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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal 
examen van de Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport 
heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de 
studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en 
dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt 
te zijn.Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder 
onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt  
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

Als gevolg van de economische crisis daalde in 2009 bij veel aannemers en 
leveranciers de productie en omzet. Veel opdrachtgevers en aannemers willen 
sindsdien overstappen naar een integrale manier van samenwerken, met het doel 
om de expertise van meerdere ketenpartners in een vroeg stadium te kunnen 
combineren, om zodoende gedurende het gehele bouwproces een betere 
afstemming tussen partijen te hebben.  
 
Opdrachtnemers zullen hier voorbereid op moeten zijn, zodat zij in de toekomst 
kunnen aansluiten met de werkwijze die door opdrachtgevers verplicht wordt 
gesteld. Dit alles tezamen gaf voldoende aanleiding om te inventariseren wat er 
benodigd is om binnen het ramingsproces van Movares over te stappen naar een 
intregrale manier van werken. Op basis van een participerende observatie zijn er 
binnen het ramingsproces enkele knelpunten geconstateerd. Het uitvoeren van 
meerdere analyses hebben geleid tot de volgende probleemstelling: 
 

“Een verschil in ramingssystematiek tussen alle partijen in het ramingsproces, een traditionele 
invulling van de werkprocessen en het ontbreken van een gezamelijk informatiemodel, leidt er toe 
dat de inhoud en opbouw van de kostenraming en inschrijfbegroting onderling te veel verschillen, 
het vergelijken tussen beiden moeilijk gaat en het hergebruik van data in het ramingsproces niet kan 
plaatsvinden, met als gevolg dat de kans op gunning voor toekomstige projecten afneemt en de 
doorlooptijden in het ramingsproces naar schatting15% hoger zijn”  

 
Om een oplossing te vinden voor het gestelde probleem en de knelpunten uit 
vooronderzoek te ondervangen, is er een hulpmiddel ontwikkeld aan de hand van 
de volgende doelstelling: 
 

“Het ontwerpen van een hulpmiddel, waarbij binnen het ramingsproces 100% van de bruikbare 
data is onderbracht in één centraal informatiemodel, waarmee de doorlooptijd van het totale 
ramingsproces geminimaliseerd wordt.” 

 
Het uitvoeren van een processstudie heeft de huidige deelprocessen van Movares, 
de opdrachtgever en de aannemer inzichtelijk gemaakt. De informatiebehoefte van 
de partijen is aan de hand van de huidige processen in kaart gebracht en door 
middel van interviews is de gewenste informatieaanlevering in het vernieuwde 
proces geinventariseerd.  
 
De studie naar verschillende informatiestructuren was benodigd om in kaart te 
brengen hoe de informatiebehoefte gekoppeld kan worden aan een gezamelijke 
informatiestructuur. Er is concreet gekeken naar informatiestructuren die gebruik 
maken van een centraal informatiemodel. Het principe van een Federated Domain 
Model is het meest geschikt gebleken bij het vormgeven van het hulpmiddel. Dit 
principe gaat er vanuit dat elke partij werkt op een parallele of gekopieerde versie 
van het centrale informatiemodel en versterkt dit model met de informatie die zij 
nodig hebben voor hun discipline (Kesek, 2014). 
 
Tenslotte zijn de toekomstige verantwoordelijkheden binnen het centrale 
informatiemodel onderzocht. Hieruit is gebleken dat  Movares de meest geschikte 
partij voor het ontwerpen van het centrale informatiemodel is en de opdrachtgever 
de meest geschikte financierder van het informatiemodel is. 
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Het Programma van Eisen vormde de basis bij het ontwerpen van het vernieuwde 
ramingsproces. Binnen het ontwerp is de opzet van het ramingsproces hetzelfde 
gebleven, maar zijn de taken binnen de deelprocessen van de drie partijen 
veranderd. Hierdoor kan er binnen het ramingsproces gewerkt worden met 
één centraal informatiemodel voor alle drie de partijen.  
 
In de ontwerpfase is het principe van het Federated Domain Model toegepast bij 
het vormgegeven van het centrale informatiemodel. Binnen het vernieuwde proces 
is er een hoofdmodel en secundaire model aanwezig. Movares en de 
opdrachtgever werken hun producten uit in het hoofdmodel en de aannemer in het 
secundair model. Door te werken vanuit verschillende modellen, kunnen partijen 
het 3D-model op verschillende detailniveau’s uitwerken. De verbinding tussen de 
verschillende modellen wordt gewaarborgd door het gebruiken van 
één Objecttypenbibliotheek.  
 
De procesbeschrijving van het vernieuwde ramingsproces bestaat uit vier 
onderdelen. De Algemene Informatie vormt een inleiding op de overige delen en is 
hiermee een overkoepelend, ondersteunend document. De drie overige onderdelen 
beschrijven de deelprocessen binnen het ramingsproces. Elk onderdeel bestaat uit 
een processchema, algemene beschrijving van het deelproces en de indviduele 
taakbeschrijvingen die binnen het deelproces uitgevoerd moeten worden. 
 
Het ontworpen proces is getoetst op basis van het Programma van Eisen.  Allereerst 
is er door de afstudeerder zelf getoetst op de eisen en wensen. Het resultaat van 
deze toetsing is dat het hulpmiddel aan alle opgestelde eisen en aan twee van de 
vijf wensen voldoet.  
 
Ten tweede hebben een werknemer van Movares en de opdrachtgever op basis 
van het Programma van Eisen het hulpmiddel getoetst. In de vorm van interviews is 
het hulpmiddel voorgelegd en zijn door middel van het beantwoorden van vragen 
de eisen beoordeeld. Tevens zijn aan de beoordelaars enkele open vragen met 
betrekking tot het hulpmiddel gesteld.  
 
Uit de toetsing is gebleken dat de knelpunten uit het vooronderzoek worden 
ondervangen met het hulpmiddel. Door het optimaliseren en samenvoegen van 
verschillende taken binnen het ramingsproces kan er efficiënter gewerkt worden. 
Daarnaast wordt met de procesomschrijving duidelijk gemaakt wat de partijen aan 
informatie nodig hebben en op welke manier men deze aangeleverd wilt krijgen. 
Met het centrale informatiemodel is het mogelijk de data beschikbaar te stellen 
voor alle partijen en wordt het hergebruik van data in het ramingsproces hierdoor 
mogelijk gemaakt. Tenslotte zijn de beoordelaars van mening dat met het 
hulpmiddel de doorlooptijd in het totale ramingsproces geminimaliseerd wordt.  
 
Uiteindelijk is er in het hulpmiddel een proces beschreven, waarbij is aangetoond 
dat alle bruikbare data in het ramingsproces binnen één centraal informatiemodel 
wordt ondergebracht en waar de doorlooptijd van het totale ramingsproces is 
geminimaliseerd. Aanbevelingen op basis van deze afstudeeropdracht hebben 
voornamelijk betrekking op het verbreden van de kennis op het gebied van 
informatieoverdracht tussen partijen middels 3D-modellen en het koppelen van een 
kostendatabase aan een 3D-model. 
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SummarySummarySummarySummary    

As a result of the economic crisis in 2009, lots of contracters and suppliers had a 
decrease in production and profit. Since than, clients and contracters want to switch 
to an integral way of co-operating, with the purporse of combining the expertise of 
multiple parties in an early stage of the process, in order to better accomadate the 
different parties during the entire building process.   
 
Contractors need to be prepared for this integral way of working, so that in the 
near future they can work with the compulsory working methods, which will be 
obligated by the clients. This all together has given enough motivation to make an 
inventory of what is required within the costcalculation process of Movares, in order 
to switch to an integral way of working. By carrying out an observation of the 
current costcalculation process, multiple constraints have been found within the 
current costcalculation process. Multiple analyses have led to the following problem 
statement: 
 

“A difference in costcalculation methods between all parties in the costcalculation process, 
combined with a traditional design of the workactivities and the lack of a shared information 
model, leads to the fact that the contents and structure of the cost estimation and the budget differ 
too much among each other, that it’s hard to compare the cost estimation with the budget and that 
the re-use of data within the costcalculation process is not facilitated. This all together, reduces the 
scorings oppurtinity for future projects and increase the time of the costcalculation process by an 
estimation of 15%”.   

 
In order to find a solution for the stated problem, a tool has been developed based 
on the following research goal:  
 

“Designing a tool for the costcalculation process, where 100% of the usefull data is 
accommodated within one central informationmodel, which will minimize the total time of the 
costcalculation process”. 

 
Observating and studying the costcalculation process has given insight in the 
current sub-processes of Movares, the client and the contractor. Secondly, it has 
shown which information the different partners need in the costcalculation process. 
Thereafter, follow-up interviews have shown in which way the different parties want 
to receive the information.  
 
The study of different informationstructures was needed to map the the possibilities 
of connecting the informationneeds to a shared informationstructure. Specifically, 
there has been looked at informationstructures using a central informationmodel. 
The principle of a Federated Domain Model proved to be the best for desiging the 
tool. This principle lets every party work on a parallel or copied version of the 
central informationmodel, whereby all the parties improve that model by adding 
information they need for their line of work (Kesek, 2014). 
  
Finally, the future responsibilities within the central informationmodel have been 
examined. This has shown that Movares is the most appropriate party for designing 
the information model and that the client is the most appropriate party for financing 
the central informationmodel.  
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The program of requirements formed the basis by designing the new 
costcalculation process. Within the design, the mainstructure of the costcalculation 
proces has remained the same, but the individual tasks within the sub-processes of 
the three parties have changed. By changing these tasks, it is possible to work with 
one central informationmodel for all three parties.  
 
In the designphase, the principle of the Federated Domain Model has been applied 
for shaping the central informationmodel. Main and secondary models are used 
within the new process. Movares and the client work with the main model, where as 
the contractor works with the secondary model. Working with different models 
allows parties to work with the 3D-model on different levels of detail. The 
connection between the different models is guaranteed by using one, shared 
Objecttypelibrary.  
 
The process description of the new costcalculation process consists of four parts. 
The general information is an introduction and mostly supporting document to the 
other parts. The other three parts describe the sub-processes within the 
costcalculation process. Each part includes a flow diagram and the individual taks 
descriptions of tasks which are needed to be carried out during the sub-process. 
 
The designed process has been tested on basis of the program of requirements. 
Firstly, the graduate has tested the designed process. The results of this test are that 
the tool meets all the listed requirements and two out of five sub-requirements.  
 
Secondly, an employee of Movares and the client have tested the tool on basis of 
the program of requirements. During interviews the tool was shown and the 
employees were granted a testform. Furthermore, multiple questions were asked 
regarding the added value of the tool.  
 
The test results show that the constraints which caused the problem statement have 
been deducted with the tool. It is possible to work more efficient, due to optimizing 
and combining multiple tasks within the costcalculation process. The process 
description makes it clear what information each party need and in which way the 
information should be delivered.  By using a central informationmodel, it is possible 
to make data available for different parties and therefor make re-use of data 
between parties possible. Finnaly, both employees stated that with the tool the total 
time of the costcalculation process will be minimized.  
 
In the end, the tool has described a process which proves that all usefull data in the 
costestimation process is accommodated within a central informationmodel and 
that the total time of the costcalculation process will be minimized. 
Recommendations in response to this graduation assignment are in relation with 
broadening the knowledge of information transfer between parties using 3D-
models and studying the possibilities of connecting a cost database to a 3D-model.  
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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

In dit hoofdstuk wordt allereerst het gastbedrijf geintroduceerd, gevolgd door de 
aanleiding voor dit onderzoeksrapport. Er wordt een korte introductie van het 
ramingsproces gegeven, gevolgd door het vooronderzoek en de aanvullende 
probleemanalyse. Hieruit volgt vervolgens de probleem- en doelstelling en wordt er 
wordt kort beschreven welke relevantie het onderzoek heeft. In de leeswijzer staat 
omschreven wat er per hoofdstuk aan bod komt in dit rapport. 
 

1.11.11.11.1 MovaresMovaresMovaresMovares    

 
Movares is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de 
capaciteit-, veiligheid-, milieu- en inpassingsvraagstukken op het gebied van 
mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de 
gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp 
en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De naam 
Movares staat voor beweging, de mensen voor gedegen kennis. Movares wil hét 
bureau zijn van vormgevers van een bereikbare en leefbare omgeving. In 2011 
heeft dit bedrijf met 1.442 medewerkers een omzet van € 158,5 miljoen 
gerealiseerd (Movares, 2013). Binnen Movares Nederland B.V. wordt het 
onderzoek uitgevoerd bij de divisie Ruimte, Mobiliteit & Infra, op de afdeling 
Planontwikkeling en Bouwprocessen:, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 1111....  
 

 
Afbeelding 1: Organogram Movares Nederland B.V. 
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1.11.11.11.1 AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding    tot het onderzoektot het onderzoektot het onderzoektot het onderzoek    

 
Als gevolg van de economische crisis daalde in 2009 bij veel aannemers en 
leveranciers de productie en omzet. Veel opdrachtgevers en aannemers willen 
sindsdien overstappen naar een integrale manier van samenwerken, met het doel 
om de expertise van meerdere ketenpartners in een vroeg stadium te kunnen 
combineren, om zodoende gedurende het gehele bouwproces een betere 
afstemming tussen partijen te hebben.  
 
