteerd dienen te 
worden � �  

Aangeven met welke uitvoertechnische voorwaarden leveranciers 
dienen te rekenen   � 

Conservering staal in geval van onduidelijkheid aangeven � �  
Kwaliteit staal in geval van onduidelijkheid aangeven � �  
Type verbindingen (momentvast, flexibel) in geval van 
onduidelijkheid aangeven �   

Beperkingen met betrekking tot de toegankelijkheid van de 
bouwplaats voor de kraan/hoogwerker weergeven op 
bouwplaatstekening 

� �  

¹ = met ‘alle onderdelen’ wordt bedoeld: deeloplossing is geschikt voor elke soort aanvraag onafhankelijk van het in te kopen product 
Afbeelding 6.1a: resumé van de deeloplossingen 
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De deeloplossingen die voor alle aan te vragen onderdelen gelden, zullen verwerkt worden in een 
algemeen deel van de oplossing. In paragraaf 6.2 zal dit verder behandeld worden. Verder zullen de 
aandachtspunten voor zowel het staalskelet als de constructie-onderdelen in de oplossing verwerkt 
worden. Deze worden in paragraaf 6.3 beschreven. 
 
 

6.6.6.6.2222    Algemeen deel van Algemeen deel van Algemeen deel van Algemeen deel van de de de de oplossingoplossingoplossingoplossing    
 
 
De hoofdaannemer is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van een project. Voor deze 
verantwoordelijkheid dient de aannemer zich niet te verschuilen. Hierdoor dient de aanvrager van te 
voren zelf beslissingen en aannames te nemen en deze niet over te laten aan de onderaannemers.  
 
De deeloplossingen, aangevinkt in kolom ‘alle onderdelen’ in tabel 6.1a, gelden voor vrijwel elke 
aanvraag. Om goed vergelijkbare offertes te ontvangen zullen een aantal dingen hoofdzakelijk moeten 
veranderen in de aanvraag. De aannemer zal zelf vooraf aan het aanvragen van de offertes 
beslissingen moeten nemen en: 
 

1. Aangeven welke onderdelen leveranciers dienen aan te bieden; 
2. Aangeven met welke voorwaarden de prijs van de leverancier tot stand dient te komen; 
3. Aangeven welke prijsopbouw de leverancier dient te hanteren; 
4. De juiste informatie in het inkooppakket opnemen. 

 
Ad 1. Aangeven welke onderdelen leveranciers dienen aan te bieden 
Een belangrijk is het benoemen van de onderdelen die de leveranciers dienen aan te bieden. Op deze 
manier is het voor de leverancier duidelijk welke onderdelen wel en niet van hem verwacht worden. In 
de aanvraag dient een overzicht worden bijgevoegd waarin alle onderdelen worden opgesomd. De 
aanvrager dient dit overzicht vooraf op te stellen. In een later stadium kan dan altijd nog bekeken 
kunnen worden of eventuele andere onderdelen toch bij de leverancier ondergebracht worden. Ook de 
‘merkproducten’ worden als aparte post aangevraagd. Dit op basis van de bestekscode. 
 
Ad 2. Aangeven met welke voorwaarden de prijs van de leverancier tot stand dient te komen 
Één van de drie onderdelen waarop de offertes slecht te vergelijk zijn, zijn de voorwaarden waarop de 
prijs in de offerte is gebaseerd. Om alle leveranciers met dezelfde voorwaarden te laten rekenen, is het 
noodzakelijk dat de aanvrager in de aanvraag de uitgangspunten voor de offerteprijs vermeldt. Andere 
voorwaarden van de leveranciers worden afgewezen. 
 
Ad 3. Aangeven welke prijsopbouw de leverancier dient te hanteren 
Naast de voorwaarden is ook de prijsopbouw van de offertes één van de hoofdpunten waarop de 
offertes moeilijk zijn te vergelijken. Elke oorzaak van de moeilijk vergelijkbare offertes voor het 
metaalconstructiewerk, kan ook op een ander onderdeel van toepassing zijn.  
Door vooraf een prijsspecificatie te geven waarvan de leverancier niet vanaf kan wijken, is ook dit 
probleem op te lossen. Wel moet gezorgd worden dat de leverancier niet een andere prijsopbouw 
aanhoudt. Hiertoe kan een prijzenblad opgesteld worden, waarop de leverancier de prijzen op invult. 
 
Ad 4. De juiste informatie in het inkooppakket op te nemen 
Hoewel dit vierde punt niet direct uit de analyse naar voren komt, speelt deze wel een belangrijke rol in 
de oplossing. Veel te makkelijk wordt in de huidige situatie te veel niet van toepassing zijnde informatie 
in het inkooppakket opgenomen. Hierdoor wordt het inkooppakket onoverzichtelijk en is het voor een 
calculator moeilijker gegevens te verzamelen. Om dit op te lossen zal in de oplossing een beperking 
opgenomen worden voor de documenten in het inkooppakket. Hierbij kan gedacht worden aan een 
standaardlijst met besteksparagrafen die afhankelijk is van het in te kopen onderdeel. 
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Hoe kunnen deze vier punten bereikt worden? De oplossing bestaat uit een standaard aanvraagmodel, 
dat zo is opgezet dat de aanvrager verplicht wordt om de bovenstaande punten in de aanvraag te 
verwerken. In hoofdstuk 7 zal dit aanvraagmodel nader uitgelegd worden. Het aanvraagmodel zal twee 
documenten genereren: 1) inkoopinfo en 2) prijzenblad. De inkoopinfo is het document dat bij het 
inkooppakket gevoegd zal worden en bevat informatie over het project, aanvrager en de documenten 
in het inkooppakket. Het prijzenblad is een apart document waarop de prijsspecificatie en voorwaarden 
staan. De leverancier zal hierop zijn hoeveelheden en prijs in kunnen vullen. Hierdoor krijgt de inkoper 
beter zicht in de kostprijs van zijn in te kopen product. Daarnaast maakt het aanvraagmodel nog twee 
overzichtsvelden: 3) formulierenoverzicht en 4) opdrachtoverzicht. Op het formulierenoverzicht staat een 
overzicht van de gegenereerde inkoopinfo’s. Het opdrachtoverzicht is een formulier waarop alle 
besteksposten van het betreffende project staan en hierachter bij welke leverancier deze bestekspost in 
de opdracht zit. De genereerde documenten worden in hoofdstuk 8 besproken.    
 
 

6.6.6.6.3333    Processchema voorProcesschema voorProcesschema voorProcesschema voor het  het  het  het metaalconstructiewerkmetaalconstructiewerkmetaalconstructiewerkmetaalconstructiewerk    
 
 
Voor het samenstellen van de inkoopinfo en prijzenblad dient eerst het inkooppakket samengesteld te 
worden. Voor het metaalconstructiewerk dienen de volgende stappen te doorlopen worden: 
 
Projectoverleg 
Een belangrijke rol in het proces heeft het projectoverleg. Tijdens het projectoverleg waarbij de 
werkvoorbereider, projectleider en inkoper aanwezig zijn, wordt overlegd welke onderdelen de inkoper 
tot aan het volgend projectoverleg zal aanvragen. Dit aan de hand van de VLO-planning. Voor elk 
onderdeel zullen een aantal zaken besproken worden: 

o welke onderdelen behoren tot de opdracht; 
o op basis van welke voorwaarden wordt de opdracht uitbesteed; 
o wat zijn de aandachtspunten (raakvlakken met andere onderdelen). 

 
Het is belangrijk deze zaken goed af te spreken, zodat de inkoper in een later stadium de opdracht op 
basis van de juiste voorwaarden en onderdelen uitbesteedt. Voor het metaalconstructiewerk zal het 
inkoopteam een beslissing moeten nemen over het wel of niet aanvragen van stalen trappen, 
balustraden, hekwerken, vloerroosters, hulpstaal en overige werkzaamheden. Dit zal per project anders 
zijn. De afweging heeft te maken met het aantal van de onderdelen en het specialisme van het 
onderdeel.  
 
Voor het bouwkundig hulpstaal dienen alleen die onderdelen aangevraagd te worden, die duidelijk van 
tekening te halen zijn. Het inkoopteam zal moeten besluiten de overige onderdelen niet aan te vragen 
en hierover pas tijdens het inkoopgesprek te overleggen met de staalleverancier. Ondanks dat inkopers 
niet voor deze werkwijze kiezen, zal dit het vergelijken van de offertes wel veel makkelijker maken. 
Leveranciers geven aan dat ook zij namelijk veel moeite hebben met het uitzoeken van het bouwkundig 
hulpstaal. 
 
Ook de voorwaarden en de aandachtspunten worden besproken tijdens het projectoverleg. De 
beslissingen worden genoteerd op het overdrachtsformulier. Niet altijd is de inkoper aanwezig tijdens 
een projectoverleg. Dan wordt dit hulpmiddel ingevuld door de werkvoorbereider.  
 
De voorwaarden kunnen aangevinkt worden, welke van toepassing zijn. Figuur 6.3a is een leeg 
overdrachtsformulier.  Het formulier wordt geparagrafeerd door de projectleider en tegelijkertijd met 
het inkooppakket aan de inkoper overhandigd. Aan de hand hiervan kan de inkoper de offertes gaan 
aanvragen. Het aanvraagmodel is zodanig opgezet dat een ieder die het overdrachtformulier ontvangt, 
de aanvraag verder kan maken. Om uniformiteit naar buiten uit te stralen, wordt de uiteindelijke 
aanvraag wel door de inkoper opgesteld. Ook de inkoper beslist welke partijen aangevraagd zullen 
worden en beschikt over alle contactgegevens. 
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Afbeelding 6.3a: Een leeg overdrachtsformulier 
 

OVERDRACHTSFORMULIER

707.403 Verpleeghuis Ter Valcke 

25 - Metaalconstructiewerk

IN TE KOPEN ONDERDELEN

ONDERDEEL OPMERKINGEN (bv welke wel/niet aanvragen) Leveren/Monteren

STAALSKELET

KOLOMMEN

LIGGERS

HOEKLIJNEN

LATEIEN

PLATEN, PROFIELEN EN KABELS

VLOERROOSTERS

STALEN TRAPPEN

HEKWERKEN

BALUSTRADEN

OVERIGE ONDERDELEN

SCHILDERWERK

VOORWAARDEN

Kraan tbv montage Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen

Hoogwerker/steigerwerk tbv montage Afvoeren van afval

Conserveren van het staal Aanhelen van bestaande constructie

Leveren van alle benodigde (haak-)ankers Bijwerken beschadigingen (transport/montage)

Leveren van alle benodigde chemische en boorankers Uitvoeren van lascontroles

Maatvoering van de constructie Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen

Maken van detailberekeningen Gebruikmaken van eigen keet

Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) Beperkingen terrein mbt kraan (bouwplaatstek.)

Maken van ankerplan Schroottoeslag

Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype Ondersabelen kolommen

AANDACHTSPUNTEN

AANDACHTSPUNTEN

paraaf projectleider:

Project

Onderdeel

Datum

Aanwezig
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Controleren gegevens op tekeningen en bestek 
Naar aanleiding van het projectoverleg, zal de werkvoorbereider het inkooppakket samenstellen. De 
eerste stap is het bekijken van de constructietekeningen en het bestek en wordt nagelopen of de 
volgende onderdelen aangegeven staan: 

- staalkwaliteit; 
- conservering; 
- type van de verbindingen. 

Staat in het bestek dat al het staalwerk volgens de NEN-ENV 1090 norm uitgevoerd moet worden, dan 
onderneemt de werkvoorbereider geen verdere actie. Staat op de tekeningen en bestek de staalkwaliteit 
per onderdeel duidelijk vermeld, dan hoeft de werkvoorbereider geen extra gegevens aan de 
leverancier te verstrekken. Indien dit niet het geval is, moet de werkvoorbereider de staalkwaliteit 
navragen bij de constructeur. De afwijkende onderdelen ten opzichte van de NEN-ENV 1090 norm 
geeft de werkvoorbereider aan op de tekeningen. Per ligger/kolom geeft de werkvoorbereider met pen 
op de tekeningen aan welke staalkwaliteit deze profielen zijn. 
 
Naast de staalkwaliteit wordt ook nagelopen of de soort conservering duidelijk op de tekening of in het 
bestek is aangegeven. Is dit het geval, dan hoeft de werkvoorbereider geen verdere actie te 
ondernemen. Indien dit niet zo is, kan de werkvoorbereider eerst bij de architect en/of constructeur 
nagaan op welke manier onderdelen behandeld moeten worden. Ook dit geeft de werkvoorbereider 
met pen aan op de tekeningen. Met behulp van symbolen kan per onderdeel de soort conservering 
duidelijk gemaakt worden. Geven de architect en werkvoorbereider geen duidelijk antwoord, dan 
neemt de werkvoorbereider in overleg met de inkoper aan welke onderdelen op welke manier 
behandeld worden. 
 
Indien op de tekeningen onduidelijk is aangegeven hoe de verbindingen/knooppunten uitgevoerd 
worden, dan moet de werkvoorbereider bij de constructeur informeren naar deze verbindingen. Voor 
het staalskelet gaat het om momentvaste, flexibele of scharnierende verbindingen. De momentvaste en 
flexibele verbindingen worden specifiek op de tekeningen aangegeven. Dit kan met behulp van 
symbolen duidelijk gemaakt worden aan een leverancier. Voor de constructie-onderdelen gaat het om 
de aansluiting beton met het staal. Met behulp van een principedetail kan dit aan de leverancier 
duidelijk gemaakt worden. De werkvoorbereider voegt dit detail toe aan het inkooppakket. 
 
Op alle tekeningen waarop de werkvoorbereider omtrent bovenstaande punten extra informatie zet, 
wordt een extra legenda geplaatst. Dit is overzichtelijk voor de onderaannemer. Figuur 6.3b    geeft een 
voorbeeld van een dergelijke legenda. 
 
 

 
Afbeelding 6.3b: Legenda op een constructietekening 
 
 
Als het inkoopteam afspreekt dat de staalleverancier het staalwerk monteert met een eigen bouwkraan, 
dan loopt de werkvoorbereider de bouwplaatstekening na en bekijkt of het bouwterrein beperkingen 
heeft ten aanzien van de bouwkraan. Gelet moet worden op belendingen, keten, opslagplaatsen en 
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eventuele leidingen. Indien deze beperkingen zich voordoen, geeft de werkvoorbereider dit aan op de 
bouwplaatstekening. 
 
 
Inkleuren van de constructietekeningen 
Nadat het inkoopteam de aan te vragen 
onderdelen heeft gekozen, kan de 
werkvoorbereider het inkooppakket 
samenstellen. Allereerst moet, indien van 
toepassing, op de tekeningen de fasering 
aangegeven worden. Veelal wordt de 
fasering op de tekening met een 
scheidingslijn aangegeven. Deze kan de 
werkvoorbereider accentueren met een 
markeerstift. Indien geen lijn is getrokken, 
moet de werkvoorbereider deze zelf 
aangeven. Indien het project voornamelijk 
uit een staalskelet bestaat, moet de 
werkvoorbereider alle constructieve 
tekeningen nalopen en de bouwdelen te 
omtrekken in verschillende kleuren. Het 
onderscheid in bouwdelen wordt tijdens 
het overleg met de inkoper vastgelegd. De 
prijsopbouw voor de losse constructie-onderdelen wordt per bestekpost gespecificeerd. De onderdelen 
die tot de betreffende bestekspost behoren, dienen met dezelfde kleur ingekleurd te worden. De 
werkvoorbereider kijkt in het bestek welk onderscheid hierin wordt gemaakt en past dit toe op de 
tekeningen. De hoeveelheden zullen zo per onderdeel beter overeenkomen, omdat leveranciers nu 
door het verschillend kleurgebruik weten welk onderdeel bij welke deelprijs hoort. 
In bijlage B is een voorbeeld opgenomen van een ingekleurde plattegrond van een project met een 
staalskelet. In bijlage C is een voorbeeld opgenomen van een ingekleurde plattegrond van een project 
met voornamelijk constructie-onderdelen. 
 
Inkleuren van bouwkundige tekeningen en details  
Op de bouwkundige tekeningen kleurt de werkvoorbereider onderdelen als vloerroosters en stalen 
trappen, balustraden en hekwerken in. Ook dit met verschillende kleuren naar aanleiding van de 
verschillende deelprijzen.  
Als het inkoopteam, ondanks het advies dit niet te doen, toch onderdelen van het bouwkundig 
staalwerk aanvraagt, dan moet de werkvoorbereider deze inkleuren op de details. Als van het detail niet 
duidelijk is waar zich dit bevindt, dan geeft de werkvoorbereider op de plattegronden aan waar dit 
detail voorkomt. Ook hier weer door kleurgebruik onderscheid maken per apart aangevraagd 
onderdeel. 
 
Inkooppakketten samenstellen 
De leveranciers die uitgenodigd worden om een prijsopgave te doen, krijgen allen hetzelfde 
inkooppakket. Nadat de werkvoorbereider de eerste set ingekleurd heeft, worden de documenten uit 
het inkooppakket gekopieerd. Vanwege de hoge kosten van kleurenkopieën (A2 en groter) zal een 
werkvoorbereider de documenten in zwartwit moeten laten kopiëren en deze exact nakleuren. Alle 
leveranciers ontvangen een gelijkwaardig pakket. Eén ingekleurde set is voor de inkoper. Dit om 
verwarring te voorkomen in het geval van een inkoopgesprek of vragen van de leverancier. 
 
Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van Ballast Nedam 
Op elke overeenkomst die Ballast Nedam aangaat zijn de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden 
van Ballast Nedam van toepassing. Deze worden standaard bij elke aanvraag verstrekt aan de 
leverancier, zodat de leverancier zijn prijs in de offerte hierop moet baseren. 
 

Afbeelding 6.3c: fasering staat vrijwel altijd op de 
tekeningen vermeld 
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Aanvraagmodel 
Voordat het inkooppakket verstuurd kan worden, zal de inkoper aan de hand van het inkooppakket en 
het overdrachtformulier met het aanvraagmodel de inkoopinfo en het prijzenblad samen moeten 
stellen. Het aanvraagmodel wordt in hoofdstuk 7 en 8 uitgelegd. 
 
 
De stappen komen terug in het beslissingsmodel in figuur 6.3d.  
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Beslissingsmodel: samenstellen van het inkooppakket voor het metaalconstructiewerk 
 
 

Stap 1: 

Stap 2: 

ja 

nee 

 

START 

Welke onderdelen 
worden 

aangevraagd? 

Welke voorwaarden 
zijn van toepassing? 

Noteer evt. 
aandachtspunten overdrachtsformulier 

 

Projectoverleg: 
Projectleider 
Werkvoorbereider(s) 
(Uitvoerder) 
Inkoper 

 Controleren tekeningen: 
Werkvoorbereider 
 

navragen bij 
constructeur en op 

tekeningen vermelden 

staalkwaliteit van 
tekening/uit bestek te 

halen? 

A 

verbindingen van 
tekening te halen? 

ja 

nee 

navragen bij 
constructeur en 

principedetail in inkoop-
pakket opnemen 

Soort conservering 
van tekening/uit 
bestek te halen? 

ja 

nee 

evt. navragen bij 
architect en met 

symbolen op tekeningen 
vermelden 

bevat bouwplaats 
beperkingen m.b.t. 

kraan? 

nee 

beperkingen op 
bouwplaatstekening 

aangeven 

ja 
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Afbeelding 6.3d:  Beslissingsmodel voor het samenstellen van het inkooppakket voor het 

metaalconstructiewerk 

 

Kopieer alle te versturen 
documenten en kleur ze 

hetzelfde in 

voeg algemene inkoop- 
& leveringsvoorwaarden 

BN toe 

EINDE 

verstuur alle 
inkooppakketten en mail 

prijzenbladen 

inkoopinfo 
prijzenblad 
formulierenoverzicht 
opdrachtoverzicht 

maak inkoopinfo & 
prijzenblad met 
aanvraagmodel 

Inkleuren tekeningen: 
Werkvoorbereider A 

omtrek de 
verschillende 

bouwdelen met kleur 

ja nee 
offertes aanvragen 
voor staalskelet? 

kleur verschillende 
onderdelen 

(besteksposten) in 

nee 

  ja 
details aangeven op 

bouwkundige 
tekeningen 

kleur staalwerk op 
details in 

nee 

ja 

zijn uit details 
aantallen te 

achterhalen? 

bevat project overig 
aan te vragen 
onderdelen? 
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7 

Aanvraagmodel    
 
 
 
Het aanvraagmodel loopt een aantal stappen door om tot de definitieve offerteaanvraag te komen. In 
dit hoofdstuk worden uitgelegd hoe het aanvraagmodel is opgezet.  
 
 

7.1 7.1 7.1 7.1     Aanvraagmodel: stap voor stapAanvraagmodel: stap voor stapAanvraagmodel: stap voor stapAanvraagmodel: stap voor stap    

    
Hoofdmenu 
 
Het aanvraagmodel is opgebouwd in Microsoft Excel, omdat de documenten die het genereert ook in 
Excel staan. Tevens is Excel standaard geïnstalleerd op elke computer binnen Ballast Nedam en kunnen 
alle werknemers dit programma gebruiken. Het bestand “aanvraagmodel.xls” wordt geopend en 
automatisch verschijnt het hoofdmenu. Het hoofdmenu bevat drie keuzeknoppen: 
 

o Nieuwe aanvraag: Indien de projectgegevens kloppen, kan de offerte worden 
aangevraagd. 

o Projectgegevens aanpassen: Bij een nieuw project worden eerst een aantal projectgegevens 
ingevuld. Naast de adresgegevens worden hier ook de 
besteksgegevens en eventuele nota van inlichtingen genoteerd. 
Deze worden bij iedere aanvraag gebruikt en hoeft dus maar één 
keer ingevuld te worden. 

o Formulier(en) uitprinten: Onder deze knop zit een overzichtscherm met alle gegenereerde 
documenten: inkoopinfo’s, opdrachtenoverzicht en formulieren-
overzicht. Hier kan makkelijk een formulier uitgeprint worden. 

 

Figuur 7.1a: Hoofdmenu 
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Algemene gegevensAlgemene gegevensAlgemene gegevensAlgemene gegevens    
 
Nadat de keuze is gemaakt voor nieuwe aanvraag, wordt het scherm geopend waarin de gebruiker de 
algemene gegevens dient in te vullen. Vier onderdelen worden ingevuld: 
 
Onderdeel 
De gebruiker dient hier een keus te maken uit een lijst met de besteksparagrafen. Voor onderdeel 25 – 
Metaalconstructiewerk kent STABU de volgende onderverdeling: 

o 25.31 Staalskelet; 
o 25.32 Constructie-onderdelen; 
o 25.33 Platen, profielen en kabels. 

De gebruiker kiest voor welk onderdeel offertes aangevraagd worden. 
 
Aanvrager 
De gebruiker dient hier uit de lijst met aanvragers zijn naam te selecteren. Staat de naam niet in de lijst, 
kan deze met de keuzeknop aanvrager toevoegen/verwijderen aangemaakt worden. 
 
Retourdatum offerte 
De gebruiker vult hier de uiterlijke retourdatum van de offerte in. Tijdens calculatie moet men 
rekeningen houden met de deadline van een aanbesteding. De inkoper leest op de VLO-planning af 
wanneer de inkoop van het betreffende onderdeel afgerond moet te zijn. De inkoper bepaalt hoe lang 
hij nodig heeft om de offertes te spiegelen en de inkoopgesprekken te houden. Normaal zal dit 
ongeveer 10 werkdagen voor het eind van de deadline zijn. 
 
Periode werkzaamheden 
Uit de VLO-planning is af te lezen tussen welke weken de activiteiten van het aan te vragen onderdeel 
plaats zal vinden. Door deze informatie te verstrekken, weet de leverancier in hoeveel weken de 
werkzaamheden uitgevoerd moet worden (= personeelsinzet) en kan de offerte begroot worden voor de 
desbetreffende periode. De prijs afgegeven door de leverancier is dus prijsvast voor de duur van de 
opdracht. Alleen extreme niet voorziene prijswijzigingen kunnen dan leiden tot een nieuwe prijs. 
 

Figuur 7.1b: Voorbeeld van een VLO-planning 

werkvoorbereiding tekenwerk en productie
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Aan te Aan te Aan te Aan te vragen bestekspostenvragen bestekspostenvragen bestekspostenvragen besteksposten    
 
Vooraf aan een project worden alle besteksposten ingevuld op het tabblad “opdrachtenoverzicht”. Dit 
kan gedaan worden door een medewerk(st)er van de afdeling inkoop. In de toekomst kan gekeken 
worden naar een link met STABU. Op dit moment is dit echter nog niet mogelijk. Van het overzicht met 
alle besteksposten met omschrijving selecteert de inkoper in dit scherm alle besteksposten die tot de 
opdracht van de aangevraagde leverancier zullen behoren. Onder in het scherm staat een 
overzichtslijst met besteksparagrafen die van toepassing kunnen zijn voor het gekozen onderdeel in het 
vorige menuscherm. De inkoper selecteert alle besteksposten door in het linkerscherm de betreffende 
besteksposten aan te klikken. Door op de knop “toevoegen” te klikken wordt in het rechterscherm een 
overzicht gegeven. Met de knop “verwijderen” kan een geselecteerde bestekspost uit het rechterscherm 
verwijderd worden. Op het overdrachtformulier staan vermeld welke onderdelen aangevraagd moeten 
worden. De inkoper kiest hierbij de bestekscodes uit. In het geval van verschillende bouwfases dient de 
aanvrager per bouwfase de desbetreffende besteksposten te selecteren. De verschillende bouwfases 
staan vrijwel altijd op de tekeningen aangegeven (zie afbeelding 6.3c). 