Een Bouw Informatie Model (BIM) wordt steeds vaker gebruikt als belangrijk middel 
om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen. Een BIM is een digitale 
representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een 
dergelijk model is een uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en 
besluitvorming gedurende de levenscyclus van een bouwwerk. Kort geleden hebben 
meerdere onderzoeken aangetoond dat het gebruik van BIM een grote impact kan 
hebben op werkprocessen. Zo blijkt dat het gebruik van BIM tijdens het 
calculatieproces bij aannemers kan leiden tot een tijdswinst van 46% over het 
gehele calculatieproces en 25% binnen het interne calculatieproces (Roumen, 
2012). Hier werd een uiteindelijke kostenreductie van 9% over het gehele 
calculatieproces mee behaald. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat het 
gebruik van BIM binnen de werkvoorbereiding kan leiden tot een tijdsbesparing van 
25% op het werk van de werkvoorbereider (le Granse, 2014). Daarnaast zal het 
gebruik van BIM in de nabije toekomst door opdrachtgevers contractueel 
voorgeschreven worden. Opdrachtnemers zullen hier voorbereid op moeten zijn, 
zodat zij in de toekomst kunnen aansluiten met de werkwijze die door 
opdrachtgevers verplicht wordt gesteld.  
 
Dit alles tezamen gaf voldoende aanleiding om te inventariseren wat er benodigd is 
om over te stappen naar een BIM-werkwijze binnen alle interne werkprocessen van 
Movares, zo ook de werkprocessen binnen het ramingsproces van Movares. Om 
deze reden is voor het masterproject Participerend Observeren gedurende vier 
maanden het ramingsproces van Movares geobserveerd. Hierbij lag de focus op 
het constateren, bestuderen en analyseren van knelpunten in het huidige 
ramingsproces (van de Bunt, 2014).  
 

1.21.21.21.2 VooronderzoekVooronderzoekVooronderzoekVooronderzoek    naar het ramingsprocesnaar het ramingsprocesnaar het ramingsprocesnaar het ramingsproces    

 
Een kostenraming is bedoeld om in de vroege fases van een project inzicht te 
krijgen in de kostencomponenten die binnen een project spelen.  
Deze componenten worden vervolgens onderverdeeld in zogeheten ramingsregels. 
Nadat het programma op hoofdlijnen is vastgesteld in de ramingsregels, kunnen 
de verschillende componenten verder worden uitgewerkt. De kostendeskundigen 
kunnen door middel van het hoeveelhedenboek de componenten voorzien van een 
hoeveelheid. Vervolgens worden aan de componenten eenheidsprijzen toebedeeld. 
Deze eenheidsprijzen worden bepaald door kengetallen, actuele marktprijzen of 
historische gegevens. Als laatste wordt de kostenraming gevuld met enkele vaste 
kostenposten,  zoals onvoorziene zaken,  vastgoedkosten, engineeringskosten en  
ingecalculeerde risicokosten. In het ramingsproces zijn er meerdere partijen 
aanwezig, namelijk Movares, de opdrachtgever en de aannemer. In het huidige 
ramingsproces maakt Movares een kostenraming en de aannemer een 
inschrijfbegroting voor de opdrachtgever, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 2222.  
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Afbeelding 2: Rolverdeling in het huidige ramingsproces 

 
De opdrachtgever gebruikt de kostenraming die opgesteld is door Movares om de 
inschrijfbegrotingen te vergelijken met de kostenraming. Wanneer de 
investeringskosten in de kostenraming te laag zijn ingeschat, kan dit aan het eind 
van het bouwproject leiden tot een verlies voor de opdrachtgever. In het geval dat 
de investeringskosten te hoog worden ingeschat, wordt er door de opdrachtgever 
teveel geld gebudgetteerd voor het project, terwijl dit uiteindelijk overbodig blijkt te 
zijn. In de aanbestedingsfase maken meerdere aannemers een inschrijfbegroting. 
Na een korte onderhandelingsfase, wint één aannemer de aanbesteding en zal met 
een vastgestelde aanneemsom beginnen aan de realisatie van het project.  
De opdrachtgever blijft gedurende het proces altijd een betrokken partij, zie 
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 3333. 
 

 
Afbeelding 3: Rolverdeling in het bouwproces 
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Om tot een zo goed mogelijke kostenraming te komen, is het ramingsproces 
opgedeeld in meerdere werkprocessen. Het ramingsproces binnen Movares wordt 
in zeven stappen omschreven, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 4444. 
 
 

 

Afbeelding 4: Algemeen ramingsproces bij Movares 

 
Een uitgebreide beschrijving van het geobserveerde ramingsproces is te lezen in 
Bijlage BBijlage BBijlage BBijlage B.  
 
Gedurende het Participerend Observeren zijn tijdens het observeren van het 
ramingsproces bij Movares door middel van observaties, bestudering van de 
interne documenten en interviews knelpunten gevonden. Door het uitvoeren van 
een knelpuntenanalyse zijn zes hoofdoorzaken naar voren gekomen, namelijk: 
 
1. Documentwijzigingen worden soms onzorgvuldig verwerkt 
2. Veel werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd 
3. Eventuele planningsachterstand wordt afgewenteld op kostenafdeling 
4. Beperkte communicatie tussen interne afdelingen 
5. Ramingsystematiek Movares anders dan bij aannemers 
6. Gebruik van verschillende kengetallen per bouwfase 
 
Uiteindelijk kunnen deze zes hoofdoorzaken er mogelijk toe leiden dat de 
kostenraming onvolledig, inefficiënt en verkeerd is en dat door een gebrek aan 
controle, fouten in de kostenraming kunnen blijven staan. 
 
Na het uitvoeren van de participerende observatie bij het ramingsproces van 
Movares, is het belangrijk om te kijken hoe het ramingsproces bij de opdrachtgever 
en de aannemer is ingedeeld. De knelpunten uit het Participerend Observeren 
worden meegenomen bij de aanvullende probleemanalyse. In de volgende 
paragraaf zijn de resultaten van de probleemanalyse beschreven.  
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1.31.31.31.3 De pDe pDe pDe probleemanalyserobleemanalyserobleemanalyserobleemanalyse        

 
In de aanleiding kwam al naar voren dat het gebruik van BIM vele voordelen kent 
en dat het gebruik van BIM in de nabije toekomst verplicht gesteld zal worden door 
opdrachtgevers. Welke gevolgen de mogelijke invoering van BIM in het 
ramingsproces heeft waren nog niet onderzocht tijdens het Participerend 
Observeren, maar waren wel belangrijk om een compleet beeld van de situatie te 
krijgen. Daarom is er aanvullend onderzoek uitgevoerd, zodat alle partijen 
(Movares, opdrachtgever, aannemer) in het ramingsproces werden meegenomen 
bij de probleemanalyse. 
 
Door het bestuderen van documenten en het uitvoeren van korte vraaggesprekken 
en observaties zijn er extra knelpunten geconstateerd. Vervolgens zijn de in totaal 
24 knelpunten geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een stroomanalyse. 
Een stroomanalyse visualiseert de relaties die zijn ontstaan in het oorzaak-gevolg 
diagram. Door de knelpunten met elkaar te verbinden, van boven naar beneden, 
wordt snel inzichtelijk gemaakt hoe de knelpunten hiërarchisch zijn onderverdeeld. 
In de stroomanalyse is onderscheidt gemaakt tussen oorzaken, symptomen en 
gevolgen. Uit de stroomanalyse, zie AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding 5555,    zijn vervolgens vijf 
probleemgebieden gemarkeerd, namelijk: 
 
GroenGroenGroenGroen: Ramingsproces inefficient door traditionele invulling werkprocessen 
DonkerblauwDonkerblauwDonkerblauwDonkerblauw: Beperkte aansluiting tussen Movares en aannemer 
LichtblauwLichtblauwLichtblauwLichtblauw: Ramingsproces sluit niet aan met toekomstige eisen opdrachtgever 
OranjeOranjeOranjeOranje: Beperkte ondersteuning vanuit kostenafdeling Movares  
RoodRoodRoodRood: Transparantie over bouwkosten niet ondersteund binnen contracten 
 
Het groene probleemgebied heeft invloed op de totstandkoming van de 
kostenraming in het huidige ramingsproces. De invulling van de werkprocessen is 
in de recente jaren nauwelijks veranderd en is niet meegegaan met de 
ontwikkelingen in de markt, zoals het gebruik van 3D-modellen bij het opstellen 
van kostenramingen. Hierdoor duren werkzaamheden langer en is er te weinig 
controle, waardoor fouten in de kostenraming kunnen blijven staan. Dit kan 
uiteindelijk leiden tot een verkeerde en onvolledige kostenraming.  
 
Het donkerblauwe probleemgebied ontstaat door de beperkte aansluiting tussen 
Movares en de aannemer. Veel oorzaken zorgen er voor dat er verschillen ontstaan 
tussen de begroting van de aannemer en de kostenraming van Movares, waardoor 
uiteindelijk de begroting van de aannemer niet overeen komt met de kostenraming 
van Movares. 
 
Het lichtblauwe probleemgebied heeft te maken met de veranderende eisen van de 
opdrachtgever en hoe de huidige ramingsystematiek van Movares niet aansluit met 
de toekomstige ramingsystematiek van de opdrachtgever.  

 
Het oranje en rode probleemgebied hebben invloed op het hergebruik van data. 
Het oranje gebied kenmerkt zich door het denkbeeld van de kostenafdeling van 
Movares en het rode gebied laat de problemen zien die er ontstaan wanneer er 
transparant wordt samengewerkt binnen de de huidige contractvormen.



 
  

19 
 

Eindrapport 

 
Afbeelding 5: Stroomanalys
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1.41.41.41.4 AfbakeningAfbakeningAfbakeningAfbakening        

 
Vanwege het grote aantal en de brede diversiteit aan knelpunten is de 
afstudeeropdracht  zich gaan richten op het (deels) oplossen van één of meerdere 
probleemgebieden, om zo het ramingsproces van Movares te verbeteren. Niet alle 
probleemgebieden zijn meegenomen bij het formuleren van de afstudeeropdracht, 
omdat niet alle probleemgebieden een link hebben met het vakgebied 
Uitvoeringstechniek. De volgende probleemgebieden zijn meegenomen bij de 
formulering van de probleem- en doelstelling: 
 

• Ramingsproces inefficient door traditionele invulling werkprocessen 

• Beperkte aansluiting tussen Movares en aannemer 
• Ramingsproces sluit niet aan met toekomstige eisen opdrachtgever 
 

1.4.1 GroenGroenGroenGroen: Ramingsproces inefficient door traditionele invulling werkprocessen 

 
Knelpunten binnen het probleemgebied 
 

• Documentwijzigingen worden soms onzorgvuldig verwerkt  

• Beperkte communicatie tussen interne afdelingen 

• Veel werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd 

• Eventuele planningsachterstand wordt afgewenteld op kostenafdeling 
 
Het eerste probleemgebied heeft invloed op de kwaliteit van de kostenraming. Het 
huidige ramingsproces bij Movares voldoet nu nog aan de gestelde eisen van de 
opdrachtgever, maar de werkprocessen zijn niet ingesteld op de veranderingen in 
de markt, waaronder BIM en transparant samenwerken. De knelpunten binnen dit 
probleemgebied hebben direct gevolg op de kwaliteit van de kostenraming en 
hiermee de kans op gunning bij toekomstige projecten.   
 