Figuur 7.1c: Algemene gegevens 
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PrijsspecificatiePrijsspecificatiePrijsspecificatiePrijsspecificatie    
 
In dit scherm worden de besteksposten verder gespecificeerd. De kolommen met bestekscode en 
omschrijving worden automatisch ingevuld. Dit hangt samen met de gekozen besteksposten uit het 
vorige menuscherm. De inkoper vult de kolom “Eenheid” in. In deze kolom geeft de inkoper aan in 
welke eenheid de leverancier zijn deelprijs moet rekenen. De inkoper geeft aan of hij voor de 
bestekspost een deelprijs wil ontvangen of dat de bestekspost inclusief gerekend moet worden. 
“Inclusief gerekend” houdt in dat de leverancier voor dit onderdeel geen deelprijs hoeft te rekenen, 
maar dat deze in de overige prijzen verrekend moet worden. Voor de onderdelen die inclusief gerekend 
worden, hoeft geen eenheid ingevuld te worden. Voor het metaalconstructiewerk zijn dit voornamelijk 
onderdelen als schilderwerk en toebehoren als bouten en moeren. Omdat men van te voren niet weet 
op welke rij dit komt te staan (heeft te maken met aantal aangevraagde besteksposten) moet de inkoper 
op elke rij aangeven deelprijs of inclusief. Indien de keuze op inclusief is gevallen, speelt de eenheid 
geen rol meer. Dit invulblok wordt dan ook geblokkeerd indien de inkoper de keuze “inclusief” maakt. 
 
De laatste kolom is specifiek voor het metaalconstructiewerk. Een belangrijk knelpunt tijdens de analyse 
was het verschil in leveren en monteren. Omdat dit in de huidige offerteaanvragen niet aan leveranciers 
vermeld wordt, rekenen leveranciers verschillend met leveren en monteren. Door deze kolom toe te 
voegen aan het model kan de inkoper per onderdeel aangeven of het betreffende onderdeel geleverd  
(L) of geleverd en gemonteerd (M) wordt. Dit zal dan in de kolom met opmerkingen komen te staan op 
het prijzenblad. Voor onderdelen als schilderwerk is deze kolom niet van toepassing. Ook hier geldt 
weer dat men vooraf niet weet op welke rij het schilderwerk komt te staan, zodat op elke rij de keuze 
voor leveren of leveren en monteren kan maken. Voor onderdelen als schilderwerk moet hier dan geen 
keuze gemaakt worden.  
 
Op het overdrachtformulier zet het inkoopteam per onderdeel of het geleverd of gemonteerd wordt. De 
inkoper neemt de keuzes van het overdrachtformulier over in het aanvraagmodel. 

Figuur 7.1d: Aan te vragen besteksposten 
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In dit onderzoek worden de hoeveelheden niet verstrekt aan de leverancier. Omdat in sommige 
situaties de inkopers toch de hoeveelheden willen verstrekken aan de leveranciers, is deze optie ook 
toegevoegd. De inkoper kan onderin het scherm de optie “hoeveelheden bekend en meesturen” 
aanvinken. De invulblokken voor de hoeveelheden worden dan vrij om in te vullen. De hoeveelheden 
worden uitgetrokken door de werkvoorbereider en verstrekt deze aan de inkoper tegelijkertijd bij het 
inkooppakket. 
 

 
 
 
Extra aan te vragen productenExtra aan te vragen productenExtra aan te vragen productenExtra aan te vragen producten    
 
Niet alle aan te vragen onderdelen, staan genoemd in het bestek. Dit betreft vooral het bouwkundig 
hulpstaal. Vanuit de afdeling inkoop wil men zoveel mogelijk onderdelen aanvragen. Alles wat op het 
moment van de offerteaanvraag enigszins bekend is, wordt aangevraagd. Voorzichtigheid is geboden, 
omdat deze onderdelen vaak lastig uit te zoeken zijn voor de leveranciers. Een inkoper moet bij elk 
onderdeel dat hij hier aanvraagt, 100 % zeker zijn dat uit de leveranciers de hoeveelheden uit de 
geleverde informatie kunnen uittrekken. Deze extra aan te vragen producten staan ook op het 
overdrachtformulier. De inkoper neemt deze over in het aanvraagmodel. Op soortgelijke manier als bij 
de constructie-onderdelen kan ook hier de aanvrager voor het bouwkundig staal aangeven of het 
staalwerk alleen geleverd of ook gemonteerd moet worden door de leverancier. Ook dit staat weer op 

Figuur 7.1e: Prijsspecificatie 
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het overdrachtformulier. De keus voor “deelprijs” of “inclusief” is hier niet toegevoegd, omdat voor 
deze onderdelen altijd een deelprijs gevraagd wordt. 
 

 
    
VoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaarden    
 
De voorwaarden zijn gekoppeld aan het gekozen onderdeel. De inkoper kiest in het scherm “algemene 
gegevens” een onderdeel waarvoor offertes worden aangevraagd. De voorwaarden staan op het 
gegevensblad in het excelbestand. Voor het onderdeel metaalconstructiewerk zijn de voorwaarden al 
toegevoegd. Voordat het aanvraagmodel in werking gezet kan worden, zal voor alle overige 
onderdelen één van de inkopers de voorwaarden moeten toevoegen. Omdat niet alle voorwaarden 
standaard in de lijst voorkomen, bestaat de mogelijkheid toegevoegd extra voorwaarden toe te voegen. 
Deze zullen veelal projectspecifiek zijn. De voorwaarden die de inkoper invult, worden aan de 
standaardlijst  toegevoegd. Bij een volgende aanvraag zal de inkoper deze voorwaarde dan standaard 
kunnen selecteren, zonder deze eerst weer in te vullen. Eens in de zoveel tijd moet een inkoper alle 
extra toegevoegde voorwaarden op het gegevensblad doorlopen en beslissen of een voorwaarde kan 
blijven staan of dat deze verwijderd moet worden omdat deze voorwaarde te weinig voorkomt.  
 
De inkoper selecteert in het scherm links uit de standaardlijst de van toepassing zijnde voorwaarden. De 
van toepassing zijnde voorwaarden zijn tijdens het projectoverleg op het overdrachtformulier 
aangevinkt. Op het prijzenblad komen deze voorwaarden te staan onder de kop: “Prijzen gebaseerd 
op:”. Door op de knop “toevoegen” te drukken, worden de geselecteerde voorwaarden overgebracht 
naar het rechter scherm. Met de knop “verwijderen” kan de inkoper een voorwaarde uit het 
rechterscherm verwijderen. De voorwaarde blijft dan wel gewoon in de lijst met voorwaarden staan. In 
dit rechterscherm selecteert de inkoper de voorwaarden waarvoor hij een deelprijs van de leverancier 
wil ontvangen. Hierbij kan gedacht worden aan een deelprijs voor het tekenwerk. Indien de 
tekenafdeling van Ballast Nedam rustige tijden kent, kan gekozen worden om het tekenwerk in eigen 
beheer te houden. Voor het onderdeel metaalconstructiewerk kan de aanvrager kiezen uit de volgende 
voorwaarden: 
 

o Kraan tbv montage; 
o Hoogwerker/steigerwerk tbv montage; 
o Conserveren van het staal; 
o Leveren van alle benodigde (haak-)ankers; 

Figuur 7.1f: Extra aan te vragen onderdelen 
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o Leveren van alle benodigde chemische en boorankers; 
o Maatvoering van de constructie; 
o Maken van detailberekeningen; 
o Maken van werkplaatstekeningen (3-voud); 
o Maken van ankerplan; 
o Leveren van 1 stalen malplaat per kolomtype; 
o Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen; 
o Afvoeren van afval; 
o Aanhelen van bestaande constructie; 
o Bijwerken beschadigingen (transport/montage); 
o Uitvoeren van lascontroles; 
o Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen; 
o Gebruikmaken van eigen keet; 
o Beperkingen bouwterrein m.b.t. kraan volgens bouwplaatstekening; 
o Schroottoeslag; 
o Ondersabelen kolommen. 

 
Niet alleen de voorwaarden op basis waarvan de problemen, zoals deze tijdens de analyse aan het 
licht zijn gekomen, zich voordoen, maar alle voorwaarden worden vermeld op het prijzenblad. Anders 
wordt speelruimte gecreëerd die juist geëlimineerd moet worden.  
 
De extra voorwaarden worden in de blokken onderin het scherm toegevoegd. Ook deze staan vermeld 
op het overdrachtformulier. Hierbij kan gedacht worden aan: 

o Vullen kolommen met beton 
o Aanbrengen wapening in kolommen 
o Leggen vloerplaten 
o Lassen wapeningsstaal/stekken aan liggers 

 

Figuur 7.1g: Voorwaarden 
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BesteksparagrafenBesteksparagrafenBesteksparagrafenBesteksparagrafen    
 
De eerste documenten die toegevoegd worden aan het inkooppakket, zijn de besteksparagrafen. Per 
onderdeel zijn verschillende besteksparagrafen van toepassing. Door de keuzelijst met 
besteksparagrafen te koppelen aan het onderdeel, wordt de aanvrager verplicht alleen uit deze 
keuzelijst de van toepassing zijnde besteksparagrafen te selecteren. Een enkele keer kan het voorkomen 
dat een andere paragraaf dan uit de keuzelijst moet worden toegevoegd aan het inkooppakket. 
Daarom is een mogelijkheid toegevoegd om extra besteksparagrafen toe te voegen. Bij elke aanvraag 
worden de besteksparagrafen 00, 01 en 05 verstuurd. Deze staan dan ook standaard in de 
offerteaanvraag. De mogelijkheid om de besteksparagrafen te koppelen aan de aanvraag (waar 
eveneens besteksposten) worden geselecteerd is bekeken, maar in dit programma is dit voor mij niet 
realiseerbaar gebleken. De inkoper selecteert de besteksparagrafen die de werkvoorbereider heeft 
opgenomen in het inkooppakket. Dit is voor mij acceptabel, omdat in dit scherm weinig handelingen 
verricht worden en daarmee weinig tijd in beslag neemt. 
 
 
 
 

Figuur 7.1h: Besteksparagrafen 
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DocumentenDocumentenDocumentenDocumenten    
 
Het tweede onderdeel van het inkooppakket zijn de documenten (voornamelijk tekeningen). Ballast 
Nedam beschikt over een inboekprogramma in Microsoft Excel voor tekeningen. Door dit te koppelen 
met het aanvraagsysteem, kan de aanvrager uit de lijst met ingeboekte tekeningen een keus maken van 
de te versturen tekeningen. Elke tekening heeft een code, omschrijving, revisienummer en datum. Het 
bovenste scherm geeft alle ingeboekte documenten van het project weer. De inkoper kan de 
documenten selecteren door in het bovenste scherm de documenten aan te klikken en met de knop 
“selecteer” naar het onderste scherm over te brengen. Het onderste scherm is een overzicht van alle 
geselecteerde documenten. Met de knop “verwijder” kan in het onderste scherm de in dit scherm 
geselecteerde documenten verwijderd worden. Met de knop “maak lijst leeg” worden alle geselecteerde 
documenten verwijderd. In het bovenste scherm selecteert de inkoper dan nieuwe documenten. De 
inkoper selecteert hier alle documenten die de werkvoorbereider in het inkooppakket heeft opgenomen. 
 

Figuur 7.1i: Documenten inkooppakket 
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Overige documentenOverige documentenOverige documentenOverige documenten    
 
Het laatste invulscherm betreft de overige documenten. Per aanvraag worden bouwkundige of 
constructieve details verstuurd. De werkvoorbereider heeft bij het samenstellen van het inkooppakket 
het detailboek doorlopen. De van toepassing zijnde detailbladen zijn gekopieerd en samengevoegd tot 
één boekwerk. De inkoper vult in dit scherm de detailnummers in van de detailbladen die zich in het 
inkooppakket bevinden. De details met dezelfde datum worden geclusterd. In het inboeksysteem wordt 
het detailboek als één document ingeboekt, per detail is dus geen codering. Details zijn wel 
genummerd, dus is gekozen om de detailnummers weer te gegeven. 
Daarnaast is nog de mogelijkheid opgelaten om overige documenten in te vullen. Deze documenten 
zullen niet bij elke aanvraag worden verstuurd, maar kunnen bij enkele aanvragen wel verstuurd 
worden. Dit zijn dan documenten die niet in ingeboekt zijn in het inboeksysteem van Ballast Nedam. 
Gedacht kan worden aan: schetsdetails en kleurenschema’s. Voor elk document dat verstuurd wordt, 
geldt dat hiervoor een datum ingevuld moet worden. Dit zodat bij bijvoorbeeld een vervolgdocument 
niet naar een vorige versie wordt verwezen.  
 
 

Figuur 7.1j: Detailtekeningen & overige documenten 
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OverzichtOverzichtOverzichtOverzicht    
 
Het laatste scherm is een overzicht van alle ingevulde gegevens. In dit scherm met tabbladen loopt de 
inkoper na of hij alles juist heeft ingevuld. Wijzigingen kunnen ingevuld worden door direct naar het 
betreffende scherm terug te gaan en de gegevens te wijzigen. Kloppen de ingevulde gegevens dan 
kunnen de inkoopinfo en het prijzenblad gemaakt worden door de knop “maak formulier”. 
 