1.4.2 DonkerblauwDonkerblauwDonkerblauwDonkerblauw: Beperkte aansluiting tussen Movares en aannemer 

 
Knelpunten binnen het probleemgebied 
 

• Ramingsystematiek Movares is anders dan bij aannemers 

• Gebruik van verschillende kengetallen per bouwfase  

• Informatiebehoefte van de aannemer niet gevraagd door Movares 

• Data uit de kostenraming Movares onbruikbaar voor aannemer 
• Onduidelijk waar verschillen tussen inschrijfbegroting en kostenraming 

ontstaan 
 
Op dit moment is er een beperkte aansluiting tussen Movares en de aannemer, 
waardoor de data uit de kostenraming onbruikbaar is voor de aannemer. Dit komt 
met name door een verschillende informatiebehoefte bij de aannemer en het 
gebruiken van verschillende ramingssystematieken. Wanneer we de verschillende 
ramingssystematieken naast elkaar leggen, zien we dat data vanuit de SSK-2010 
systematiek momenteel niet aansluit op de STABU systematiek, zie    Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 6666.  
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Afbeelding 6: Vergelijking data-output tussen SSK en STABU ramingssystematiek 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de discrepantie tussen beide systematieken 
er toe leidt dat de data op dit moment geen meerwaarde heeft voor de aannemer, 
aangezien hij de data niet kan verwerken in zijn begroting, omdat door het verschil 
in ramingssystematiek de opbouw van zijn begroting en de benodigde data anders 
is dan bij de SSK-2010 systematiek. Hierdoor is momenteel de data uit de 
kostenraming onbruikbaar voor de aannemer en is er hiermee een beperkte 
aansluiting tussen Movares en de aannemer 
 

1.4.3 LichtblauwLichtblauwLichtblauwLichtblauw: Ramingsproces sluit niet aan bij toekomstige eisen opdrachtgever 

 
Knelpunten binnen het probleemgebied 
 
Huidige ramingsystematiek sluit niet aan met  systematiek opdrachtgever 
 
De huidige invulling van het ramingsproces sluit niet aan met de toekomstige 
voorwaarden van de opdrachtgever. Opdrachtgevers willen overschakelen naar 
een ramingsproces waarbij gebruikt wordt gemaakt van een BIM.  
De SSK-2010 ramingssystematiek binnen het huidige ramingsproces botst op dit 
moment met de toekomstige eisen van de opdrachtgever. Bij de interne 
werkprocessen van de opdrachtgevers heeft het gebruik van BIM geleidt tot een 
verhoging van kwaliteit en een reductie van de doorlooptijden.  De opdrachtgever 
is een onmisbare partij binnen het ramingsproces en het is belangrijk om bij het 
formuleren van de doelstelling rekening te houden met de opdrachtgever. De 
opdrachtgever is immers de partij die de opdracht uitschrijft voor Movares.  
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De knelpunten binnen deze drie probleemgebieden leiden uiteindelijk tot drie 
symptonen, namelijk: 
 

• Kostenraming is onvolledig en verkeerd 
• Kostenraming Movares en inschrijfbegroting aannemer nauwelijks te vergelijken 

• Data wordt niet hergebruikt 
 
Kijkend naar de uitkomst van de uitgevoerde analyses is te concluderen dat de drie 
gemarkeerde probleemgebieden en de daaruit volgende symptonen uiteindelijke 
twee gevolgen voortbrengen, namelijk: 
 
• Verlaagde kans op gunning bij toekomstige projecten 

• Extra doorlooptijden in het ramingsproces 
 
Dit verband is schematisch weergeven in Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 7777. 
 

 
Afbeelding 7: Overzicht probleemgebieden, symptomen en gevolgen 

    
1.51.51.51.5 Het probleem in het ramingsprocesHet probleem in het ramingsprocesHet probleem in het ramingsprocesHet probleem in het ramingsproces    

 
Een probleem kan worden omschreven als een discrepantie tussen een feitelijke en 
een wenselijke situatie. Om een probleemstelling te definiëren moet een 
vergelijking gemaakt worden tussen deze twee situaties (Verschuren, 2008). 
 
De feitelijke situatie is onderzocht bij de probleemanalyse. Het huidige 
ramingsproces kan met de traditionele invulling van de werkprocessen het 
hergebruik van data tussen partijen niet ondersteunen en kan tevens leiden tot een 
onvolledige en verkeerde kostenraming met als eventueel gevolg dat de 
kostenraming niet overeen komt met de begroting van de aannemer. De feitelijke 
situatie is schematisch weergegeven op    Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 8888. 
 
De wenselijke situatie is dat data uit het ramingsproces wordt ondergebracht 
binnen een gezamelijk, centraal informatiemodel, zodat de data door alle partijen 
in het ramingsproces hergebruikt kan worden, de opdrachtgever hierdoor 
gemakkelijker de inschrijfbegroting van de aannemer kan vergelijken met de 
kostenraming van Movares en dat duidelijk is waar de verschillen onderling 
ontstaan. De wenselijke situatie is schematisch weergegeven op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 9999. 
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Afbeelding 8: Feitelijke situatie in het ramingsproces: Data wordt niet hergebruik en beperkte aansluiting tussen Movares 
en aannemer 

Het hergebruik van data zorgt ervoor dat er meer overeenkomst ontstaat tussen de 
kostenraming en de inschrijfbegroting. Uiteindelijk zal het hergebruik van data 
leiden tot een sneller, goedkoper en  kwalitatiever ramingsproces voor alle partijen. 
 

 
Afbeelding 9: Wenselijke situatie in het ramingsproces: Data wordt hergebruikt en meer overeenkomst tussen 
kostenraming Movares en inschrijfbegroting aannemer 

 
Naast de discrepantie tussen de feitelijke en de wenselijk situatie zorgen 
verschillende andere knelpunten ervoor dat er een beperkte aansluiting is tussen 
Movares en de aannemer in het ramingsproces. Ten eerste wordt er door Movares 
niet gevraagd welke informatie de aannemer nodig heeft. Hierdoor sluit de data uit 
de kostenraming niet aan met de informatie die de aannemer nodig heeft wanneer 
deze begint met het opstellen van zijn inschrijfbegroting. Ten tweede is er een 
verschil in ramingssystematiek tussen alle partijen in het ramingsproces en is er op 
dit moment binnen Movares geen manier om de verschillende systematieken op 
elkaar aan te laten sluiten. Mede hierdoor kan er geen hergebruik van data tussen 
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de partijen plaatsvinden. Door een vergelijking te maken tussen de eerder 
besproken wenselijke situatie en de feitelijke situatie is de volgende 
probleemstelling opgesteld: 
 

“Een verschil in ramingssystematiek tussen alle partijen in het ramingsproces, een traditionele 
invulling van de werkprocessen en het ontbreken van een gezamelijk informatiemodel, leidt er toe 
dat de inhoud en opbouw van de kostenraming en inschrijfbegroting onderling te veel verschillen, 
het vergelijken tussen beiden moeilijk gaat en het hergebruik van data in het ramingsproces niet kan 
plaatsvinden, met als gevolg dat de kans op gunning voor toekomstige projecten afneemt en de 
doorlooptijden in het ramingsproces naar schatting15% hoger zijn”  

 
Het niet hergebruiken van data botst met de ambitie van Movares, welke er juist 
naar streeft om zoveel mogelijk data te hergebruiken. Door data te hergebruiken 
worden doorlooptijden en kosten in het ramingsproces gereduceerd en is er een 
betere overeenkomst tussen de inschrijfbegroting en de kostenraming, waardoor 
onderling vergelijken makkelijker wordt. Het leveren van een dienst door Movares, 
wat derde partijen een tijd- en kostenbesparing oplevert, zal leiden tot een 
versterking van de marktpositie. Dit maakt hergebruik van data zo belangrijk voor 
Movares.  
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1.61.61.61.6 DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling        

  
Na het vaststellen van de probleemstelling was het een directe en logische stap om 
de doelstelling van het onderzoek te definiëren. De doelstelling wordt behaald in 
twee fasen; een onderzoeksfase en een ontwerpfase.  
 
De wens is om het ramingsproces zodanig in te richten dat alle informatie 
gekoppeld kan worden aan één centraal informatiemodel, waardoor hergebruik 
van data tussen partijen mogelijk wordt. Movares stelt dat het hergebruik van data 
leidt tot een verhoging van de kwaliteit van het product en proces. Dit dient 
enerzijds te leiden tot een verbetering van de kostenraming, zodat deze niet meer 
onvolledig en vekeerd kan zijn en anderzijds tot het reduceren van het 
informatieverlies tussen partijen om meer overeenkomst te creëeren tussen de 
producten van beide partijen en het minimaliseren van de doorlooptijden in het 
ramingsproces. 
 
De kwaliteit van de kostenraming en het ramingsproces zijn echter moeilijk uit te 
drukken en te toetsen. Daarnaast zijn er binnen Movares geen kwantitatieve data 
beschikbaar. Het ontbreken van kwantitatieve data is een verklaarbaar feit, 
aangezien er tot op heden geen projecten zijn uitgevoerd waar data uit het 
ramingsproces zijn hergebruikt door andere partijen.  
 
Door het ontbreken van kwantitatieve data binnen Movares, en er niet in staat is 
om het ramingsproces kwalitatief uit te drukken, is er gekozen om het onderzoek in 
te vullen als een theoretische studie. Het onderzoek zal zich richten op het 
inventariseren van de benodigdheden om het hergebruik van data in het 
ramingsproces in theorie mogelijk te maken. Voor het onderzoek is de volgende 
doelstelling geformuleerd: 
 

 “Het ontwerpen van een hulpmiddel, waarbij binnen het ramingsproces 100% van de bruikbare 
data is onderbracht in één centraal informatiemodel, waarmee de doorlooptijd van het totale 
ramingsproces geminimaliseerd wordt.” 

 
Het doel om alle data binnen het ramingsproces onder te brengen in een centraal 
informatiemodel voor alle partijen is ontstaan aan de hand van de opdracht voor 
het afstudeerproject die de afdeling Virtueel Bouwen bij Movares heeft 
uitgeschreven. De afdeling Virtueel Bouwen wilde namelijk een onderzoek laten 
verrichten naar de mogelijkheden van BIM binnen het ramingsproces. Om dit te 
verwezenlijken moeten de knelpunten uit de probleemstelling worden aangepakt en 
moet het doel van het onderzoek zijn om alle bruikbare date onder te brengen in 
een centraal informatiemodel. Hiermee kan de totale doorlooptijd van het 
ramingsproces geminimaliseerd worden.     
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1.71.71.71.7 RelevantieRelevantieRelevantieRelevantie        

 
De relevantie van het onderzoek geeft aan voor wie het afstuderen toegevoegde 
waarde heeft. De wetenschappelijke relevantie beschrijft op welke manier het 
afstuderen bijdraagt aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis. De 
maatschappelijke relevantie draagt bij aan een maatschappelijk probleem of 
onderwerp. De uitvoeringstechnische relevantie is belangrijk om aan te tonen 
hoeveel raakvlak het onderzoek heeft met de opleiding. 
 

1.7.1 Wetenschappelijke relevantie 

 
In deze afstudeeropdracht wordt er gekeken naar een probleemgebied waarin nog 
weinig over bekend is. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het hergebruiken 
van data in het ramingsproces tussen verschillende partijen. Veel situaties 
beschrijven een situatie waar één  bedrijf gebruikt maakt van een informatiemodel, 
maar niet wanneer meerdere partijen een centraal informatiemodel gebruiken. Het 
raakvlak tussen de verschillende partijen is daarbij een gebied wat minimaal 
onderzocht is. Het onderzoek zal zich richten op het uitvoeren van een studie naar 
de mogelijkheden die het ramingsproces heeft en hierbij heeft een theoretische 
benadering de voorkeur, aangezien er gemakkelijk verschillende situaties kunnen 
worden getoetst, zonder dat de werkelijke situatie wordt aangetast. De theoretische 
benadering zal leiden tot verschillende nieuwe inzichten, een transparanter beeld 
van de complexe situatie, en is hiermee een verbreding op de reeds aanwezige 
kennis aangaande informatieoverdracht tussen Movares, aannemers en 
opdrachtgevers. 
 

1.7.2 Maatschappelijke relevantie 

 
Binnen Movares wordt er gewerkt met verschillende informatiesystemen waar 
mensen graag mee werken en die een probleemloze informatieuitwisseling 
mogelijk maken binnen Movares en tussen bedrijven in de bouwketen. Tot op 
heden is er echter binnen deze systemen geen manier gevonden om data uit het 
ramingsproces overdraagbaar en herbruikbaar te maken voor de aannemer.  Door 
data bruikbaar te maken voor alle partijen via één centraal informatiemodel 
kunnen tijd en kosten in het ramingsproces beter beheersd en daardoor 
geminimaliseerd worden. Daarnaast ontstaat er meer duidelijkheid over waar 
verschillen ontstaan tussen de begroting en de kostenraming, omdat door het 
hergebruik van data er meer correlatie is tussen de begroting en de kostenraming. 
 

1.7.3 Uitvoeringstechnische relevantie  

 
Het ramingsproces is het eerste moment dat de aannemer zich over het ontwerp 
ontfermt. De aannemer ontvangt de aanbestedingsdocumenten van de 
opdrachtgever en probeert zijn visie over het project om te zetten in een uitvoerbaar 
ontwerp en maakt hier vervolgens een begroting op. Het optimaliseren van het 
ramingsproces (hergebruik van data) leidt er toe dat de aannemer zijn ontwerp en 
begroting beter kan laten aansluiten op die van de opdrachtgever, er een reductie 
van manuren is binnen een bouwkundige proces en er een beter aansturing 
ontstaat tussen verschillende partijen via één centraal informatiemodel. Een 
belangrijk onderdeel binnen Uitvoeringstechniek is het optimaliseren van 
bouwkundige processen en dit wordt binnen deze afstudeeropdracht nagestreefd. 
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1.81.81.81.8 LeeswLeeswLeeswLeeswijijijijzzzzerererer    

 
Dit rapport is een verslaglegging van het gehele afstudeertraject. In de 
onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven hoe het eindrapport is 
opgebouwd. 

    

H2H2H2H2    

De huidige processen van de drie partijen zijn 
onderzocht. Hierbij is het proces in kaart gebracht 
en is er onderzoek gedaan naar de 
informatiebehoefte van de verschillende partijen. 
Ten derde is er geinventariseerd wat de gewenste 
manier van informatie aanleveren is.  

 

H3H3H3H3    

Er is gekeken naar verschillende informatiestructuren 
die gebruik maken van een centraal 
informatiemodel en welke parameters belangrijk zijn 
bij het bepalen van de juiste informatiestructuren. 
Daarnaast is er onderzocht welke methoden 
Movares gebruikt bij het ontwerpen van hun 
informatiesystemen, hoe Movares informatie binnen 
een project beheert en hoe hun informatiesystemen 
eruit zien. 

    

H4H4H4H4    

 
In dit hoofdstuk wordt het hulpmiddel vormgegeven 
en ontworpen. Allereerst wordt de structuur van het 
hulpmiddel toegelicht. Vervolgens is het ontwerp en 
de werking van het centrale informatiemodel 
beschreven. Tenslotte zijn de nieuwe deelprocessen 
binnen het ramingsproces ontworpen. De 
belangrijkste veranderingen en de grootste 
verbeteringen worden in dit hoofdstuk beschreven.  
 

 

HHHH5555    
 
Het ontworpen hulpmiddel dient getoetst te worden. In dit hoofdstuk wordt eerst de 
toetsingmethode toegelicht, om vervolgens de resultaten van de toetsing te bespreken. 

     

H6H6H6H6    

 
Het eindrapport  wordt afgesloten met de conclusie en enkele aanbevelingen. Op basis 
van de resultaten uit de toetsing wordt besloten of dat de problemen uit het 
vooronderzoek worden opgelost en of dat de doelstelling wordt behaald.  
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2222 Huidige processen en iHuidige processen en iHuidige processen en iHuidige processen en infornfornfornformatiebehoefte van de partijenmatiebehoefte van de partijenmatiebehoefte van de partijenmatiebehoefte van de partijen    

In dit hoofdstuk zijn de huidige deelprocessen en de daaruit komende 
informatiebehoefte van de drie partijen in het ramingsproces beschreven. Door het 
beschrijven van de huidige processen en het inventariseren van de 
informatiebehoeften is het mogelijk om in het vernieuwde ramingsproces de juiste 
informatie op het juiste moment bij de juiste partij beschikbaar te hebben.  In de 
eerste paragraaf wordt het proces beschreven die Movares voor het maken van een 
kostenraming doorloopt en welke informatie hij gedurende dit proces nodig heeft. 
Het proces en de informatiebehoefte van de opdrachtgevr voor het vaststellen van 
het investeringsbudget wordt beschreven in de tweede paragraaf. In de derde 
paragraaf wordt de informatiebehoefte van de aannemer beschreven, welke hij 
nodig heeft voor het maken van een inschrijfbegroting. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een algemene conclusie over de informatiebehoefte van de drie 
partijen. 
 

2.12.12.12.1 Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht deelprocessen binnen het ramingsprocesdeelprocessen binnen het ramingsprocesdeelprocessen binnen het ramingsprocesdeelprocessen binnen het ramingsproces    

 
Om tot de verschillende producten in het ramingsproces te komen, doorlopen de 
drie partijen afzonderlijk een deelproces. Het gehele ramingsproces is opgedeeld in 
drie deelprocessen, zoals weergegeven op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 10101010.  

 

 
Afbeelding 10: Deelprocessen in het huidige ramingsproces 

 
Voor het in kaart brengen van de deelprocessen is gebruikt gemaakt van de 
Business Process Model and Notation 2.0 modelleertechniek (BPMN 2.0). BPMN 
2.0 is een standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen, met als doel het 
communiceren tussen technische werknemers en management te ondersteunen en 
verduidelijken. Met behulp van de standaardnotatie worden processen visueel en 
voor alle stakeholders begrijpbaar gemaakt. In BBBBijlage ijlage ijlage ijlage CCCC staat toegelicht hoe 
BPMN 2.0 als modelleertechniek toegepast dient te worden en wat de verschillende 
symbolen binnen de modelleertechniek betekenen. 
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2.22.22.22.2 MovaresMovaresMovaresMovares    ––––    MakenMakenMakenMaken    van eenvan eenvan eenvan een    kostenramingkostenramingkostenramingkostenraming    

 
Movares is de partij in het ramingsproces die voor de opdrachtgever een 
kostenraming maakt. De opdrachtgever levert Movares informatie en krijgt via de 
kostenraming inzicht in de kostencomponenten binnen het project. Vanuit de 
kostenraming bepaald de opdrachtgever vervolgens een investeringsbudget.  
Bij Movares wordt er gebruik gemaakt van de SSK-2010 systematiek. De SSK 
(Standaardsystematiek voor Kostenramingen) is een systematiek voor het maken 
van kostenramingen in de bouw in de vroege fases van een project. Welke 
informatie Movares nodig heeft voor het maken van een kostenraming wordt in 
deze paragraaf beschreven. 
 

2.2.1 Definitie kostenraming 

 
Vanuit het Engels vertaald is een kostenraming een inschatting van de kosten om 
een activiteit of taak uit te voeren of om iets in te kopen (Max Wideman, 2002). 
Wanneer er gekeken wordt naar de Nederlandse literatuur en de beschrijvingen die 
men geeft over een kostenraming, dan wordt er vaak gerefereerd naar een 
overzicht van de aanwezige kostencomponenten die binnen een project spelen 
(Infracalc, 2014). Dit samengevoegd leidt tot de volgende definitie: een overzicht 
van de aanwezige kostencomponenten binnen een project, met een zo goed 
mogelijke inschatting van de werkelijke kosten om het project uit te voeren. 
 

2.2.2 Inhoud van een kostenraming 

 
Vanwege de omvang wordt een kostenraming vaak opgesplitst in meerdere 
deelramingen. De kostencomponenten worden binnnen de deelramingen 
ondergebracht in verschillende kostencategorieën, namelijk bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten en overige kosten. Een compleet overzicht van 
de kostencomponenten is te zien in BijlageBijlageBijlageBijlage    DDDD....    Binnen de kostencategorieën worden 
de kostencomponenten vertaald naar individuele ramingsregels, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 11111111.  
 

 
Afbeelding 11: Schematische weergave opbouw kostenraming 

 
De totale som van de kostencategorieen in alle deelramingen worden de Voorziene 
kosten genoemd.  Voorziene kosten zijn de kosten die tijdens het opstellen van de 
kostenraming bekend zijn op basis van beschikbare specificaties en 
schetsontwerpen. Binnen de Voorziene kosten worden de kostencomponenten 
onderverdeeld in directe en indirecte kosten. Kosten rechtstreeks gerelateerd aan 
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projectactiviteiten (directe kosten) worden geraamd op basis van kostenbepalende 
hoeveelheden x de eenheidsprijs. De niet specifiek aan activiteiten toewijsbare 
kosten (indirecte kosten) worden geraamd op basis van een percentage over de 
directe kosten. Indirecte kosten bestaan uit eenmalige kosten, uitvoeringskosten, 
algemene kosten en winst & risico. Daarnaast kan een toeslag worden berekend op 
de directe kosten voor wel voorziene, maar nog niet expliciet uitgewerkte 
onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode (nader te 
detailleren kosten). 
 
Naast de voorziene kosten (directe en indirecte bouwkosten) dient er binnen de 
kostenraming ook rekening gehouden te worden met de onzekerheden die zich 
binnen een project kunnen voordoen. Onzekerheden worden ingedeeld in één van 
de vijf typen onzekerheden: 
 
1. Beslisonzekerheden 

Beslisonzekerheden ontstaan door onduidelijkheden omtrent de projectscope 
en mogelijke wijzigingen ervan 

2. Kennisonzekerheden 
Dit zijn onzekerheden met betrekking tot onnauwkeurigheden op 
kostenbepalende onderdelen. Dit zijn bijvoorbeeld hoeveelheden die nog 
kunnen veranderen door het ontwerp of het gebrek aan detail bij de 
aangeleverde documenten. 

3. Realisatieonzekerheden 
De mogelijke risico’s en bijzondere gebeurtenissen die gebeuren tijdens de 
uitvoering van het project. 

4. Toekomstonzekerheden 
Hieronder vallen de wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.  

5. Onzekerheidsreserve 
Voor het eventueel verkleinen van de overschrijdingkans van de 
kostenraming 
 

De hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn tijdens het opstellen van de kostenraming, 
door kennisonzekerheden, nog niet definitief vastgelegd. Een kostenraming is 
immers een inschatting van de werkelijke kosten in de vroege fase van het project. 
Daarom hebben de opgenomen waarden een bepaalde mate van 
onnauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheid wordt inzichtelijk gemaakt door aan 
alle opgenomen waarden twee spreidingen mee te nemen. Deze spreidingen 
bestaan uit een laagste waarde en een uiterste waarde (L- & U-waarde). De L- & U-
waarden zijn waarden die de betreffende post in de uitvoering zal kunnen 
aannemen. Hoe meer onduidelijkheden er zijn in het ontwerp, des te groter de 
spreidingen. Risico’s worden op een andere manier uitgedrukt, namelijk in kans x 
gevolg. Als een risico zich voltrekt, treden ook de gevolgkosten op.  
De kans dat een risico zich voltrekt wordt uitgedrukt in een percentage.  
De gevolgkosten worden ook uitgedrukt in een bedrag met een L- & U-waarde, net 
zoals de spreidingen voor hoeveelheden en eenheidsprijzen. Na het vaststellen van 
de spreidingen en risico’s is de benodigde input voor het statistisch doorrekeken 
van de kostenraming (probabilistisch ramen) vastgelegd. Bij probabilistisch ramen 
wordt er gebruikt gemaakt van statistische rekenmodellen, zoals een Monte-Carlo 
simulatie. Bij een Monte-Carlo simulatie wordt de kostenraming 10.000 keer met 
aselecte trekkingen doorgerekend. Voor elke eenheidsprijs, hoeveelheid, risico, 
kans en/of gevolgkosten is aangegeven of deze meer of minder waarschijnlijk is. 
De resulaten van de Monte-Carlo simulatie worden vervolgens uitgedrukt in een 
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kansverdeling, in de vorm van een histogram. Door gebruik te maken van statistiek 
kunnen deze modellen de meest waarschijnlijke uitkomst voorspellen. Met de meest 
waarschijnlijke uitkomst worden de investeringskosten bepaald. Een gemiddelde 
waarde biedt echter geen garantie voor de daadwerkelijke kosten. De werkelijke 
kosten kunnen altijd hoger (of lager) uitkomen. Daarom wordt er bij de 
kostenraming altijd rekening gehouden met een onzekerheidsreserve. Dit is een 
extra dekking op de eerder vastgestelde investeringskosten. Op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 12121212 is 
een overzicht te zien van de type onzekerheden, hoe deze passen binnen de 
projectscope en de maatregelen om de onzekerheden te beheersen.  
 

 
Afbeelding 12: Onzekerheden in kostenramingen (Bron: ProRail) 

 

2.2.3 Doel van een kostenraming 

 
Een kostenraming wordt voor verschillende doeleinden gemaakt, afhankelijk van de 
fase waarin het project zich bevindt en welke informatie de opdrachtgever op dat 
moment uit de kostenraming wil halen. Een kostenraming wordt voor de volgende 
vier doeleinden gebruikt: 
 
1. Inventariseren van de zwaartepunten en risico’s  
2. Afwegen van alternatieven 
3. Basis voor het vaststellen van het investeringsbudget 
4. Tijdens de contractering een toetsmiddel voor de inschrijfbegroting 
 
1. Inventariseren van de zwaartepunten en risico’s  
Door het inventariseren van de kostencomponenten in een project wordt inzichtelijk 
gemaakt waar de zwaartepunten en mogeljke risico’s binnen het project zich 
bevinden. Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden extra zwaartes 
gehangen aan de kostencomponenten binnen een kostenraming. Het is belangrijk 
om in het begin goed te inventariseren waar de zwaartepunten binnen een 
projecten zich bevinden, zodat ontwerpkeuzes later in het proces beter overwogen 
kunnen worden. 
 
2. Afwegen van alternatieven 
Na het inventariseren van de zwaartepunten en risico’s kunnen alternatieven 
makkelijker worden afgewogen, omdat inzichtelijk is gemaakt waar risico’s kunnen 
optreden en omdat aantoonbaar is gemaakt welke alternatieve oplossingen het 
goedkoopst zijn. Zowel risico’s als ontwerpkeuzes worden afgewogen tussen 
alternatieven. Een project waarin minder risico’s spelen zal resulteren in een 
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betrouwbaardere en lagere kostenraming, aangezien er minder aanames gemaakt 
hoeven te worden en er een lagere risicoreservering nodig is binnen de 
kostenraming. Ontwerpkeuzes hebben echter meer invloed op de hoogte van de 
directe bouwkosten. Dit speelt bijvoorbeeld bij de keuze tussen de bouw van een 
brug of een tunnel. De bouw van een tunnel is hierbij veel duurder. 
 