 

Figuur 7.1k: Overzicht 
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7.2 7.2 7.2 7.2     Beslissingsmodel van het aanvraagmodelBeslissingsmodel van het aanvraagmodelBeslissingsmodel van het aanvraagmodelBeslissingsmodel van het aanvraagmodel    
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8888....1111    InkoopinfoInkoopinfoInkoopinfoInkoopinfo    
 
 
Het formulier dat een overzicht geeft van het inkooppakket, heet de inkoopinfo. De inkoopinfo bestaat 
uit drie onderdelen: 

o Projectgegevens 
o Algemene gegevens 
o Documenten 

 
Projectgegevens 
Het eerste onderdeel van de inkoopinfo zijn de projectgegevens. In dit onderdeel staan de 
adresgegevens van het project. Op deze manier weet een leverancier de exacte locatie en kan de 
leverancier eventuele voorzieningen in zijn prijs opnemen. Men kan dan denken aan 
transportvoorzieningen of verblijfkosten. Naast de adresgegevens staan hier ook de gegevens van de 
aanvrager. Niet alleen de naam en adres, maar ook telefoonnummer, mobiele nummer, faxnummer en 
e-mailadres. In geval van vragen kan de leverancier de aanvrager direct benaderen. Ook de datum 
van de aanvraag valt onder dit onderdeel. Zoals elk document, wordt ook de inkoopinfo gedateerd. In 
een later stadium, bijvoorbeeld bij het opstellen van het contract, kan dan naar dit document verwezen 
worden. 
 
Algemene gegevens 
Onder de kop ‘algemene gegevens’ vallen drie onderdelen. Als eerste is dat het benoemen van het 
onderdeel waarvoor de offerte aangevraagd worden. Dit is naar de indeling van STABU. Ten tweede 
wordt hier ook de uiterlijke retourdatum van de offerte vermeld. De aanvrager kan hier de datum 
invullen waarop hij de offertes uiterlijk in zijn bezit wil hebben. Als laatste wordt de periode van de 
werkzaamheden vermeld. De aanvrager kan aan de hand van de planning aflezen wanneer de 
werkzaamheden door de leverancier uitgevoerd dienen te worden. De periode wordt uitgedrukt in 
weken. 
 
Documenten 
Het laatste onderdeel zijn de ‘documenten’. Hier staan alle documenten met datum die zich in het 
inkooppakket bevinden. De volgende documenten bevinden zich standaard in elk inkooppakket: 

o Besteksparagrafen: 00 Algemeen 
01 Voor ’t werk geldende voorwaarden 
05 Bouwplaatsvoorzieningen 

o Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van Ballast Nedam, 1 juli 2004 
 
Voor de overige documenten dient de aanvrager te beslissen welke wel en welke niet in het 
inkooppakket moeten worden opgenomen. Hierbij is het belangrijk dat niet van toepassing zijnde 
stukken naar de leveranciers worden verstuurd. 
 
Afbeelding 8.1a geeft een voorbeeld van een inkoopinfo. De zwarte tekst staat in elke aanvraag. Hier 
kan de aanvrager niets aan veranderen. De rood geschreven tekst is afhankelijk van het project. De 
blauwe tekst zijn keuzes en ingevulde tekst in het aanvraagmodel. De groene tekst is een gevolg van de 
keuze in het aanvraagmodel.   



 

 
56 

Documenten 

    

Afbeelding 8.1a: Voorbeeld van een inkoopinfo 

INKOOPINFO nr 1

PROJECTGEGEVENS

Verpleeghuis Ter Valcke

Valckeslotlaan 98 GOES

F. van Ooijen

3220

4800 DE BREDA

076 - 533 15 77

06 - 51 24 79 71

076 - 533 15 99

f.van.ooijen@ballast-nedam.nl

ALGEMENE GEGEVENS

25.32 - Constructie-onderdelen

week 25 tot week 32 2006

DOCUMENTEN

Bestek 92.065 00 Algemeen 1-2-2002

01 Voor het werk geldende voorwaarden

05 Bouwplaatsvoorzieningen

25 Metaalconstructiewerk

32 Trappen en Balustraden

43.00 & 43.32 Vloerroosters

46.00 & 46.32 Schilderwerk op nieuwe ondergrond, metaal

Inclusief 1e nota van inlichtingen 3-5-2002

Voorwaarden Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden BN 1-7-2004

Details A0-01 t/m A0-13 1-2-2002

A1-05 t/m A1-11 1-2-2002

Overige documenten Schets detail aansluiting kolom-borstwering 5-3-2002

Revisie Datum

B_00 Situatie A 2-1-2002

B_06 Begane grond A & B A 2-1-2002

B_07 1e verdieping A & B A 2-1-2002

B_08 2e verdieping A & B A 2-1-2002

B_09 3e verdieping A & B A 2-1-2002

B_10 Dakvloer A & B A 2-1-2002

B_14 Doorsnede A & B A 2-1-2002

B_15 Doorsnede A & B A 2-1-2002

B_26 Vormtekening luifel entree A A 2-1-2002

B_28 Vormtekening trappen B A 2-1-2002

K01 Funderingsoverzicht + BG vloer A & B A 2-1-2002

K04 Constructie 1e verdieping A & B A 2-1-2002

K05 Constructie dak C A 2-1-2002

K06 Constructie 2e verdieping A & B A 2-1-2002

K07 Constructie 3e verdieping A & B A 2-1-2002

K08 Constructie dak A A 2-1-2002

K09 Details vloeren/daken A, B & C A 2-1-2002

Uitvoeringsperiode

24 april 2006Retourdatum offerte

Tekeningen Omschrijving

Project

Adres

Aanvraag

Fax

Telefoon

Mobiel

17 maart 2006

Onderdeel

Postbus

Behandeld door

E-mail
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8.2 8.2 8.2 8.2     PrijzenbladPrijzenbladPrijzenbladPrijzenblad    
 
 
Het prijzenblad is een apart blad waarop de prijsspecificatie wordt vermeld. De leverancier zal dit blad 
digitaal ontvangen en kan zijn prijzen en hoeveelheden hierop invullen. Het prijzenblad is gebaseerd op 
het inkooppakket en de daarbij horende inkoopinfo. Een aantal gegevens zullen op het prijzenblad 
vermeld moeten worden, zodat duidelijk wordt voor de leverancier bij welk inkooppakket die hoort, 
want leveranciers ontvangen meerdere inkooppakketten van diverse aannemers. Op het prijzenblad zal 
de projectnaam, de aanvrager de datum en een verwijzing naar de inkoopinfo worden vermeld. 
Hierdoor zijn misverstanden vrijwel uitgesloten. 
 
Naast de prijsspecificatie zullen ook de uitvoeringsvoorwaarden op dit formulier gezet worden. De 
uitvoeringsvoorwaarden zijn activiteiten of maatregelen die de leverancier bij de opdracht dient uit te 
voeren of zorg voor dient te dragen. Op het prijzenblad komen alleen voorwaarden die voor rekening 
zijn van de leverancier. 
 
Nadat het aanvraagmodel het prijzenblad en de inkoopinfo aangemaakt heeft, kan de aanvrager het 
inkooppakket naar de geselecteerde leveranciers opsturen. Het prijzenblad wordt 1 dag later naar de 
leveranciers digitaal verstuurd. In de verzendbrief zal de leverancier geïnformeerd over het prijzenblad. 
Als de leveranciers de prijzenbladen ingevuld hebben en teruggestuurd, kan eenvoudig de prijsspiegel 
opgezet te worden. Dit is een kwestie van de kolommen met hoeveelheden en prijzen naast elkaar in 
een nieuw bestand te zetten. De firmanaam staat ook in deze kolommen. Het vergelijken van de 
offertes is nu overzichtelijk geworden. Doordat het prijzenblad beveiligd is, behalve de invulcellen, kan 
de leverancier niks toevoegen of verwijderen. 
 
Figuur 8.2a is een voorbeeld van een deel van een prijzenblad. In bijlage C is een volledig prijzenblad 
opgenomen. 
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PROJECT Verpleeghuis Ter Valcke Bedrijf

ONDERDEEL 25.32 - Constructie-onderdelen Behandeld door

opgesteld door T.J. van Boerum datum

2 31-03-06 IN TE VULLEN CELLEN

Bestekscode Omschrijving Fase Aantal Eenh. prijs Totaal

25.32.20-a Kokervormige kolommen A KG -€                       -€                                 
-

25.32.20-b Kolom luifel A, langs gevel Valckeslotlaan, hoekkolommen in spouw A KG -€                       -€                                 
-

25.32.30-a Stalen liggers tpv verdiepings- en dakvloeren en windverbanden staalconstructie A KG -€                       -€                                 
-

25.32.30-b Geïntegreerde liggers (IFB, UNP 400, HEB 300) A KG -€                       -€                                 
-

25.32.30-c Stalen liggers luifel en lateiconstructies tbv opvang binnen- en buitenspouwmuren A KG -€                       -€                                 
-

25.32.30-d Stalen liggers tbv kruipgatopeningen A KG -€                       -€                                 
-

25.33.12-a Stalen dakbeplating tpv plein A KG -€                       -€                                 
-

25.33.46-a Trekstaaf aan hoofdliggers van loopbrug tpv plein A KG -€                       -€                                 
-

32.31.11-a Rechte stalen hoofdtrap met houten treden en tussenbordessen, incl. traphekken A ST -€                       -€                                 
-

32.31.11-b Rechte stalen trap met houten treden en onderbordes, incl. traphek A ST -€                       -€                                 
-

32.31.11-c Rechte stalen trap met stalen roostertreden, incl. bordes en traphek A ST -€                       -€                                 
-

32.31.11-d Rechte stalen trap met stalen roostertreden A ST -€                       -€                                 
-

32.32.11-a Beweegbare trap naar platte dak van bouwdeel B A ST -€                       -€                                 
-

43.32.10-a Stalen vloerroosters tpv technische ruimte A M2 -€                       -€                                 
-

46.32.10-a Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer A INCLUSIEF
-

46.32.10-b Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer, 2 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.21-a Schilderwerk staal verzinkt 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.60-a Schilderwerk corrosievast staal 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.70-a Schilderwerk metaal brandvertragend systeem 1 × primer, 1 × brandwerende verf, 2 × dekverfA INCLUSIEF
-
HOEKLIJN 150x150x10 mm tbv opstaande dakrand A 800 KG -€                       -€                                 

-
UNP 140 onder kozijnen A 2.400 KG -€                       -€                                 

-Prijzen gebaseerd op

-
Kraan tbv montage -€                                 

-Hoogwerker/steigerwerk tbv montage INCLUSIEF

-Conserveren van het staal INCLUSIEF

-Leveren van alle benodigde (haak-)ankers INCLUSIEF

-Maken van detailberekeningen INCLUSIEF

-
Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) INCLUSIEF

-Maken van ankerplan INCLUSIEF

-
Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype INCLUSIEF

-Aanhelen van bestaande constructie INCLUSIEF

-
Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen INCLUSIEF

-Beperkingen terrein mbt kraan volgens bouwplaatstekening INCLUSIEF

-Kop-, voet- en schetsplaten (percentage invullen) % INCLUSIEF

-

-€                           

GEBASEERD OP INKOOPINFO nr.  

bedrijfslogo

 

 

8.38.38.38.3    FormulierenoverzichtFormulierenoverzichtFormulierenoverzichtFormulierenoverzicht    
 
 
Het formulierenoverzicht is een apart tabblad waarop een overzicht is vermeld van alle gegenereerde 
inkoopinfo’s voor één project. Per inkoopinfo wordt het inkoopinfonummer, onderdeel waarvoor 
offertes zijn aangevraagd, de aanvrager en de datum waarop de offertes zijn aangevraagd, vermeld. 
Een dergelijk overzicht is na meerdere aanvragen noodzakelijk. Op deze manier kan snel terug gezocht 
worden naar het juiste inkoopinfonummer. Afbeelding 8.3a geeft een deel van het formulierenoverzicht 
weer.  
 
 

Afbeelding 8.2a: Een deel van een prijzenblad 
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Bestekscode Omschrijving 2
5

.3
2
 -

 C
o
n
s
tr

u
c
ti
e

-o
n
d
e

rd
e
le

n

24.81.12-a Buigstijve sandwich spouwisolatieplaatwerk

24.83.10-a Dampremmende kunststoffolie binnenzijde stijl- en regelwerk

24.83.20-a Dampdoorlatende kunststoffolie buitenzijde stijl- en regelwerk

25.32.20-a Kokervormige kolommen X

25.32.20-b Kolom luifel A, langs gevel Valckeslotlaan, hoekkolommen in spouw X

25.32.30-a Stalen liggers tpv verdiepings- en dakvloeren en windverbanden staalconstructie X

25.32.30-b Geïntegreerde liggers (IFB, UNP 400, HEB 300) X

25.32.30-c Stalen liggers luifel en lateiconstructies tbv opvang binnen- en buitenspouwmuren X

25.32.30-d Stalen liggers tbv kruipgatopeningen X

25.32.31-a Metselwerkondersteuningselementen in buitenspouwblad tpv bu-kozijnen X

25.32.31-b Metselwerkondersteuningselementen in schoon metselwerk bi-wanden tpv bi-kozijnen X

25.33.12-a Stalen dakbeplating tpv plein X

25.33.46-a Trekstaaf aan hoofdliggers van loopbrug tpv plein X

25.82.10-a Ondersabelen van stalen kolommen op betonconstructie

30.31.11-a Stelkozijnen tbv stalen bi-kozijnen

30.32.12-b Aluminium bu-kozijnen

Afbeelding 8.4a: Een deel van de opdrachtenoverzicht 

    

8.48.48.48.4    OpdrachtenoverzichtOpdrachtenoverzichtOpdrachtenoverzichtOpdrachtenoverzicht    
 
 
In de offerteaanvragen wordt veel gebruik gemaakt van de bestekscodes. Voor elk onderdeel wordt 
vermeld welke bestekscodes in de opdracht zitten. Doordat in een aanvraag per bestekscode een 
omschrijving wordt gegeven, dient per aanvraag nog een aantal zaken ingevuld te worden. Dit kan 
verholpen worden door vooraf aan een project, een overzicht te maken van alle aanwezige 
bestekscodes met een omschrijving. Dit zou werk kunnen zijn voor de administratief medewerk(st)er van 
de afdeling inkoop. Beter zou zijn dat bij elk bestek deze uitrekstaat automatisch geleverd wordt. 
STABU, het bestekschrijfprogramma, kent deze mogelijkheid echter nog niet.  
 
Indien de aanvrager beschikt over een uittrekstaat met alle besteksposten en omschrijvingen kan 
hierachter aangegeven worden bij welke leverancier de desbetreffende bestekspost in de opdracht zit. 
Op deze manier krijgt de inkoper een duidelijk overzicht en zullen niet snel besteksposten vergeten 
worden. Afbeelding 8.4a geeft een voorbeeld van een deel van de opdrachtenoverzicht

Afbeelding 8.3a: Een deel van het formulierenoverzicht 

Inkoopinfo Datum Onderdeel Behandeld door

1 17-03-06 25.32 - Constructie-onderdelen F. van Ooijen

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Evaluatie    
 
 
 

9.19.19.19.1    Afdekken van de problemenAfdekken van de problemenAfdekken van de problemenAfdekken van de problemen    
 
 
Het probleem van de slecht vergelijkbare offertes, komt grotendeels voor rekening van de aanvragende 
partij. De kern van het probleem is dat eerst offertes worden aangevraagd en pas na het ontvangen 
van de offertes over de werkelijke opdracht wordt nagedacht. De aannemer durft te weinig zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en laat beslissingen en aannames te veel over aan onderaannemers. 
Hierdoor worden offertes ontvangen die moeilijk vergelijkbaar zijn. 
 
De aanvraag is te summier van stof om goed vergelijkbare offertes te ontvangen. Gegevens over 
voorwaarden, prijsopbouw en aan te bieden onderdelen worden niet of nauwelijks verstrekt. Zodoende 
laat de aanvrager veel te veel zaken over aan de leverancier. In de huidige situatie kan de leverancier 
vaak zelf zijn voorwaarden en prijsopbouw van de offerte bepalen. Doordat niet of nauwelijks wordt 
aangegeven welke onderdelen de leveranciers dient aan te bieden, bieden verschillende leveranciers 
ook verschillende onderdelen aan. 
 
Het ontvangen van vergelijkbare offertes voor het metaalconstructiewerk kan bereikt worden indien de 
aannemer bereid is zijn nek uit te steken en verantwoordelijkheid durft te nemen. In geval van 
onduidelijkheden zelf aannames en beslissingen te nemen en deze niet over te laten aan 
onderaannemers. 
 
De huidige offertes waren op drie punten slecht vergelijkbaar: 

o Verschil in hoeveelheden 
o Verschil in prijsopbouw 
o Verschil in voorwaarden 

 
Door het invullen van het prijzenblad worden twee van de drie punten opgelost. De voorwaarden, die 
de aanvrager selecteert, worden op het prijzenblad vermeld. Doordat leveranciers hierop de prijzen 
invullen, conformeren zij zich aan deze voorwaarden. Leveranciers kunnen hun eigen voorwaarden niet 
kwijt op het prijzenblad. Door het prijzenblad houden leveranciers zich ook automatisch aan de 
prijsopbouw. Per onderdeel kan de inkoper de onderlinge prijzen van de leveranciers vergelijken. 
 
Een randvoorwaarden van dit onderzoek was dat de hoeveelheden niet verstrekt worden aan de 
leveranciers. Dit blijft dan een risicofactor. Door een aantal maatregelen te nemen, kan het inkoopteam 
ervoor zorgen dat de leveranciers de hoeveelheden veel beter en makkelijker kunnen uittrekken. De 
genomen maatregelen zijn: 

- vermelding van het percentage kop-, voet- en schetsplaten op het prijzenblad: hierdoor wordt 
het netto percentage van het uitgetrokken staalwerk beter in zicht gebracht; 

- inkleuren van de tekeningen (per onderdeel), waardoor het uittrekken makkelijker wordt; 
- prijsdeling per onderdeel, zodat eventuele verschillen per onderdeel geanalyseerd kunnen 

worden; 
- onduidelijke onderdelen van het bouwkundig staalwerk niet aanvragen, maar pas tijdens een 

inkoopgesprek aan bod laten komen; 
- inkooppakket beperken tot alleen die documenten die van toepassing zijn, zodat het 

inkooppakket overzichtelijker wordt voor een leverancier. 
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9.29.29.29.2    ToetsenToetsenToetsenToetsen van het aanvraagmodel van het aanvraagmodel van het aanvraagmodel van het aanvraagmodel    
 
 
Aanvraagmodel 
Twee inkopers zijn met het aanvraagmodel aan de gang gegaan. Totaal hebben twee toetsingsrondes 
plaats gevonden. De eerste toets betrof de gebruiksvriendelijkheid en opzet van het aanvraagmodel. 
Het ontvangen commentaar is verwerkt in het nieuwe aanvraagmodel. Het verkregen commentaar had 
te maken met posities van de knoppen en enkele schermen zijn anders opgebouwd. Nadat de 
aanpassingen zijn doorgevoerd, is een tweede toets uitgevoerd.  
 
Hierbij is aan beide inkopers hetzelfde inkooppakket en overdrachtsformulier verstrekt. In de praktijk zal 
de inkoper van de werkvoorbereider een gelijksoortig pakket ontvangen. Aan de hand van dit pakket, 
zal de inkoper het aanvraagmodel moeten gebruiken. De gegenereerde inkoopinfo’s en prijzenbladen 
bevinden zich in bijlage D van dit verslag.  
 
De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat aan de hand van het overdrachtformulier het 
aanvraagmodel gehanteerd kan worden. De inkoopinfo’s bevat naast het verschil in gegevens van de 
aanvrager, een aantal verschillen. De verschillen doen zich voor op de weeknummers voor de 
werkzaamheden, retourdatum van de offerte en de detailtekeningen. De weeknummers en retourdatum 
zijn verklaarbaar omdat het een fictieve aanvraag is en geen VLO-planning beschikbaar is. Voor de 
detailbladen heeft de ene inkoper de detailbladen geclusterd, terwijl de andere dit per detailboek 
opschrijft. Dit verschil is niet bepalend voor de aanvraag, zodat dit acceptabel is. De prijzenbladen 
bevatten een aantal verschillen. Het eerste verschil is het gebruik van de eenheid. De een noteert voor 
de trappen een eenheid in stuks, terwijl de ander dit noteert in een post. Ook dit zal het vergelijken van 
de later binnengekomen offertes niet moeilijker maken. Een ander verschil is de hoeveelheden die 
ingevuld zijn voor het bouwkundig staal. Dit is ook te verklaren, omdat deze hoeveelheden niet in het 
inkooppakket zaten en de aanvrager verplicht wordt dit in het aanvraagmodel in te vullen. In het 
vervolg zullen de hoeveelheden wel in het inkooppakket opgenomen moeten worden. De voorwaarden 
en aangevraagde onderdelen zijn op basis van het geleverde overdrachtsformulier wel gelijk bij beide 
inkopers. 
 
Leveranciers 
Aan twee staalleveranciers zijn de inkoopinfo en het prijzenblad toegestuurd. Hierbij heb ik gevraagd 
reactie te geven op de opzet van de nieuwe aanvraag, mogelijke knelpunten en kansen. Beide 
leveranciers waren positief over de opzet van de nieuwe aanvraag. Beide leveranciers verwachten dat 
de offertes op deze manier beter en overzichtelijker worden. Eén van de leveranciers geeft aan dat 
ondanks de omschrijving van vooral het bouwkundig staal dit lastig uit te trekken is. De calculator van 
deze calculator pleit dan ook voor een bespreking naar aanleiding van de uitgebrachte offerte. Dit 
maakt meer duidelijk dan welke vorm van correspondentie dan ook. Omdat een inkoper niet alle 
leveranciers op gesprek kan uitnodigen, zal een extra maatregel nodig zijn om de offertes ook voor het 
bouwkundig staal vergelijkbaar te houden. Voor elk extra aan te vragen onderdeel moet de 
werkvoorbereider de hoeveelheden uittrekken. Deze hoeveelheden moeten ook worden verstrekt aan de 
leverancier. Extra aan te vragen onderdeel zonder het vermelden van de hoeveelheden zal in het 
aanvraagmodel dus onmogelijk gemaakt moeten worden. Op deze manier is het voor een leverancier 
een kwestie van afprijzen van deze onderdelen. Hierbij is het probleem rondom het bouwkundig staal 
opgelost. In het scherm in het aanvraagmodel zal een foutmelding worden gegeven, indien de 
gebruiker een omschrijving geeft voor een onderdeel, zonder hierbij het aantal te vermelden. 
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Prijzenblad 
Voor een ander onderdeel is met een inkoper een proef opgezet om offertes voor metalstudwanden met 
een prijzenblad aan te vragen. Hierbij heeft de inkoper een gelijksoortig prijzenblad samengesteld als in 
dit onderzoek. Hierop heeft de inkoper alle onderdelen ingevuld met het aantal en eenheid erbij. Het 
verschil met dit onderzoek is dat voor deze aanvraag de hoeveelheden wel verstrekt worden. Voor de 
leveranciers was het de bedoeling om met het invullen van eenheidsprijzen per onderdeel tot een 
totaalprijs te komen. Vier leveranciers hebben dit prijzenblad ontvangen en hebben dit ingevuld. Eén 
deze ingevulde prijzenbladen is opgenomen in bijlage E van dit verslag. De conclusies die hieruit 
getrokken kunnen worden zijn: 

- Opzet werkt goed. Leveranciers zijn bereid mee te werken aan nieuwe offerteaanvraag. Ook 
van leverancierskant positieve reacties. De reden die zij aandragen dat zij veel minder tijd kwijt 
zijn voor de offerte. Dit komt omdat de hoeveelheden verstrekt werden. Een ander gevoel dat 
ook sterk was dat de offertes op deze manier inderdaad goed vergelijkbaar worden en dat elke 
leverancier op deze manier gelijke kans op opdracht maakt. Het spel van wel en niet 
meegerekend in de prijs is op deze manier verleden tijd. 

- Inkoper heeft veel tijd gewonnen na het ontvangen van de ingevulde prijzenbladen. Het 
overzicht is opgenomen in het definitieve contract. De leverancier die op inkoopgesprek is 
geweest, heeft de hoeveelheden gecontroleerd. De hoeveelheden klopten op een aantal 
onderdelen niet precies. Deze zijn aangepast en met dezelfde eenheidsprijzen doorgerekend. 
De nieuwe totaalprijs is als vaste prijs, waarbij de hoeveelheden achteraf niet meer 
verrekenbaar zijn, opgenomen in het contract. Na het ontvangen van de prijzenbladen is met 
twee inkoopgesprekken met 1 leverancier tot een overeenkomst gekomen. Vooraf heeft de 
werkvoorbereider wel meer tijd moeten investeren in het uittrekken van de hoeveelheden. 
Echter, de werkvoorbereider trekt in de huidige situatie ook altijd nog eenmaal de 
hoeveelheden uit. 

- Het prijzenblad moet beveiligd worden. Drie van de vier leveranciers hebben het prijzenblad 
aangepast door regels toe te voegen, waarin zij een aantal onderdelen in- en exclusief vermeld 
hebben. Doordat op het nieuwe prijzenblad de voorwaarden ook worden vermeld, moet de 
leverancier zich naar deze voorwaarden schikken. Doordat de opmaak van het prijzenblad is 
veranderd en sommige onderdelen op deze manier onder de leveranciers toch anders worden 
berekend, wordt het spiegelen van de offertes bemoeilijkt. Een extra eis ten aanzien van het 
prijzenblad, is dan ook dat leveranciers niets aan het prijzenblad kunnen aanpassen. Hierdoor 
zal in Excel het werkblad beveiligd moeten worden met een wachtwoord. 

 

Afbeelding 9.2a: nieuw scherm voor extra aan te vragen onderdelen 
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Met dit voorbeeld kan gesteld worden dat het prijzenblad door alle partijen als positief wordt ervaren. 
Het is een goede basis voor het spiegelen van de offertes. Voor het opstellen van het definitieve 
contract zullen extra onderdelen wel besproken moeten worden.  
 