3. Basis voor het vaststellen van het budget 
Het belangrijkste doel van de kostenraming is om inzicht te verschaffen in de 
verwachte kosten van een project. Een kostenraming is altijd een prognose van de 
werkelijke kosten. Zelden zijn de werkelijke kosten exact gelijk aan de 
kostenraming, maar bij het maken van een kostenraming is het streven om het 
verschil tussen de werkelijke kosten en de kostenraming te minimaliseren. Om het 
verschil te minimaliseren maken veel bedrijven binnen de civiele sector dus gebruik 
van probabilistisch ramen, zoals uitgelegd in 2.2.2. Aan de hand van de 
probabilistische resultaten stellen opdrachtgevers vervolgens hun 
investeringsbudget vast.  
 
4. Tijdens de contractering een toetsmiddel voor de inschrijfbegroting 
Met een vastgesteld investeringsbudget wordt er begonnen met het aanbesteden 
van het project aan de markt. Meerdere opdrachtnemers krijgen de kans om zich 
via een begroting in te schrijven. De verschillende inschrijfbegrotingen worden 
vergeleken met de kostenraming. Uiteindelijk zal één opdrachtnemer de 
aanbesteding winnen en beginnen met het realiseren van het project.  
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2.2.4 Huidig proces: Maken kostenraming 

 
In het voortraject heeft de opdrachtgever door het uitvoeren van enkele analyses 
een schetsontwerp ontwikkeld. Om het plan concreter te maken laat de 
opdrachtgever Movares het schetsontwerp verder uitwerken. Het uitzoeken, 
onderzoeken en uitwerken van het schetsontwerp wordt door de opdrachtgever 
uitbesteed aan Movares, omdat Movares meer ervaring heeft met het genereren 
van ontwerpoplossingen en alternatieven dan de opdrachtgever zelf. Na het 
ontwikkelen van enkele ontwerpoplossingen begint Movares met maken van een 
kostenraming.  
 
Het proces begint met houden van een kick-off gesprek extern (taak 1.1). Hierin 
wordt door de opdrachtgever nogmaals het project toegelicht en de laatste 
ontwikkelingen besproken met de kostendeskundige van Movares. Vervolgens licht 
Movares hun Plan van Aanpak voor het ramingsproces uit en geeft een toelichting 
over het kwaliteitsysteem van Movaes. Men sluit af met goedkeuren van het Plan 
van Aanpak. In taak 1.2 geeft de coordinerend kostendeskundige Movares een 
interne presentatie en ligt de overige kostendeskundigen in over het te ramen 
project. Nadat de ontwerpteams van Movares de tekeningen VO hebben gemaakt, 
kan begonnen worden met het bepalen van de kosten (taak 1.3) en het vastleggen 
van de spreidingen (taak 1.4). Deze twee processen lopen parallel met elkaar, 
omdat beide processen informatie nodig hebben van elkaar. Vanuit de tekeningen 
VO kan de kostendeskundige de hoeveelheden uitrekenen. Aan de verkegen 
hoeveelheden worden direct eenheidsprijzen gekoppeld of er worden offertes 
aangevraagd aan externe bedrijven. De eenheidsprijzen worden bepaald op basis 
van de beschikbare kengetallen, de interne database of de teruggekomen offertes. 
Tijdens het VO zijn er nog veel onduidelijkheden in het ontwerp, zoals uitgelegd in 
hoofdstuk 2.2. Deze onzekerheden worden in het ontwerp meegenomen door het 
toepassen van spreidingen. Hoe meer onduidelijkheden er zijn in het ontwerp, des 
te groter te spreidingen. Spreidingen worden toegepast om met een bepaalde 
zekerheid te voorspellen wat de uiteindelijke investeringskosten zullen zijn.  
 
De deelramingen (zie hoofdstuk 2.2.2) worden samengevoegd (taak 1.5), zodat 
men kan beginnen met het bepalen van de probabilistische investeringskosten (taak 
1.6). Door middel van een Monte-Carlo simulatie kunnen de probabilistische 
investeringskosten worden berekend. De resultaten uit de simulatie worden 
gecontroleerd om vervolgens de kostenraming intern ter controle te leggen (taak 
1.7). De kostenraming wordt gecontroleerd op de afgesproken kwaliteit, welke is 
besproken tijdens het externe kick-offgesprek. Het toetsen van de kostenraming 
gebeurd aan de hand van een intern opgesteld kwaliteitsdocument (Methode 
Bouwkostenramingen Movares v1). In dit document staat exact beschreven wat er 
getoetst dient te worden. Wanneer de procedure en producten intern zijn getoetst, 
worden de producten intern vrijgegeven en opgestuurd naar de opdrachtgever. De 
kostendeskundige van de opdrachtgever krijgt nu de mogelijkheid om de 
kostenraming te controleren (taak 1.8). Wanneer de kostendeskundige van de 
opdrachtgever besluit dat de kostenraming niet voldoet aan de gestelde eisen, dan 
zal hij dit tekstueel vastleggen en de feedback versturen naar Movares. Dit wordt 
uitgebreider uitgelegd in § 2.3.3. Zo niet, dan wordt het proces afgesloten met het 
goedkeuren van de kostenraming en krijgt de kostenraming de status definitief.  
 
Op de volgende pagina is op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 13131313 het processchema voor het maken 
van de kostenraming te zien. 
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Afbeelding 13: Huidig proces ‘Maken kostenraming’  
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2.2.5 Informatiebehoefte voor het opstellen van de kostenraming 

 
Om een kostenraming te kunnen maken is verschillende informatieinput nodig. De 
input is in kaart gebracht, zodat duidelijk is wat er in het informatiemodel aanwezig 
dient te zijn, zodat Movares deze informatie uit het model kan halen en gebruiken. 
Vanuit het huidige proces, weergegeven op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 13131313, is de benodigde 
informatie in kaart gebracht en vervolgens ingedeeld in informatiebestanden en 
informatiedoelen,    zie Tabel Tabel Tabel Tabel 1111.  

 

Benodigde informatie Informatiebestand Informatiedoel Werkproces 

Projectspecificaties 

Projectuitvraag 
Locatiegegevens 
Inschrijftekeningen 
Plan van Aanpak 

Inlezen van de gestelde 
randvoorwaarden binnen 
het project 

Kickoffgesprek  
extern 

Projectspecificaties Inschrijftekeningen 
Maken van een 
projectdecomposotie 

Kickoffgesprek  

extern 

Eisen opdrachtgever Programma van Eisen 
Inlezen van de gestelde 
eisen van de opdrachtgever 

Kickoffgesprek  

intern 

Deadlines Planning opdrachtgever 
Inzichtelijk maken van de 
gestelde deadlines 

Kickoffgesprek  

intern 

Hoeveelheden 
Tekeningen VO 
Referentieprojecten 
Hoeveelhedenboek 

Invullen kostenposten 
Invullen hoeveelhedenboek 

Kosten bepalen 
 

Hoeveelheden 
Tekeningen VO 
Hoeveelhedenboek 

Vastleggen 
hoeveelheidspreiding  

Spreidingen 
vastleggen 

Eenheidsprijzen 
Offertes 
Kengetallenoverzicht 

Invullen van de 
kostenposten 

Evalueren prijzenboek 

Invullen van het prijzenboek 

Kosten bepalen 

 

Eenheidsprijzen 
Offertes 
Kengetallenoverzicht 

Vastleggen 
eenheidsprijzenspreiding 

Spreidingen 
vastleggen 

Onzekerheden 
overzicht 

Kwalitatieve analyse 
(risico analyse) 

Inventariseren van de 
mogelijke onzekerheden en 
risico’s binnen een project. 

Alloceren van de risico’s 

Toekennen 
beheersmogelijkheden 

Spreidingen 
vastleggen 

Onzekerheden 
overzicht 

Kwantitatieve analyse 
(risico analyse) 

Vaststellen risicokansen 

Vaststellen gevolgkosten 
Spreidingen 
vastleggen 

Statistische resultaten 
Monte carlo resultaten 
Probabilistische 
kostenraming 

Bepalen onzekerheidsreserve 

Vaststellen probabilistische 
investeringskosten 

Bepalen prob. 
investeringskosten 

Feedback 
opdrachtgever 

Feedback 
opdrachtgever 

Feedback op kostenraming 
Movarers 

Controle 
kostenraming 

Goedkeuring 
kostenraming 

Feedback 
opdrachtgever 

Goedkeuren kostenraming 
door de opdrachtgever 

Controle 
kostenraming 

Tabel 1: Informatiebehoefte Movares 
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2.2.6 Gewenste informatieaanlevering van Movares 

 
In de paragraaf 2.2.5 is beschreven welke informatie Movares nodig heeft voor het 
opstellen van een kostenraming en welke bestanden zij daar momenteel voor 
gebruiken om deze informatie te verkrijgen. In deze paragraaf is beschreven hoe zij 
de informatie uit het informatiemodel willen ontvangen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen het gewenst informatiebestand en gewenst bestandstype,  
zie Tabel Tabel Tabel Tabel 2222. 
 

Benodigde informatie Gewenst informatiebestand Bestandstype 

Projectspecificaties Projectuitvraag PDF 

Projectspecificaties Locatiegegevens 
2D-tekeningen, 
gecombineerd met GIS 

Projectspecificaties 
Digitaal tekeningen 
Digitaal model 
Overzicht projectonderdelen 

2D-tekeningen  
3D modellen 

Eisen opdrachtgever Programma van Eisen 
PDF 
Vastgelegd in 3D-model 

Deadlines Planning opdrachtgever PDF 

Hoeveelheden Kengetallendatabase 
Excel, met ingebouwde 
interface om makkelijker 
te zoeken 

Hoeveelheden 3D-model  IFC-model 

Eenheidsprijzen Kostendatabase Excel 

Specificaties 3D-model 
Overzicht aanwezige 
projectonderdelen 
Parameterlijst 

PDF 

Eenheidsprijzen Offertes PDF 

Onzekerhedenoverzicht 
Kwalitatieve analyse 
(risico analyse) 

PDF 

Onzekerhedenoverzicht 
Kwantitatieve analyse 
(risico analyse) 

PDF 
Excel 

Feedback op de kostenraming Feedback opdrachtgever PDF 

Goedkeuring van de 
kostenraming 

Goedkeuring opdrachtgever PDF 

Tabel 2: Ontvangstspecificaties Movares 

 

2.2.7 Synopsis deelproces ‘Maken kostenraming’ 

 
Om in beeld te krijgen welke informatie Movares nodig heeft voor het opstellen 
van een kostenraming is het huidige ramingsproces geanalyseerd. Het uitgevoerde 
vooronderzoek (van de Bunt, 2014) en nieuwe interviews hebben de benodigde 
informatie gegeven. In een vernieuwd ramingsproces wit Movares zoveel mogelijk 
informatie ontvangen via een 3D-model, zodat informatie voor de kostenraming 
gemakkelijk gegenereerd kan worden en minder tijd in beslag neemt. In twee 
tabellen is overzichtelijk gemaakt welke informatie men nodig heeft en hoe men dit 
wilt ontvangen. Deze informatie is nodig geweest bij het inrichten en ontwerpen van 
het hulpmiddel in de ontwerpfase. 
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2.32.32.32.3 OOOOpdrachtgeverpdrachtgeverpdrachtgeverpdrachtgever    ––––    VaststellenVaststellenVaststellenVaststellen    van hetvan hetvan hetvan het    investeringsbudgetinvesteringsbudgetinvesteringsbudgetinvesteringsbudget    

 
De opdrachtgever is de partij die de opdracht heeft uitgeschreven en vervolgens zal 
financieren. In welke mate hij het project zal financieren legt hij vast in een 
investeringsbudget. Hoe en welke informatie de opdrachtgever  nodig heeft voor 
het vaststellen van een investeringsbudget is allereerst in deze paragraaf 
beschreven. Hierbij is er gekeken wat een investeringsbudget is en welke informatie 
er nodig is voor het vaststellen van het investeringsbudget. Vervolgens is het 
huidige proces voor het vaststellen van het definitieve investeringsbudget tekstueel 
beschreven en vervolgens in een processchema weergegeven. 
 

2.3.1 Definitie investeringsbudget 

 
Een investeringsbudget is een kwantitatieve neerslag van de verwachte omvang van 
het te bouwen project binnen een bepaalde tijdsperiode (CBP, 2007). Dit is een 
zeer theoretische benadering voor het begrip investeringsbudget. Binnen 
opdrachtgevers in de bouw wordt een investeringsbudget gezien als de som geld 
die de opdrachtgever beschikbaar stelt om het project te realiseren (ProRail, 2015).  
 

2.3.2 Algemeen proces en beslismomenten 

 
De investeringen die een opdrachtgever maakt hebben gevolgen op de lange 
termijn doelstellingen van het bedrijf. Om deze gevolgen te beheersen worden 
projectinvesteringen stap voor stap beoordeelt en geevalueerd. Het proces om 
uiteindelijk tot een definitief investeringsbudget te komen is daarom ingedeeld in 
meerdere projectfases. Elke fase kent daarin een beslismoment voor de 
opdrachtgever, waarin de opdrachtgever besluit door te gaan of te stoppen met het 
project. Gedurende het proces veranderd de inhoud en functie van het (voorlopige) 
investeringsbudget en door het proces stap voor stap door te nemen, wordt 
inzichtelijk en duidelijk gemaakt hoe de inhoud en functie geleidelijk aan 
veranderd.  Het proces is door de opdrachtgever ingedeeld in drie fasen met 
daarin zes beslismomenten waarin de opdrachtgever het project evalueert. Een 
overzicht is te zien in Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 14141414. . . .     
    

 
Afbeelding 14: Projectfases en beslismomenten (Bron: ProRail) 

 
De beslismomenten van de opdrachtgever zijn gekoppeld aan het proces van 
Movares, de partij die de kostenraming maakt. Per beslismoment wordt er een 
nieuwe kostenraming gemaakt en deze kostenraming dient gecontroleerd en 
goedgekeurd te worden door de opdrachtgever.  De kostenraming gaat gedurende 
het project van het niveau indicatieraming naar niveau verwerwingsraming, zie 
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 15151515.  
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Afbeelding 15: De verschillende niveau's kostenramming 

 
VoorfaseVoorfaseVoorfaseVoorfase    
Tijdens de voorfase staat het ontwikkelen van een aanbieding centraal. Vanuit de 
klantvraag wordt door de opdrachtgever een analyse uitgevoerd, waarin de 
opdrachtgever de eisen en wensen van de klant probeert te vertalen naar een 
concrete aanbieding, welke vervolgens dient te leiden tot een beslissing om te 
starten aan het project. De Voorfase eindigt met de goedkeuring van de klant van 
de aanbieding voor nadere studie. In deze fase wordt nog geen kostenraming 
gemaakt. 
 
AlternatievenstudiefaseAlternatievenstudiefaseAlternatievenstudiefaseAlternatievenstudiefase    
Vanuit de Voorfase is een aanbieding ontstaan en binnen deze aanbiedingen zijn 
ook al enkele oplossingsrichtingen bedacht. De oplossingsrichtingen worden in de 
Voorfase geformuleerd om een vertaling te kunnen maken van tekstuele eisen en 
wensen naar mogelijke oplossingen. Deze ontwerpoplossingen zijn echter minimaal 
onderzocht en op veel aannames gebasseerd. Daarom wordt er in de 
alternatievenstudiefase ingezoomd op het uitdokteren van kansrijke alternatieven. 
Het uitzoeken, onderzoeken en ontwerpen van alternatieven wordt vaak door de 
opdrachtgever uitbesteed aan ingenieurs- en adviesbureaus, zoals Movares. 
Ingenieursbureaus hebben over het algemeen meer ervaring met het genereren van 
ontwerpoplossingen en alternatieven dan de opdrachtgever zelf.  
De alternatievenstudiefase is onderverdeeld in twee subfases met beide hun eigen 
beslismomenten. 
 
Goedkeuring gekozen alternatieven 
Gedurende de alternatievenstudie naar kansrijke alternatieven worden de eerder 
opgestelde ontwerpoplossingen verder onderzocht en uitgewerkt. Dit is tevens de 
eerste (sub)fase waarin een kostendeskundige kostenramingen maakt van het 
project. Dit doet de kostendeskundige voor de verschillende alternatieven. 
Aangezien dit de eerste kostenramingen van het project zijn, en er binnen de 
alternatieven nog veel onzekerheden zijn, hebben de kostenramingen gedurende 
deze fases het niveau van een indicatie. Binnen deze kostenraming vallen de 
marges nog rond de 40%. 
 
Beslissing voorkeursalternatief 
In deze subfase wordt het alternatief dat het beste tegemoet komt aan de eisen 
verder uitgewerkt tot een voorkeursalternatief. De consequenties van veranderingen 
ten opzichte van de voorafgaande alternatievenstudie naar enkele alternatieven zijn 
inzichtelijk gemaakt. De kostenraming van het voorkeursalternatief heeft het niveau 
van een schatting, omdat er inmiddels minder onzekerheden in het project zijn. 
Wanneer de opdrachtgever in zijn plan van aanpak heeft beschreven om na de 
alternatievenstudie de markt op de gaan, is de kostenraming van het 
voorkeursalternatief de basis voor de budgetaanvraag voor de realisatiefase. Zo 
niet, dan besluit de opdrachtgever het voorkeursalternatief verder te ontwikkelen. 
Dit gebeurt in de planuitwerkingsfase. 
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PlanuitwerkingsfasePlanuitwerkingsfasePlanuitwerkingsfasePlanuitwerkingsfase    
Net zoals de alternatievenstudiefase is de planuitwerkingsfase onderverdeeld in 
twee subfases met beide hun eigen beslismomenten. 
    
Variantenstudie naar een voorkeursvariant 
Tijdens de variantenstudie worden alle ontwerp- en inpassingmogelijkheden, die er 
zijn binnen het voorkeursalternatief, nader onderzocht. Dit leidt tot een beslissing 
voor een bepaalde variant. Dit wordt de voorkeursvariant genoemd. Binnen deze 
varianten zijn er minder onzekerheden ten opzichte van de alternatievenstudie en 
tijdens de planuitwerkingsfase kan er een goede inschatting gemaakt worden op de 
verwachte uitvoeringsmethode. Dit resulteert in minder aannames en kleinere 
marges binnen de kostenraming.  
    
Uitwerken variant 
Nadat de voorkeursvariant is gekozen wordt deze in detail uitgewerkt. De 
kostenraming die gemaakt wordt op basis van de gegevens vanuit de uitgewerkte 
voorkeursvariant zal de laatste kostenraming zijn voordat er besloten wordt over de 
uitvoering van het project. Binnen deze kostenraming vallen de marges tussen 10-
15%. De verwervingsraming wordt gemaakt om te komen tot een verantwoorde 
prijs en om aanbiedingen te vergelijken en te beoordelen. De verwervingsraming 
wordt gekenmerkt door gekwantificeerde onzekerheden en veel detailinformatie en 
is aangepast aan de meest actuele inzichten. Daarom heeft de verwervingsraming 
kleine marges: 10%.  
 
De verwervingsraming is de kostenraming die wordt gebruikt bij het vastleggen van 
het definitieve investeringsbudget. In de verwerwingsraming is namelijk duidelijk 
gemaakt wat de kostencomponenten, met de minste marges, binnen het project 
zijn.  
 
Het proces dat de opdrachtgever doorloopt voor het definitief vaststellen van het 
investeringsbudget staat op de hieropvolgende pagina’s beschreven.  
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2.3.3 Huidig proces: Vaststellen investeringsbudget 

 
De opdrachtgever begint met het controleren van de projectscope (taak 2.1). 
De projectscope dient aan te sluiten bij de gekozen decompositie van het project, 
welke is vastgesteld tijdens het externe kick-off gesprek. De scope bevat de 
omschrijving van de oplossing, de beperkingen en randvoorwaarden voor de 
middelen, de financiën, het ruimtegebruik, de planning en dergelijke volgens de 
gekozen decompositie. Vervolgens dienen de eenheidsprijzen in de kostenraming 
gecontroleerd te worden (taak 2.2). Er wordt gecontroleerd op de actualiteit van de 
eenheidsprijzen, de gekozen beheeresmaatregelen en de toegekende spreidingen. 
Als laatste controleert de opdrachtgever of dat Movares al de benodigde 
documenten heeft meegestuurd en hiermee het ramingsdossier volledig is (taak 
2.3). Wanneer er opmerkingen zijn die verwerkt dienen te worden in de 
kostenraming, worden deze samengevat in een feedbackrapport. De opdrachtgever 
stelt het feedbackrapport op (taak 2.4) en stuurt deze op richting Movares, zodat zij 
de opmerkingen kunnen doorvoeren. Wanneer de opmerkingen zijn verwerkt, 
wordt de kostenraming eerst door Movares gecontroleerd (taak 1.7) en vervolgens 
weer door de opdrachtgever. Het proces begint dan weer bij taak 2.1. 
 
Wanneer de kostenraming wordt goedgekeurd krijgt deze de status van definitief. 
De opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid van de kostenraming over van 
Movares en hanteert het als een intern gemaakt product. Als laatste stap in het 
proces kan de opdrachtgever met de definitieve kostenraming een beslissing 
nemen over het definitieve investeringsbudget (taak 2.5). 
 
Op de volgende pagina is op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 16161616 het processchema voor het vaststellen 
van het investeringsbudget te zien. 
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Afbeelding 16: Huidig proces 'Vaststellen investeringsbudget' 
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2.3.4 Informatiebehoefte voor het vaststellen van een investeringsbudget 

 
Om gecontroleerd en onderbouwd een investeringsbudget vast te stellen, heeft de 
opdrachtgever gedurende het proces informatie nodig. De kostenraming is een 
groeiend product, wat begint met een indicatie en eindigt in een kostenraming 
gereed voor de realisatiefase. Gedurende dit proces heeft de opdrachtgever in elke 
projectfase vernieuwde informatie nodig, om zodoende de kostenraming te 
controleren en hiermee het gehele proces te beheersen en aan te sturen.  
Het huidige proces, te zien op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 16161616, is geanalyseerd voor het 
inventariseren van de informatiebehoefte. De inventarisatie is vervolgens 
weergegeven door een onderscheid te maken in informatiebestanden en 
informatiedoelen, zie Tabel Tabel Tabel Tabel 3333. 
 

Benodigde informatie Informatiebestand Informatiedoel Werkproces 

Toegepaste projectscope 

Vastgestelde projectscope 
Specificaties 
Tekeningen 
Notulen 
Gespreksverslagen 

Verklaren van gedane 
aannames 
Beschrijven van de 
gehanteerde uitganspunten 
Tonen welke zaken zijn 
uitgesloten in de kostenraming 

Contole 
projectscope 

Kostencomponenten 
Probabilistische 
kostenraming 

Tonen van de kostenposten 
binnen het project 
Tonen van de gehanteerde 
uitganspunten 

Controle kosten 

Statistische resultaten 
Monte-Carlo simulatie 
resultaten 

Inzicht krijgen in ingevoerde 
gegevens bij de Monte Carlo 
simulatie 
Controle op eventuele fouten 

Controle kosten 

Alternatieven 
evaluatie 

Verschilanalyse 

Verklaren van verschillen in de 
kostenramingen tussen 
alternatieven 
Transparantie en verant-
woording van de gemaakte 
keuzes gedurende de 
verschillende projectfases 

Controle 
volledigheid  

Onzekerhedenoverzicht Risicoanalyse 

Tonen van de financiele 
aandachtspunten/risico’s 
Inzichtelijk maken van de 
genomen beheersmaatregelen 

Controle kosten 

Aanbevelingen  
investeringsbudget 

Onzekerhedenoverzicht 

Verantwoorden van de 
gehanteerde nauwkeurigheid 
Aanbevelingen omtrent 
projectbeheersing 
Aanbevelingen voor het kiezen 
van het risicoprofiel 

Controle 
volledigheid  

Tabel 3: Informatiebehoefte opdrachtgever 
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2.3.5 Gewenste informatieaanlevering van de opdrachtgever 

 
In de paragraaf 2.3.4 is beschreven welke informatie de opdrachtgever controleert 
en nodig heeft voor het opstellen van een investeringsbudget en welke bestanden 
men daar momenteel voor gebruiken om deze informatie te verkrijgen. In deze 
paragraaf is beschreven hoe zij de informatie uit het model willen ontvangen. 
Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen het gewenste informatiebestand en het 
gewenst bestandstype, zie Tabel Tabel Tabel Tabel 4444. 
 

Benodigde informatie Gewenst informatiebestand Bestandstype 

Toegepaste projectscope 

Vastgestelde projectscope 
Projectspecificaties 
Notulen 
Gespreksverslagen 

PDF 

Toegepaste projectscope Gecontroleerd 3D-model IFC-model 

Kostencomponenten Probabilistische kostenraming 
PDF 
Excel,  en gekoppeld aan 
3D model 

Statistische analyse van de 
bouwkosten 

Monte-Carlo simulatie resultaten PDF 

   

Specificaties 3D-model 
Overzicht projectonderdelen 
Parameterlijst 

PDF 

Alternatievenevaluatie Verschilanalyse PDF 

Onzekerhedenoverzicht 
Overzicht van de geanalyseerde 
risicio’s 
Probabilistische kostenraming 

PDF  
Excel 

Aanbevelingen  
investeringsbudget 

Aanbevelingen  
investeringsbudget 

PDF 

Tabel 4: Ontvangstspecificaties opdrachtgever 

 

2.3.6 Synopsis deelproces ‘Vaststellen investeringsbudget’ 

 
In dit hoofdstuk is allereerst het proces beschreven, waarin duidelijk wordt hoe de 
opdrachtgever de drie projectfasen en zes beslismomenten doorloopt. De 
opdrachtgever hanteert deze zes beslismomenten om de kostenraming kwalitatief te 
controleren, om vevolgens te bepalen of hij wel of niet verder gaat met het project. 
Ten tweede is er gekeken naar het proces voor het vaststellen van zijn definitieve 
investeringsbudget. Op basis van de onderzochte processen is de 
informatiebehoefte van de opdrachtgever bepaald. Vervolgens is er door het 
houden van meerdere interviews in kaart gebracht wat de gewenste 
informatieaanlevering is. De geinventariseerde informatiebehoefte en de gewenste 
informatieaanlevering van de opdrachtgever hebben als onderlegger gediend bij 
het vormgeven van het vernieuwde ramingsproces.  
 