9.9.9.9.3333    AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbevelingenenenen ten aanzien van het inkoopproces ten aanzien van het inkoopproces ten aanzien van het inkoopproces ten aanzien van het inkoopproces    
 
 
Samenwerking tussen de afdelingen calculatie en inkoop 
In 1994 neemt Ballast Nedam regio Zuid na een succesvol combinatieproject de IGB over. De IGB is 
gesitueerd in Breda, terwijl Ballast Nedam in Eindhoven is gesitueerd. Ballast Nedam regio Zuid wordt 
nu dermate groot dat dit te groot is voor het kantoor te Eindhoven. Daarom wordt destijds besloten 
twee kantoren te houden. Één kantoor in Breda en één in Eindhoven. In kantoor Breda huisvest zich de 
tak woningbouw, terwijl de utiliteitsbouw in Eindhoven wordt ondergebracht. In 1998 wordt Ballast 
Nedam regio Zuid gereorganiseerd. De takken utiliteitsbouw en woningbouw worden bij elkaar 
gevoegd tot Ballast Nedam Bouw Zuid. De twee kantoren in Breda en Eindhoven worden echter beide 
aangehouden. De afdelingen calculatie, financiën en administratie, commercie en projectontwikkeling 
worden gehuisvest in Eindhoven. Op kantoor Breda komen de afdelingen werkvoorbereiding, 
projectleiding, uitvoering, Bouwborg (= onderhoudstak), inkoop, constructie en tekenen. Dit houdt in 
dat de afdelingen calculatie en inkoop niet onder één dak zit. Dit is terug te zien in het totale 
inkooptraject. 
 
De samenwerking tussen de afdelingen calculatie en inkoop is zeer beperkt. Overleg en communicatie 
onderling gebeurt te weinig. Calculatie schrijft regelmatig partijen aan waarmee de inkopers niet snel 
zullen samenwerken. Andersom geeft de inkoper niet aan welke partijen de calculatie aan kan vragen. 
De inkoper is vaak beter bekend op de markt en weet wat zich afspeelt op de markt. Deze informatie 
kan hij dan terugkoppelen naar de calculatie. Dit gebeurt echter veel te weinig. Ook naar de 
onderaannemer toe, is dit geen goed beeld. Voor partijen die tijdens calculatiefase hebben gerekend 
en in een later stadium gepasseerd worden, zullen dit niet in dank afnemen.  
 
Per 1 januari 2007 wordt kantoor Breda opgeheven en worden alle afdelingen ondergebracht in het 
kantoor in Eindhoven. Het is daarom aan te bevelen de samenwerking te verbeteren. Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld een maandelijks inkopersoverleg met alle inkopers en calculators tezamen. 
Omdat de stap kleiner is geworden om bij elkaar te komen, zal sneller overleg plaats vinden. Ook in 
het geval van vragen en/of onduidelijkheden kan nu veel sneller overlegd worden. De ontwikkeling 
beide kantoren bij één te voegen, kan ik daarom ook alleen maar toejuichen. 
 
Geen overbodige informatie in inkooppakket 
In de huidige situatie wordt veel te gemakkelijk alle bouwkundige en constructieve tekeningen en het 
gehele bestek naar de leveranciers verstuurd. Door nu niet alle tekeningen, maar selectief de 
documenten te sorteren, kan de aanvrager naast vergelijkbare offertes nog een voordeel behalen met 
het drukken van de printkosten. Het aanvraagmodel biedt echter geen beperking tot het opnemen van 
documenten in het inkooppakket. De aanvrager dient te beseffen dat meer informatie niet altijd leidt tot 
betere inkooppakketten.  
 
 

9.9.9.9.4444    VervolgVervolgVervolgVervolg    
 
 
Dit onderzoek is beperkt tot het metaalconstructiewerk. Naast het metaalconstructiewerk dient voor elk 
onderdeel uit het bestek een dergelijke analyse gemaakt te worden. Dan pas kan dit systeem 
daadwerkelijk operationeel worden in het inkoopproces. In samenwerking met een programmeur zal 
het model misschien ook anders vormgegeven en vereenvoudigd kunnen worden. Verder dient een 
koppeling tussen het aanvraagmodel en het inboeksysteem van Ballast Nedam gemaakt te worden. Dit 
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verwacht ik verder als weinig problematisch. Ook de link met het STABU-programma is een onderdeel 
waar in de toekomst meer aandacht aan besteed moet worden. Niet alleen voor dit aanvraagmodel, 
maar dit kan voor veel zaken een verbetering zijn. 
 
Ballast Nedam is intensief bezig met aanpassingen binnen de wereld van de inkoop. In 2002 is hiertoe 
de afdeling Purchasing Services opgericht, die zich fulltime bezig houdt met het verbeteren van het 
inkoopproces. Eén van de onderdelen waarop deze afdeling zich gaat richten, is het online aanvragen 
van offertes. Dit onderzoek kan met de bevindingen en knelpunten gebruikt worden om een aantal 
bedreigingen voor het online aanvragen te voorkomen. 
 
Verder dient vermeld te worden dat het aanvraagmodel door mij is opgezet in een programma 
waarvan ik vooraf aan het afstudeerproject geen affiniteit had. Het model voldoet aan de eisen van dit 
onderzoek. Een programmeur zal echter meer functies en misschien wel een heel ander 
ontwerpprogramma weten, zodat het model beter en eenvoudiger opgezet kan worden. 
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Bijlage A: Resultaten enquêtes staalleveranciers 
Bijlage B: Standaard offerteaanvraag 
Bijlage C: Voorbeeld van een prijzenblad 
Bijlage D: Toetsing aanvraagmodel 
Bijlage E: Prijzenblad Metalstudwanden 
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Bijlage A: Resultaten enquêtes 

staalleveranciers 

 
 
 

In deze bijlage zullen de resultaten van de enquête worden ingegeven. Twintig van de verstuurde 
offertes zijn ingevuld retour ontvangen. De overige leveranciers hebben te kennen gegeven niet te 
willen meewerken of dat ze geen tijd hadden voor de enquête. Bij de meerkeuzevragen hebben 
sommige leveranciers meerdere antwoorden gegeven. Hierdoor is bij sommige vragen het totale aantal 
respondenten meer dan het werkelijke aantal respondenten. Sommige leveranciers hebben bij een 
aantal meerkeuzevragen geen antwoord gegeven. Hierdoor is bij die vragen het aantal respondenten 
minder dan het werkelijke aantal respondenten. 
 
 
INKOOPPAKKETINKOOPPAKKETINKOOPPAKKETINKOOPPAKKET    
    
    
Hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte op te stellen (vanaf ontvangst inkooppakket tot versturen Hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte op te stellen (vanaf ontvangst inkooppakket tot versturen Hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte op te stellen (vanaf ontvangst inkooppakket tot versturen Hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte op te stellen (vanaf ontvangst inkooppakket tot versturen 
offeoffeoffeofferte)?rte)?rte)?rte)? 
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Welke informatie ontbreekt volgens u in het inkooppakket van Ballast Nedam?Welke informatie ontbreekt volgens u in het inkooppakket van Ballast Nedam?Welke informatie ontbreekt volgens u in het inkooppakket van Ballast Nedam?Welke informatie ontbreekt volgens u in het inkooppakket van Ballast Nedam?    
 

o Positie van bouwkraan; 
o Een duidelijke omschrijving wat betreft conservering. Vaak zijn bestekspar. 25 en 46 

tegenstrijdig cq. erg onduidelijk hieromtrent. 
 
 
Welke informWelke informWelke informWelke informatie is volgens u overbodig in het inkooppakket van Ballast Nedam?atie is volgens u overbodig in het inkooppakket van Ballast Nedam?atie is volgens u overbodig in het inkooppakket van Ballast Nedam?atie is volgens u overbodig in het inkooppakket van Ballast Nedam?    
 

o Aannemersbestek; 
o Besteksgegevens die niet van toepassing zijn (4×); 
o Overige leveranciers; 
o Bij het aanbieden beperken wij ons, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of gevraagd, tot dat 

deel dat de staalconstructie betreft; 
o Tekeningen van technische installaties zijn overbodige elementen; 
o Bouwkundige (detail) tekeningen van kozijnen, plafonds enz. 
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Wat vindt u over het algemeen van de kwaliteit van de ter beschikking gestelde tekeningen?Wat vindt u over het algemeen van de kwaliteit van de ter beschikking gestelde tekeningen?Wat vindt u over het algemeen van de kwaliteit van de ter beschikking gestelde tekeningen?Wat vindt u over het algemeen van de kwaliteit van de ter beschikking gestelde tekeningen?    
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Welke gegevens mist u op de tekeningen?Welke gegevens mist u op de tekeningen?Welke gegevens mist u op de tekeningen?Welke gegevens mist u op de tekeningen?    
 

o Soort conservering; 
o Staalkwalititeit; 
o Positie bouwkraan; 
o Op civiel gebied zou wat meer maatvoering gewenst zijn; 
o Tekeningen en bestek zijn niet altijd eenduidig; 
o Meestal ontbreekt een juiste detaillering of doorsnede; 
o Tekeningen constructeur t.o.v. architect zijn niet altijd eenduidig; 
o Montagemethodiek die constructeur in gedachte had/heeft bij zijn ontwerp. Volgens de NEN 

1090 is de constructeur dit verplicht (niemand doet dit). 
 
 
PRIJSOPBOUWPRIJSOPBOUWPRIJSOPBOUWPRIJSOPBOUW    
 
 
Stelling: Tijdens calStelling: Tijdens calStelling: Tijdens calStelling: Tijdens calculatie geeft u alleen een totaalprijs afculatie geeft u alleen een totaalprijs afculatie geeft u alleen een totaalprijs afculatie geeft u alleen een totaalprijs af    
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Eens: ----    
Oneens: o Wordt altijd gesplitst per onderdeel; 
 o Offerteopbouw per bestekspost bij RAW-bestekken; 
 o Desgewenst deelprijzen; 
 o Hangt af van de vraag. Liever geven wij aan hoe de prijs tot stand komt; 
 o Meer- of minderprijzen alternatieven; 
 o Kg × eenheidsprijs = totaalprijs; 
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 o Aannemer wil vaak deelprijzen; 
 o Zoveel als het kan specificeren. 

    
    

Welke prijsopbouw hanteert u tijdens de inkoop?Welke prijsopbouw hanteert u tijdens de inkoop?Welke prijsopbouw hanteert u tijdens de inkoop?Welke prijsopbouw hanteert u tijdens de inkoop?    

6

3

5

2
4

2

0

5

10

15

20

totaalprijs profielen bouwdelen bestek constructie

+ overig

anders

─
►

a
a

n
ta

l 
re

s
p

o
n

d
e

n
te

n

 
    

Stelling: U houdt zich niet aan een gevraagde prijsopbouw in dStelling: U houdt zich niet aan een gevraagde prijsopbouw in dStelling: U houdt zich niet aan een gevraagde prijsopbouw in dStelling: U houdt zich niet aan een gevraagde prijsopbouw in de offerteaanvraage offerteaanvraage offerteaanvraage offerteaanvraag    
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Eens: o Tenzij de gevraagde prijsopbouw nut heeft; 
 o Veelal zeer tijdrovend; 
 o Is niet altijd realistisch om prijzen op te splitsen. Ook erg tijdrovend; 
 o Dit hangt meestal samen met de volstrekt onlogische STABU indeling van het bestek 
Oneens: o Meestal wel, soms onmogelijk in beginfase; 
 o Tenzij splitsing in onze ogen geen zin heeft. 
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Welke voorkeur heeft u voor een prijsopbouw?Welke voorkeur heeft u voor een prijsopbouw?Welke voorkeur heeft u voor een prijsopbouw?Welke voorkeur heeft u voor een prijsopbouw?    
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ININININ---- OF EXCLUSIEF OF EXCLUSIEF OF EXCLUSIEF OF EXCLUSIEF    
    
    
In de offerteaanvraag wordt u gevraagd een prijsopgave te doen voor de metaalconstrIn de offerteaanvraag wordt u gevraagd een prijsopgave te doen voor de metaalconstrIn de offerteaanvraag wordt u gevraagd een prijsopgave te doen voor de metaalconstrIn de offerteaanvraag wordt u gevraagd een prijsopgave te doen voor de metaalconstructie voor een uctie voor een uctie voor een uctie voor een 
project. Welke onderdelen rekent u WEL mee in uw offerte?project. Welke onderdelen rekent u WEL mee in uw offerte?project. Welke onderdelen rekent u WEL mee in uw offerte?project. Welke onderdelen rekent u WEL mee in uw offerte?    
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Zou de offerteaanvraag op dit gebied meer aandacht moeten besteden? En op welke manier?Zou de offerteaanvraag op dit gebied meer aandacht moeten besteden? En op welke manier?Zou de offerteaanvraag op dit gebied meer aandacht moeten besteden? En op welke manier?Zou de offerteaanvraag op dit gebied meer aandacht moeten besteden? En op welke manier?    
    

o Geen (10 ×); 
o Aanvraag afstemmen op de mogelijkheden van het betreffende bedrijf; 
o Een grotere staalbouwer is meestal minder in trappen/leuningen; 
o Trappen onderbrengen bij de trappenspecialist; 
o Indien de tijd het toelaat bieden wij aan wat gevraagd wordt. Indien de tekentijd te kort is, 

zullen wij als eerste de onderdelen die voor ons onderaanneming zijn, laten vallen (2×); 
o Apart vermelden van de delen (2×); 
o Ook architectentekeningen bijvoegen. 
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LEVEREN CQ. MONTERENLEVEREN CQ. MONTERENLEVEREN CQ. MONTERENLEVEREN CQ. MONTEREN    
 
 
Stelling: Stelling: Stelling: Stelling:     Losse onderdelen (liggers) levert u alleen franco af. In uw prijs zitten geen Losse onderdelen (liggers) levert u alleen franco af. In uw prijs zitten geen Losse onderdelen (liggers) levert u alleen franco af. In uw prijs zitten geen Losse onderdelen (liggers) levert u alleen franco af. In uw prijs zitten geen 

montagekosten.montagekosten.montagekosten.montagekosten.    
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Eens: o Losse onderdelen worden vaak in te veel fases aangebracht; 
 o Met name met aansluiting aan beton/metselwerk; 
 o Losse onderdelen zijn eenvoudig door de aannemer zelf te monteren, is voordeliger; 
 o Bij voorkeur. Indien gevraagd kan ook separaat montageprijs worden afgegeven. 
Oneens: o Ligt aan aanvraag (3 ×); 
 o Hangt af van type werk. Bij grotere hoeveelheden is montage mogelijk, indien elke keer 

losse onderdelen gemonteerd moeten worden, geen montage; 
 o Afhankelijk van bouwlocatie; 
 o Afhankelijk van dossier. 

 
    
Zou de offerZou de offerZou de offerZou de offerteaanvraag op het gebied van leveren/monteren meer aandacht moeten besteden? En op teaanvraag op het gebied van leveren/monteren meer aandacht moeten besteden? En op teaanvraag op het gebied van leveren/monteren meer aandacht moeten besteden? En op teaanvraag op het gebied van leveren/monteren meer aandacht moeten besteden? En op 
welke manier?welke manier?welke manier?welke manier?    
 

o Geen (11 ×); 
o Meer informatie bouwplaats omstandigheden; 
o Al dan niet gebruik mogelijk van bouwkraan van de aannemer. En informatie over de 

bouwkraan indien deze door ons voor de montage van de staalconstructie gebruikt kan 
worden; 

o Aangeven wat u zelf/anderen monteren (5 ×);  
o Losse onderdelen zijn vaak beter op te sporen door de aannemer. Hij kent het werk goed. 

Materiaallijst/stukslijst is dan een pre. 
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VOORWAVOORWAVOORWAVOORWAARDENARDENARDENARDEN    
 
    
Stelling: U gebruikt voor elke offerte dezelfde voorwaarden.Stelling: U gebruikt voor elke offerte dezelfde voorwaarden.Stelling: U gebruikt voor elke offerte dezelfde voorwaarden.Stelling: U gebruikt voor elke offerte dezelfde voorwaarden.    
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Eens: - 
Oneens: o Per project verschillend (3 ×); 
 o Afhankelijk van besteksomschrijving; 
 o Afhankelijk van vraag; 
 o Uitsluitingen per project. Verdere voorwaarden standaard (3 ×). 

 
 
SSSStelling: U maakt gebruik van een standaard offerte (opmaak)telling: U maakt gebruik van een standaard offerte (opmaak)telling: U maakt gebruik van een standaard offerte (opmaak)telling: U maakt gebruik van een standaard offerte (opmaak)    
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Eens: o In basis, maar hiervan worden steeds delen weggelaten of aanvullingen 

bijgeschreven. 

Oneens: o Offerte op basis van bestek; 

 o Sterk afhankelijk van grootte en type project en gevraagde diensten. 
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Zitten de volgende onderdelen wel of niet in uw prijs?Zitten de volgende onderdelen wel of niet in uw prijs?Zitten de volgende onderdelen wel of niet in uw prijs?Zitten de volgende onderdelen wel of niet in uw prijs?    
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OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel        RedenRedenRedenReden    

Alleen als de opdrachtgever voorkeur heeft niet 

Eigen voortgang bepalen 

Wel 

Werkt sneller 

Gebruik eigen bouwkraan 

Niet - 

Wel - 

Niet Moeten wij ook uitbesteden 

Leveren van 
chemische/boorankers 

 Is door aannemer beter uit te voeren/in te schatten 

Mits uit tekening af te leiden Wel 
Hoort bij ons werk 

Hulpstaal 

Niet - 

Wel Werkt nauwkeuriger Leveren van malplaten 

Niet Optioneel wel 

Wel - Gebruik eigen afvalcontainer 

Niet Weinig afval, hooguit verpakkingsmateriaal 

Afhankelijk van duur van het werk Wel 

Is handiger 

Gebruik eigen opslagcontainer 

Niet - 

Wel Wordt voorgeschreven (ARBO) Veiligheidsvoorzieningen 

Niet - 

Wel Kortere lijnen Maken van detailberekeningen 
Niet - 

Wel Minder fouten Maken van ankerplan 

Niet - 

Wel Moeten wij aan leverancier betalen Schroottoeslag 

Niet - 
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Bijlage B: Standaard offerteaanvraag 

 
 
 

Kantoor Breda 

Stadionstraat 23 
4815 NC  BREDA 
 
Postbus 3220 
4800 DE  BREDA 
 
Telefoon (076) 5 33 15 00 
Telefax (076) 5 33 15 99 
Website www.ballast-nedam.nl 
KvK 33121397 

_________________________________Bouw__________________________________ 

 

Peter de Jong BV 
Postbus 327 
5050 AH Goirle 
t.a.v. Peter de Jong 
 

 

Datum 17 oktober 2005 Doorkiesnummer (076) 5 33 15 53 

Uw kenmerk  Directe telefax (076) 5 33 15 99 

Ons kenmerk bb/dot/aggreko/251 E-Mail adres t.van.dongen@ballast-nedam.nl 

Behandeld door Ton van Dongen  

  

Onderwerp Nieuwbouw Aggreko te Moerdijk 

 
Geachte heer de Jong, 
 
Hierbij verzoeken wij u ons voor bovengenoemd project een offerte te doen toekomen voor 
 
 Staalconstructie 
 
Voor dit werk zitten wij in bouwteam om de gegevens verder uit te werken. Eventuele 
alternatieven of slimme ideen zijn altijd welkom en bespreekbaar. Startdatum bouw is 
gepland na medio november 2005, montage staalconstructie januari 2006.  
Uw offerte dient gebaseerd te zijn op de volgende stukken 

• tekeningen bouwtechnisch adviesbureau jan Kromhout BV allen d.d. 12-10-2005 
nummer 52 t/m 57 en 9 stuks schetsdetails 

 
Voor eventuele vragen kunt u mij bellen op nummer 076-5331500. 
Wij verzoeken u uiterlijk 28 oktober 2005 uw offerte bij ons in te dienen 
 

Op al onze offerteaanvragen, inkoopovereenkomsten, alsmede rechtsbetrekkingen waarop 
Ballast Nedam Bouw BV, als koper respectievelijk opdrachtgever optreedt, zijn de “algemene 
inkoopvoorwaarden Ballast Nedam Bouw BV” van juli 2004 (inclusief de voorwaarden van 
onderaanneming) van toepassing. Een exemplaar wordt op uw verzoek toegezonden. 
Toepassenlijkheid van eventueel door u gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ballast Nedam Bouw B.V. 
 
 
 
Ton van Dongen 
hoofd bouwbureau
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PROJECT Verpleeghuis Ter Valcke Bedrijf

ONDERDEEL 25.32 - Constructie-onderdelen Behandeld door

opgesteld door T.J. van Boerum datum

2 31-03-06 IN TE VULLEN CELLEN

Bestekscode Omschrijving Fase Aantal Eenh. prijs Totaal OPMERKINGEN

25.32.20-a Kokervormige kolommen A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.20-b Kolom luifel A, langs gevel Valckeslotlaan, hoekkolommen in spouw A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-a Stalen liggers tpv verdiepings- en dakvloeren en windverbanden staalconstructie A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-b Geïntegreerde liggers (IFB, UNP 400, HEB 300) A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-c Stalen liggers luifel en lateiconstructies tbv opvang binnen- en buitenspouwmuren A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-d Stalen liggers tbv kruipgatopeningen A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.12-a Stalen dakbeplating tpv plein A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.46-a Trekstaaf aan hoofdliggers van loopbrug tpv plein A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

32.31.11-a Rechte stalen hoofdtrap met houten treden en tussenbordessen, incl. traphekken A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-b Rechte stalen trap met houten treden en onderbordes, incl. traphek A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-c Rechte stalen trap met stalen roostertreden, incl. bordes en traphek A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-d Rechte stalen trap met stalen roostertreden A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.32.11-a Beweegbare trap naar platte dak van bouwdeel B A ST -€                       -€                                 Leveren
-

43.32.10-a Stalen vloerroosters tpv technische ruimte A M2 -€                       -€                                 Leveren
-

46.32.10-a Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer A INCLUSIEF
-

46.32.10-b Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer, 2 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.21-a Schilderwerk staal verzinkt 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.60-a Schilderwerk corrosievast staal 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.70-a Schilderwerk metaal brandvertragend systeem 1 × primer, 1 × brandwerende verf, 2 × dekverfA INCLUSIEF
-
HOEKLIJN 150x150x10 mm tbv opstaande dakrand A 800 KG -€                       -€                                 Leveren

-
UNP 140 onder kozijnen A 2.400 KG -€                       -€                                 leveren en monteren

-Prijzen gebaseerd op

-Kraan tbv montage -€                                 

-
Hoogwerker/steigerwerk tbv montage INCLUSIEF

-Conserveren van het staal INCLUSIEF

-
Leveren van alle benodigde (haak-)ankers INCLUSIEF

-Maken van detailberekeningen INCLUSIEF

-Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) INCLUSIEF

-
Maken van ankerplan INCLUSIEF

-Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype INCLUSIEF

-
Aanhelen van bestaande constructie INCLUSIEF

-Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen INCLUSIEF

-Beperkingen terrein mbt kraan volgens bouwplaatstekening INCLUSIEF

-
Kop-, voet- en schetsplaten (percentage invullen) % INCLUSIEF

-

-€                           

GEBASEERD OP INKOOPINFO nr.  

bedrijfslogo

Bijlage C: Voorbeeld van een prijzenblad 
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OVERDRACHTSFORMULIER

707.403 Verpleeghuis Ter Valcke 

25 - Metaalconstructiewerk

31-3-2006

Kees van Prooijen

Frits van Ooijen

IN TE KOPEN ONDERDELEN

ONDERDEEL OPMERKINGEN (bv welke wel/niet aanvragen) Leveren/Monteren

STAALSKELET

KOLOMMEN Monteren

LIGGERS Monteren

HOEKLIJNEN Monteren

LATEIEN Monteren

PLATEN, PROFIELEN EN KABELS Monteren

VLOERROOSTERS Leveren

STALEN TRAPPEN Leveren

HEKWERKEN

BALUSTRADEN

OVERIGE ONDERDELEN Hoeklijn 150.150.10 mm tbv opstaande dakrand Leveren

UNP 140 onder kozijnen Monteren

SCHILDERWERK

VOORWAARDEN

Kraan tbv montage Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen

Hoogwerker/steigerwerk tbv montage Afvoeren van afval

Conserveren van het staal Aanhelen van bestaande constructie

Leveren van alle benodigde (haak-)ankers Bijwerken beschadigingen (transport/montage)

Leveren van alle benodigde chemische en boorankers Uitvoeren van lascontroles

Maatvoering van de constructie Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen

Maken van detailberekeningen Gebruikmaken van eigen keet

Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) Beperkingen terrein mbt kraan (bouwplaatstek.)