Na het inventariseren van de informatiebehoefte bij de opdrachtgever is er gekeken 
naar de informatiebehoefte van de aannemer. In de volgende paragraaf zijn 
hiervan de resultaten beschreven. 
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2.42.42.42.4 Aannemer Aannemer Aannemer Aannemer ––––    Maken Maken Maken Maken van een van een van een van een inschrijfbegrotinginschrijfbegrotinginschrijfbegrotinginschrijfbegroting    

 
In deze paragraaf staan de resultaten beschreven volgende uit het inventariseren 
van de informatiebehoefte van de aannnemer. De aannemer gaat het 
informatiemodel gebruiken voor het opstellen van zijn inschrijfbegroting. In het 
informatiemodel dient dan wel de informatie aanwezig te zijn, die de aannemer 
gebruikt bij het opstellen van zijn inschrijfbegroting. Tijdens het inventariseren is er 
stilgestaan bij wat een inschrijfbegroting is, met welk doel inschrijfbegrotingen 
worden gemaakt, waar de inhoud en indeling van een inschrijfbegroting door 
worden bepaald en hoe het proces eruit ziet die  de aannemer voor het maken van 
een inschrijfbegroting doorloopt.  
 

2.4.1 Definitie inschrijfbegroting 

 
Een inschrijfbegroting wordt gezien als het document waarmee een opdrachtnemer 
zich financieel bindt aan de aanbestedingsdocumenten die hij ontvangt van de 
opdrachtgever (Meusen, 2014). Na het interviewen van enkele aannemers wordt 
hierbij aan toegvoegd dat een inschrijfbegroting wordt beschouwd als een 
kostprijsbegroting, waarin een bepaalde bedrijfsfilosofie in zit verwerkt, waarbij 
rekening wordt gehouden met risico’s, kansen en commerciële afwegingen.  
 

2.4.2 Inhoud en doel van een inschrijfbegroting 

 
Een inschrijfbegroting wordt door een opdrachtnemer gemaakt om een zo goed 
mogelijke kans te maken op de gunning van een project of dienst. Om de 
aanbesteding te winnen, dient de inschrijfbegroting zo nauwkeurig mogelijk 
opgesteld te worden.  De kwaliteit en nauwkeurigheid van een inschrijfbegroting is 
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangen aanbestedingsstukken van de 
opdrachtgever. Zo kan een inschrijving theoretisch gebeuren op basis van een A3 
of een set van 200 tekeningen. In beide gevallen kan een opdrachtnemende partij 
een uitspraak doen over de prijs. De kwaliteit en nauwkeurigheid van de 
inschrijving zal echter worden gecomposeerd door het toepassen van marges en 
het toevoegen van een extra risicoreservering (BAM, 2015).  
 
Door de vele verschillende manieren van aanbesteden en het grote 
kwaliteitsverschil in de aangeleverde aanbestedingsstukken (varierend van een set 
tekeningen tot compleet uitgewerkte 3D-modellen) is er geen eenduidige manier 
vastgesteld over wat een inschrijfbegroting exact is of moet inhouden (BAM, 2015). 
De meeste inschrijfbegrotingen worden het grootste deel van de tijd wel op 
dezelfde manier opgebouwd, ondanks dat dit niet wettelijk verplicht wordt gesteld. 
Zo worden alle kostenposten opgesplitst in arbeid, materiaal, materieel en 
onderaanneming. Hierdoor wordt het voor de aannemer inzichtelijk waar de 
grootste kostenposten zitten en op welke kostenposten men het meeste kan 
optimaliseren qua prijs.  
 
De opbouw en indeling van de inschrijfbegroting wordt bepaald door de 
begrotingssystematiek die gebruikt is bij het ordenen van het project. De 
verschillende onderdelen worden binnen een project namelijk gerangschikt en 
vervolgens gecodeerd. De codering bepaald waar een onderdeel zich vervolgens 
bevindt in de inschrijfbegroting. De gekozen begrotingssystematiek, en hiermee de 
codering, is dus belangrijk voor de inhoud en opzet van een inschrijfbegroting. 
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2.4.3 Begrotingssystematieken en coderingen 

 
Coderingen zijn belangrijke data, wanneer consistentie en eenduidigheid binnen 
een project belangrijk zijn. Met name wanneer er gecommuniceerd wordt met 
andere partijen, zijn coderingen essentiele data. Door middel van de coderingen 
kunnen onderdelen makkelijk en systematisch gevonden worden binnen een 
inschrijfbegroting.  
 

2.4.3.1 NL-Sfb codering 

De SfB-codering is in de jaren vijftig in Zweden ontwikkeld voor de classificatie van 
gebouwdelen ten behoeve van kostencalculaties en bestekomschrijvingen. SfB staat 
voor Samarbestkommitte Byggnadsfragor, wat 'samenwerkingscommite voor 
bouwvraagstukken' betekent. Sinds 1977 is er een Nederlandse SfB-commissie, die 
een indelingstabel voor de Nederlandse bouwsector heeft ontwikkeld onder de 
naam NL-SfB (Plandatis, 2013).  
 

De NL-SfB is een manier van indelen met een eigen codering. De NL-SfB codering 
heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een standaard op het gebied van 
elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjarenonderhoud. De 
NL-SfB codering deelt het gebouw op in elementen die elk onder een eigen rubriek 
worden geplaatst. Deze indeling zorgt er echter voor dat onderdelen waar een 
bouwdeel uit bestaat in verschillende rubrieken kan vallen. Zo zal de afwerklaag 
van een bouwdeel in een andere rubriek vallen dan het bouwdeel zelf. De NL-sfb 
codering wordt volgens deze methode opgebouwd: 
 
De opbouw van de code bestaat uit drie delen, namelijk: 
 

• een getal tussen haakjes 

• een hoofdletter 

• een combinatie van een kleine letter en een cijfer 
 

Met het eerste deel van de NL-SfB code wordt verwezen naar het bouwdeel, de 
plaats waar het product in het gebouw of het terrein zit. Met het tweede deel wordt 
verwezen naar de vorm of functie van het product, zoals baanvormige 
(dak)bedekking, isolatie of beplanting en met het derde deel wordt aangegeven 
waar het product van gemaakt is. Een combinatiekozijn van hout heeft bijvoorbeeld 
de NL-Sfb code: (23)Hi0-n6.  

 

2.4.3.2 STABU codering 

De Stichting STABU is een samenwerkingsverband van de grote organisaties in de 
Nederlandse bouwnijverheid en de beheerder van het nationale standaardbestek 
voor de woning- en utiliteitsbouw. Dit standaardbestek is in de eerste versie in 
1986 als een uitgebreid boekwerk op de markt gebracht en de tweede versie is in 
1990 als een relationele databank voor computers uitgebracht (STABU, 
2014). Binnen de sector is, volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012) bij lid 1 
van paragraaf 1 “Aanduidingen, begripsbepalingen”, besloten wat een bestek in 
dient te houden, zoals weergegeven op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 17171717.  



 
 
 

46 
 

Eindrapport 

 
Afbeelding 17: Schematisering STABU-besteksystematiek 

 
Voor de meeste aannemers wordt dit afgebakend en blijft alleen het tekstuele en 
primaire deel over. De administratieve standaard bepalingen zijn opgenomen in 
een afzonderlijk boekwerk, namelijk de UAV-2012. De technische standaard 
bepalingen zijn ook overgeheveld naar een afzonderlijk boekwerk, namelijk de 
STABU-Standaard 2012. De besteksposten binnen de STABU systematiek worden 
volgens een systematsiche opbouw ingedeeld. Elke bestekspost bestaat uit drie 
onderdelen: 
 

• Korttekst 

• Rubrieken, beschrijving van bouwstoffen en het verwerkings-resultaat  

• Bouwdelen of installatiedelen  
 

De benaming korttekst wordt gebruikt om de belangrijkste specificaties aan te 
duiden die gezamenlijk de beschrijving vormen. De korttekst is het onderdeel dat 
gekoppeld is aan een coderingslijst. De korttekstcode is opgebouwd uit vier 
onderdelen, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 18181818.  

 
Afbeelding 18: Opbouw korttekstcode 
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De code die wordt gebruikt voor het aanduiden van het relevante hoofdstuk wordt 
ook gebruikt binnen de begroting, net zoals de volgorde van de hoofdstukken ook 
de volgorde is van de opbouw van de begroting. De paragrafen zijn ook door 
middel van nummering hierarchisch opgebouwd. Elk nummer heeft hiervoor zijn 
eigen betekenis en geeft op zijn eigen manier een verduidelijking van het 
bovenliggende hoofdstuk. Hetzelfde geldt voor de subparagraaf, dit is een 
verfijning van de paragraaf. De korttekst kan afgemaakt worden met extra letters en 
hebben geen officiele naam. Deze cijfers geven wederom een verfijning van de 
voorliggende codes. Samengevoegd leidt dit tot de volgende opbouw: 
 

Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK 
 

Paragraaf 46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT   
 

Subparagraaf 46.21.11 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
Afbeelding 19: Voorbeeld korttekst 

  
Daarnaast heet het hoofdstuknummer betrekking op de hoofdstukken zoals deze 
ook in STABU Standaard voorkomen. Via dit nummer bestaat er daarom een direct 
verband tussen een bestekpost in het bestek en de standaard technische 
bepalingen in de Stabu Standaard. Omdat ook de aanvullende administratieve 
(UAV 2012) dezelfde nummering volgt, is daarmee ook de onderlinge relatie 
gelegd.  
 
De meeste aannemers waar Movares mee samenwerkt hanteren de STABU 
systematiek  en zelden wordt de NL-Sfb systematiek toegepast.  
 
Vanuit verschillende filosofieën worden projecten dus opgedeeld in 
gebouwbouwdelen (NL-Sfb) of in werksoorten (STABU). Het onderzoeken van de 
begrotingsystematieken heeft met name het verschil in coderen in beeld gebracht. 
De informatie die benodigd is voor het opstellen van de begrotingen is nagenoeg 
hetzelfde voor beide systematieken. Een aannemer start zijn calculatieproces met 
het uitzoeken en in kaart brengen van het project middels tekeningen en/of 3D 
modellen, onafhankelijk van welk begrotingsystematiek hij hanteert. De informatie 
die men daarvoor nodig heeft is daarbij hetzelfde; informatie betreffende 
hoevelheden of afmetingen (uittrekstaten, tekeningen of 3D-modellen). Bij voorkeur 
ontvangt de aannemer vanuit de opdrachtgever een gedetaileerd overzicht van de 
gebouwbouwdelen (NL-Sfb) of werksoorten (STABU, maar in de huidige praktijk is 
het niet gebruikelijk om vanuit de opdrachtgever deze informatie richting de 
aannemer aan te leveren. Daarnaast is uit gesprekken (BAM, 2015) & (Heijmans, 
2015) naar voren gekomen dat de aannemer deze informatie graag zelf 
bestudeerd en binnen zijn eigen werkprocessen deze gegevens genereerd.   
 
Het proces dat de aannemer doorloopt bij het maken van een inschrijfbegroting is 
op de hieropvolgende pagina’s eerst tekstueel beschreven en vervolgens in een 
processchema weergegeven. Het definiëren van het proces is gebeurd op basis van 
interviews (BAM, 2015) & (Heijmans, 2015) en onderzoek (Roumen, 2012). 
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2.4.4 Huidig proces: Maken inschrijfbegroting 

 
Nadat Movares de opdrachtgever heeft voorzien van een kostenraming en de 
opdrachtgever een defintief investeringsbudget heeft vastgesteld, krijgen de 
aannemers de mogelijkheid om zich door middel van een inschrijfbegroting in the 
schrijven op het project. Het scoren op aanbestedingen is essentieel voor de 
gezondheid van een aannemer. Het waarborgen van een hoge kwaliteit en 
nauwkeurigheid bij een inschrijfbegroting is daarom erg belangrijk. Om de 
inschrijfbegroting van een goede kwaliteit te voorzien, doorloopt de aannemer het 
volgende proces. 
 