Maken van ankerplan Schroottoeslag

Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype Ondersabelen kolommen

AANDACHTSPUNTEN

AANDACHTSPUNTEN

paraaf projectleider:

Project

Onderdeel

Datum

Aanwezig

Bijlage D: Toetsing aanvraagmodel 



 
84 

Bijlagen 

INKOOPINFO nr 1

PROJECTGEGEVENS

Verpleeghuis Ter Valcke

Valckeslotlaan 98 GOES

F. van Ooijen

3220

4800 DE BREDA

076 - 533 15 12

06 - 53 80 26 11

076 - 533 15 99

f.van.ooijen@ballast-nedam.nl

ALGEMENE GEGEVENS

25.32 - Constructie-onderdelen

week 25 tot week 30 2006

DOCUMENTEN

Bestek 92.065 00 Algemeen 1-2-2002

01 Voor het werk geldende voorwaarden

05 Bouwplaatsvoorzieningen

25 Metaalconstructiewerk

32 Trappen en Balustraden

43.00 & 43.32 Vloerroosters

46.00 & 46.32 Schilderwerk op nieuwe ondergrond, metaal

Inclusief 1e nota van inlichtingen 3-5-2002

Voorwaarden Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden BN 1-7-2004

Details A0-29 t/m A4-10 1-2-2002

B0-02 t/m B2-06 1-2-2002

C2-40 t/m C0-09 1-2-2002

Overige documenten overzicht liggers in fundering 1-2-2002

Revisie Datum

B_00 Situatie A 2-1-2002

B_28 Vormtekening trappen B A 2-1-2002

B_29 Vormtekening stalen trappen A 2-1-2002

K01 Funderingsoverzicht + BG vloer A & B A 2-1-2002

K03 Principe details fundering A 2-1-2002

K04 Constructie 1e verdieping A & B A 2-1-2002

K05 Constructie dak C A 2-1-2002

K06 Constructie 2e verdieping A & B A 2-1-2002

K07 Constructie 3e verdieping A & B A 2-1-2002

K08 Constructie dak A A 2-1-2002

K09 Details vloeren/daken A, B & C A 2-1-2002

31 maart 2006

Onderdeel

Postbus

Behandeld door

E-mail

Project

Adres

Aanvraag

Fax

Telefoon

Mobiel

Uitvoeringsperiode

24 april 2006Retourdatum offerte

Tekeningen Omschrijving
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INKOOPINFO nr 2

PROJECTGEGEVENS

Verpleeghuis Ter Valcke

Valckeslotlaan 98 GOES

T.J. van Boerum

3220

4800 DE BREDA

076 - 533 15 37

06 - 53 33 51 48

076 - 533 15 99

t.van.boerum@ballast-nedam.nl

ALGEMENE GEGEVENS

25.32 - Constructie-onderdelen

week 30 tot week 42 2006

DOCUMENTEN

Bestek 92.065 00 Algemeen 1-2-2002

01 Voor het werk geldende voorwaarden

05 Bouwplaatsvoorzieningen

25 Metaalconstructiewerk

32 Trappen en Balustraden

43.00 & 43.32 Vloerroosters
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Bijlagen 

PROJECT Verpleeghuis Ter Valcke Bedrijf

ONDERDEEL 25.32 - Constructie-onderdelen Behandeld door

opgesteld door Frits van Ooijen datum

1 31-03-06 IN TE VULLEN CELLEN

Bestekscode Omschrijving Fase Aantal Eenh. prijs Totaal OPMERKINGEN

25.32.20-a Kokervormige kolommen A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.20-b Kolom luifel A, langs gevel Valckeslotlaan, hoekkolommen in spouw A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-a Stalen liggers tpv verdiepings- en dakvloeren en windverbanden staalconstructie A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-b Geïntegreerde liggers (IFB, UNP 400, HEB 300) A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-c Stalen liggers luifel en lateiconstructies tbv opvang binnen- en buitenspouwmuren A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-d Stalen liggers tbv kruipgatopeningen A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.12-a Stalen dakbeplating tpv plein A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.46-a Trekstaaf aan hoofdliggers van loopbrug tpv plein A kg -€                       -€                                 leveren en monteren
-

32.31.11-a Rechte stalen hoofdtrap met houten treden en tussenbordessen, incl. traphekken A post -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-b Rechte stalen trap met houten treden en onderbordes, incl. traphek A post -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-c Rechte stalen trap met stalen roostertreden, incl. bordes en traphek A post -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-d Rechte stalen trap met stalen roostertreden A post -€                       -€                                 Leveren
-

32.32.11-a Beweegbare trap naar platte dak van bouwdeel B A post -€                       -€                                 Leveren
-

43.32.10-a Stalen vloerroosters tpv technische ruimte A m² -€                       -€                                 Leveren
-

46.32.10-a Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer A INCLUSIEF
-

46.32.10-b Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer, 2 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.21-a Schilderwerk staal verzinkt 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.60-a Schilderwerk corrosievast staal 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.70-a Schilderwerk metaal brandvertragend systeem 1 × primer, 1 × brandwerende verf, 2 × dekverfA INCLUSIEF
-
HOEKLIJN 150x150x10 mm tbv opstaande dakrand A 1.300 KG -€                       -€                                 Leveren

-
UNP 140 onder kozijnen A 1.500 KG -€                       -€                                 leveren en monteren

-Prijzen gebaseerd op

-Kraan tbv montage -€                                 

-Hoogwerker/steigerwerk tbv montage INCLUSIEF

-Conserveren van het staal INCLUSIEF

-Leveren van alle benodigde (haak-)ankers INCLUSIEF

-Maken van detailberekeningen INCLUSIEF

-Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) INCLUSIEF

-Maken van ankerplan INCLUSIEF

-Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype INCLUSIEF

-Aanhelen van bestaande constructie INCLUSIEF

-Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen INCLUSIEF

-Beperkingen terrein mbt kraan volgens bouwplaatstekening INCLUSIEF

-Kop-, voet- en schetsplaten (percentage invullen) % INCLUSIEF

-

-€                           

GEBASEERD OP INKOOPINFO nr.  

bedrijfslogo
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Bijlagen 

PROJECT Verpleeghuis Ter Valcke Bedrijf

ONDERDEEL 25.32 - Constructie-onderdelen Behandeld door

opgesteld door T.J. van Boerum datum

2 31-03-06 IN TE VULLEN CELLEN

Bestekscode Omschrijving Fase Aantal Eenh. prijs Totaal OPMERKINGEN

25.32.20-a Kokervormige kolommen A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.20-b Kolom luifel A, langs gevel Valckeslotlaan, hoekkolommen in spouw A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-a Stalen liggers tpv verdiepings- en dakvloeren en windverbanden staalconstructie A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-b Geïntegreerde liggers (IFB, UNP 400, HEB 300) A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-c Stalen liggers luifel en lateiconstructies tbv opvang binnen- en buitenspouwmuren A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.32.30-d Stalen liggers tbv kruipgatopeningen A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.12-a Stalen dakbeplating tpv plein A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

25.33.46-a Trekstaaf aan hoofdliggers van loopbrug tpv plein A KG -€                       -€                                 leveren en monteren
-

32.31.11-a Rechte stalen hoofdtrap met houten treden en tussenbordessen, incl. traphekken A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-b Rechte stalen trap met houten treden en onderbordes, incl. traphek A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-c Rechte stalen trap met stalen roostertreden, incl. bordes en traphek A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.31.11-d Rechte stalen trap met stalen roostertreden A ST -€                       -€                                 Leveren
-

32.32.11-a Beweegbare trap naar platte dak van bouwdeel B A ST -€                       -€                                 Leveren
-

43.32.10-a Stalen vloerroosters tpv technische ruimte A M2 -€                       -€                                 Leveren
-

46.32.10-a Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer A INCLUSIEF
-

46.32.10-b Schilderwerk staal niet-verzinkt 2 × zinkfosfaatprimer, 2 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.21-a Schilderwerk staal verzinkt 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.60-a Schilderwerk corrosievast staal 1 × hechtprimer, 1 × dekverf A INCLUSIEF
-

46.32.70-a Schilderwerk metaal brandvertragend systeem 1 × primer, 1 × brandwerende verf, 2 × dekverfA INCLUSIEF
-
HOEKLIJN 150x150x10 mm tbv opstaande dakrand A 800 KG -€                       -€                                 Leveren

-
UNP 140 onder kozijnen A 2.400 KG -€                       -€                                 leveren en monteren

-Prijzen gebaseerd op

-Kraan tbv montage -€                                 

-Hoogwerker/steigerwerk tbv montage INCLUSIEF

-Conserveren van het staal INCLUSIEF

-Leveren van alle benodigde (haak-)ankers INCLUSIEF

-Maken van detailberekeningen INCLUSIEF

-Maken van werkplaatstekeningen (3-voud) INCLUSIEF

-Maken van ankerplan INCLUSIEF

-Leveren van 1 stalen malplaten per kolomtype INCLUSIEF

-Aanhelen van bestaande constructie INCLUSIEF

-Aanbrengen tijdelijke ondersteuningen INCLUSIEF

-Beperkingen terrein mbt kraan volgens bouwplaatstekening INCLUSIEF

-Kop-, voet- en schetsplaten (percentage invullen) % INCLUSIEF

-

-€                           

GEBASEERD OP INKOOPINFO nr.  

bedrijfslogo
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Bijlagen 

Bijlage E: Prijzenblad Metalstudwanden  
 

Bouwcombinatie  Ballast Nedam Bouw-Sprangers

Avans  Hogenschool  Breda Nieuwbouw Invullen
opgesteld: T.J.van Boerum

eenh

omschrijving aantal prijs totaal

44. Metalstud wanden hoogte per verdieping

--bouwdeel K bgg 1e 2e 3e 4e 5e

ms-wand MS 75/1.50.1.A 3,20 3,20 3,20 3,20 3,80 3,80 toiletgroep 224,89 m2 28,30€           6.364,39€              

ms-wand MS 100/2.50.2.A 3,30 4.224,84 m2 37,90€           160.121,44€          

ms-wand MS 75V/50.2.A voorzetwand 4,20 3,20 3,20 3,20 3,80 3,80 toiletgroep 755,12 m2 34,90€           26.353,69€            

ms-wand MS 200/2.2.A 3,40 109,38 m2 50,00€           5.469,00€              

toeslag wr-beplating in toiletgroep 0,80 0,80 0,80 0,80 1,40 1,40 toiletgroep 1.906,20 m2 2,25€             4.288,95€              

Alle platen in WR uitvoeren 19.350,72 19.350,00 m2 2,25€             43.537,50€            

toeslag verzwaard profiel tbv koz. 3,42 3,42 4,50 499,74 m1 8,25€             4.122,86€              

kitvoeg geluidswerende wand 245,57 m1 4,00€             982,28€                 

aansl. ms-wand op alu. koz. 1,80 7,20 m1 100,00€         720,00€                 

aansl. ms-wand op alu. koz. B60 1,80 1,80 m1 100,00€         180,00€                 

--bouwdeel LIC bgg 1e 2e 3e 4e 5e

inwerken bsh-kasten 21,00 st 100,00€         2.100,00€              

aansl. ms-wand op vliesgevel 3,42 13,68 m1 100,00€         1.368,00€              

aansl. ms-wand op stalen bi.koz. 3,42 4,50 15,12 m1 100,00€         1.512,00€              

voorz. Wandcloset/ urinoir/ multiplexplaat 119,00 st 85,00€           10.115,00€            

Schoolbordvoorzieningen 30,00 st 150,00€         4.500,00€              

 boven de systeemwanden bouwd.K +L 

drukschotten incl. bandraster bgg 1e 2e 3e 4e 5e

 44.38.61-a ms-wand 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 584,16 m1 52,90€           30.902,06€            

ms-wand 30 min. brandw. 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 23,95 m1 36,00€           862,20€                 

ms-wand 60 min. brandw. 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 40,50 m1 52,90€           2.142,45€              

ms-wand gesegm. 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 53,50 m1 75,00€           4.012,50€              

ms-wand 60 min. brandw., gesegm. 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 10,20 m1 75,00€           765,00€                 

bandrasterprofiel onder drukschot 712,31 m1 7,20€             5.128,63€              

Sparingen in MS wanden zowel 1 als met 2 platen dik 

Per zijde   

rond 76 mm in gipsplaat 2000 st. 2,25€             4.500,00€              

rond 76 tot 150 mm in gipsplaat 60 st. 2,95€             177,00€                 

rond 76 tot 300 mm in gipsplaat 90 st. 2,95€             265,50€                 

rond 300 tot 500 mm in gipsplaat 50 st. 4,25€             212,50€                 

rond 500 tot 1100 mm in gipsplaat 15 st. 4,25€             63,75€                   

vierkant 300 tot 300 mm in gipsplaat 50 st. 4,25€             212,50€                 

vierkant 500 tot 500 mm in gipsplaat 50 st. 4,25€             212,50€                 

vierkant 1100 tot 1100 mm in gipsplaat 10 st. 4,25€             42,50€                   

Systeem aanpassen   

inknippen U-profielen 50 st. 5,00€             250,00€                 

sparingen in U of C profiel 100 st. 5,00€             500,00€                 

enkel voudige ravelingen 50 st. 5,00€             250,00€                 

bruggen formeren 600 mm 60 st. 5,00€             300,00€                 

bruggen formeren 1200 mm 10 st. 8,00€             80,00€                   

Basis afwerking    klasse C 4.559,11 m2 1,00€             4.559,11€              

Meerprijs               klasse B 4.559,11 m2 1,00€             4.559,11€              

Stellen van houten kozijnen en puien 422,1 m2 18,00€           7.597,80€              

Achterhout in MS wanden dik 19 mm   

afmeting 200 x 395 mm 250 st 7,95€             1.987,50€              

afmeting 300 x 395 mm 100 st 7,95€             795,00€                 

afmeting 400 x 395 mm 600 st 8,95€             5.370,00€              

afmeting 100 x 595 mm 50 st 7,95€             397,50€                 

afmeting 200 x 595 mm 120 st 8,95€             1.074,00€              

afmeting 300 x 595 mm 100 st 8,95€             895,00€                 

afmeting 400 x 595 mm 331 st 8,95€             2.962,45€              

afmeting 600 x 595 mm 50 st 10,95€           547,50€                 

afmeting 1200 x 595 mm 100 st 12,95€           1.295,00€              

Vertikaal en horizontaal transport 1 pst 5.000,00€      5.000,00€              

Tekenen wandaanzichten 1 pst -€              -€                       

tekenen wanddetails 1 pst -€              -€                       

Totaal 359.654,16€    