Van de opdrachtgever ontvangt de aannemer een set aanbestedingsstukken en 
begint deze nauwkeurig te analyseren (taak 3.1). Aantekeningen voor het vervolg 
van het proces worden gemaakt en opmerkingen/onduidelijkheden worden 
genoteerd en eventueel gecommuniceerd met de opdrachtgever.  Hieropvolgend 
ontwikkeld de aannemer een basisontwerp voor het vraagstuk van de 
opdrachtgever (taak 3.2). De aannemer is binnen een E/C-contract 
verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering van het project. Het grote deel 
van het ontwerp is al uitgevoerd door de opdrachtgever en Movaers. Het 
bestaande ontwerp dient bouwgereed gemaakt te worden; er dient een 
uitvoeringsontwerp op basis van het bestaande ontwerp te komen. Vanuit het 
basisontwerp kan de calculator hoeveelheden uittrekken (taak 3.3), waarop hij 
vervolgens offertes kan aanvragen (taak 3.4), welke hij verstuurd naar 
onderaannemers. Wanneer de offertes terugkomen kan de aannemer beginnen 
met het spiegelen van de offertes (taak 3.5). Na het spiegelen heeft de aannemer 
een overzicht van de kwalitatief beste aanbiedingen. De beste offerte, bestaande uit 
een meegegeven hoeveelheden en een unieke prijs, kan hij vervolgens verwerken 
in de basisbegroting. De calculator stelt een nieuwe begroting op en verwerkt hierin 
de bekende hoeveelheden en de beste prijzen uit de offertes (stap 3.6).  
 
Gedurende dit proces stelt de opdrachtgever een Nota van Inlichtingen op (taak 
3.7). Hierin vermeld de opdrachtgever wijzigingen en veranderingen die gedurende 
het ramingsproces hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd start de aannemer met 
het ontwikkelen van alternatieven (taak 3.8) om te kijken of kostendragende of 
complexe onderdelen uit het basisontwerp verbeterd kunnen worden. De aannemer 
ontvangt de Nota van Inlichtingen van de opdrachtgever en zorgt ervoor dat de 
wijzigingen verwerkt worden in de planning, offertes of begroting (taak 3.9). Om 
tot een inschrijfbegroting te komen, zal de calculator verschillende factoren dienen 
af te wegen. Hierbij kijkt hij naar de risico’s en kansen die binnen het project 
aanwezig zijn en de huidige marktsituatie (taak 3.10). De calculator verwerkt de 
commerciele afwegingen in zijn begroting en sluit het proces af met het definitief 
maken van de begroting en het vervolgens opsturen van de inschrijfbegroting naar 
de opdrachtgever.  
 
Op de volgende pagina is op    Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 20202020    het processchema voor het maken 
van de inschrijfbegroting te zien. 
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Afbeelding 20: Huidig proces 'Maken inschrijfbegroting' 
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2.4.5  Informatiebehoefte voor het opstellen van een inschrijfbegroting 

 
Zoals eerder beschreven is de kwaliteit van de inschrijfbegroting sterk afhankelijk 
van de aangeleverde informatie. Momenteel is het voor de andere partijen 
onduidelijk wat de aannemer aan informatie nodig heeft, waardoor er geen 
rekening gehouden met de aannemer, waardoor er geen data hergebruikt wordt. 
Door te inventariseren wat de aannemer nodig heeft aan informatie kan er beter 
ingespeeld worden op de informatiebehoefte en de kwaliteit van die informatie. Op 
basis van het huidige proces, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 20202020, , , , is de benodigde informatie in 
kaart gebracht.  De inventarisatie is weergeven in Tabel Tabel Tabel Tabel 5555. 
 

Benodigde informatie Informatiebestand Informatiedoel Werkproces 

Projectspecificaties 
Locatiegegevens 
Tekeningen 

Inlezen in de 
projectspecificaties en 
tekeningen 

Analyseren 
aanbestedingstukken 

Projectspecificaties 
Tekeningen 
Digitaal model 

Maken van een 
projectdecomposotie 

Analyseren 
aanbestedingstukken 

Aanbestedingsvariant 
Aanbesteding 
stukken 

Informeren over de gekozen 
aanbestedingsvariant 

Analyseren 
aanbestedingstukken 

Gunningscriteria Programma van Eisen 
Informeren over de gekozen 
gunningscriteria 

Analyseren 
aanbestedingstukken 

Berekeningen Berekeningen 

Informeren over de 
uitgevoerde berekeningen 
door adviseurs, bijv 
constructief  

Afprijzen van de 
hoeveelheden 

Hoeveelheden 
Tekeningen 
Digitaal model 

Vaststellen van de 
hoeveelheden 

Uittrekken hoeveelheden 

Hoeveelheden 
Tekeningen 
Digitaal model 

Het aanvragen van de 
offertes 

Aanvragen offertes 

Hoeveelheden Offertes 
Vaststellen wat de meeste 
scherpe offertes is 

Spiegelen offertes 

Eenheidsprijzen Kostendatabase Invullen van de  kostenposten Opstellen basisbegroting 

Eenheidsprijzen Offertes Invullen van de  kostenposten Opstellen basisbegroting 

Ontwikkelde 
alternatieven 

Schetstekeningen 
Alternatievenstudie 

Inzicht krijgen in de 
alternatieven die opgesteld 
zijn gedurende de vroege 
ontwerpfases 

Maken basisontwerp 

Mutatieoverzicht Nota van Inlichtingen 
Inzicht in de veranderingen 
die zijn ontstaan gedurende 
het calculatieproces  

Verwerken Nota van 
Inlichtingen 

Commerciele 
afwegingen 

Risico- en 
kansenoverzicht 

Inzicht in de risico’s en 
kansen van het project 

Ontwikkelen 
alternatieven 
Afwegen risico’s, kansen 
en commerciele prijs 

Toegepaste 
coderingen 

Overzicht aanwezige 
projectonderdelen 
Parameterlijst 

Inzicht krijgen in de 
toegepaste coderingen  

Opstellen basisbegroting 
Opstellen 
inschrijfbegroting 

Tabel 5: Informatiebehoefte aannemer 
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2.4.6 Gewenste informatieaanlevering van de aannemer 

 
In de paragraaf 2.4.5 is beschreven welke informatie de aannemer nodig heeft 
voor het opstellen van een inschrijfbegroting. Om de benodigde informatie op de 
beste manier aan te leveren bij de aannemer is er geinventariseerd hoe de 
aannemer de informatie wilt ontvangen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het 
gewenste informatiebestand en het gewenst bestandstype, zie Tabel Tabel Tabel Tabel 6666.  
 

Benodigde informatie Gewenst informatiebestand Bestandstype 

Projectspecificaties Locatiegegevens 
2D-tekeningen, met 
voorkeur uit GIS 
IFC-model 

Projectspecificaties Digitaal model IFC-model 

Aanbestedingsvariant Aanbestedingstukken PDF 

Gunningscriteria Programma van Eisen PDF 

Deadlines Planning opdrachtgever PDF 

Berekeningen 
Gemaakte berekeningen door adviseurs 
en/of ingenieursbureaus 

PDF 

Hoeveelheden 3D-model IFC-model 

Hoeveelheden Hoeveelheidstaten voor offertes PDF 

Eenheidsprijzen Kostendatabase Excel 

Eenheidsprijzen Offertes PDF 

Specificaties 3D-model 
Overzicht aanwezige projectonderdelen 
Parameterlijst 

PDF 

Ontwikkelde 
alternatieven 

Alternatievenstudie 
Verschilanalyse 

PDF 

Mutatieoverzicht Nota van Inlichtingen PDF 

Commerciele 
afwegingen 

Risico- en kansenoverzicht PDF 

Toegepaste coderingen Objectentypebilbiotheek IFC-model 

Toegepaste coderingen 
Overzicht aanwezige projectonderdelen 
Parameterlijst 

PDF 

Tabel 6: Ontvangstspecificaties aannemer 

 

2.4.7 Synopsis deelproces ‘Maken inschrijfbegroting’ 

 
In het huidige deelproces ontvangt de aannemer een groot aantal tekeningen en 
gaat voor zichzelf uit zoeken op welke manier deze informatie geinterpreteerd dient 
te worden. In het vooronderzoek is gebleken dat dit verschillende knelpunten 
opleverd en leidt  tot moeilijkheden bij het vergelijken met de kostenraming. Met 
het in kaart bregen van het proces en het inventariseren van de informatiebehoefte 
van de aannemer kan Movares en de opdrachtgever hierop inspelen en de 
aannemer voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Dit inzicht is ook 
benodigd om hergebruik van data in het ramingsproces mogelijk te maken. In 
overleg met de aannemer is bepaald welke informatie hij op welke manier uit het 
centrale informatiemodel wilt ontvangen en deze gegevens zijn de voornaamste 
input geweest bij het vormgeven en ontwerpen van het hulpmiddel.  
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2.52.52.52.5 ResuméResuméResuméResumé    

 
In dit hoofdstuk zijn de drie deelprocessen binnen het huidige ramingsproces 
beschreven. Hierbij is er gebruik gemaakt van de BPMN 2.0 modelleertechniek. 
Tijdens het analyseren en in kaart brengen van de drie deelprocessen is de 
informatiebehoefte en gewenste informatieaanlevering van de partijen 
geinventariseerd. Tijdens deze inventarisaties is er tevens  stilgestaan bij de inhoud 
en het doel van de verschillende producten van de drie partijen.  
 
Met de resultaten en de verkegen informatie is het mogelijk dat de verschillende 
partijen de gewenste informatie vroegtijdig in het centrale informatiemodel 
beschikbaar stellen, waardoor de andere partijen op tijd toegang hebben tot de 
benodigde informatie, waardoor het hergebruik van data in het ramingsproces 
tussen de drie partijen daadwerkelijk mogelijk wordt.  
 
De resultaten van de inventarisatie zijn samengevat in een totaaloverzicht van de 
informatiebehoefte van de drie partijen. Op de volgende bladzijde is in Tabel Tabel Tabel Tabel 7777 de 
overzichtstabel te zien. Deze tabel heeft hoofdzakelijk de input gevormd bij het 
bepalen van het juiste informatiesysteem en bij het ontwerpen en vormgeven van 
het vernieuwde ramingsproces. 
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Benodigde informatie  Welke partij? Informatiedoel Input Input  via partij Relevant werkproces 

Projectspecificaties Movares 
Inlezen van de gestelde randvoorwaarden binnen het project 

Maken van een projectdecomposotie 

Tekeningen VO 
Plan van aaNpak 

Opdrachtgever Vaststellen projectscope 

Eisen opdrachtgever Movares Inlezen van de gestelde eisen van de opdrachtgever Programma van Eisen Opdrachtgever Vaststellen projectscope 

Deadlines Movares Inzichtelijk maken van de gestelde deadlines Deadline data Opdrachtgever Maken planning 

Projectdecompositie Movares Maken van een 3D-model 
Overzicht aanwezige projectonderdelen 
Parameterlijst 

Movares Modelleren 3D-model 

Hoeveelheden Movares Invullen kostenposten 3D-model Movares Kosten bepalen 

Hoeveelheden Movares Vastleggen hoeveelheidspreiding  
3D-model 
Kengetallendatabase 

Movares Voorbereiden probabilistisch ramen 

Hoeveelheden Movares Het aanvragen van de offertes 3D-model Movares Aanvragen offertes 

Eenheidsprijzen Movares Spiegelen offertes Verzonden offertes Onderaannemers Kosten bepalen 

Eenheidsprijzen Movares 
Invullen van de kostenposten 
Invullen van het prijzenboek 

Kengetallendatabase 
Offertes 

Movares Kosten bepalen 

Eenheidsprijzen Movares Vastleggen eenheidsprijzenspreiding 
Kengetallendatabase 
Offertes 

Movares Voorbereiden probabilistisch ramen 

Onzekerhedenoverzicht Movares 
Inventariseren van de onzekerheden en risico’s binnen een project. 

Alloceren van de risico’s 

Toekennen beheersmogelijkheden 

Kwalitatieve analyse (risico analyse) Externe partij Voorbereiden probabilistisch ramen 

Onzekerhedenoverzicht Movares 
Vaststellen risicokansen 

Vaststellen gevolgkosten 
Kwantitatieve analyse (risico analyse) Externe partij Voorbereiden probabilistisch ramen 

Statistische resultaten 
Movares 
Opdrachtgever 

Bepalen onzekerheidsreserve 

Vaststellen probabilistische investeringskosten 

Controle op eventuele fouten 

Resultaten MonteCarlo-simulatie 
Probabilistische kostenraming 

Movares 
Vaststellen probabilistische investeringkosten 
Controle kosten 

Goedkeuring kostenraming Movares 
Feedback op kostenraming Movares 

Goedkeuren kostenraming door de opdrachtgever 
Feedback opdrachtgever Opdrachtgever Vrijgave kostenraming door opdrachtgever 

Toegepaste projectscope Opdrachtgever 
Verklaren van gedane aannames 
Beschrijven van de gehanteerde uitganspunten 
Controleren projectscope 

3D-model Movares Controle projectscope 

Kostencomponenten Opdrachtgever 
Tonen van de kostenposten binnen het project 
Tonen van de gehanteerde uitganspunten 

Probabilistische kostenraming Movares Controle kosten 

Specificaties 3D-model 
Movares 
Opdrachtgever 
Aannemer 

Instructies over het 3D-model 
Overzicht aanwezige projectonderdelen 
Parameterlijst 

Movares 
Modelleren 3D-model 

Controleren 3D-model 

Modelleren basisontwerp in 3D-model 

Alternatievenevaluatie Opdrachtgever 
Verklaren van verschillen in de kostenramingen tussen alternatieven 
Transparantie en verantwoording van de gemaakte keuzes gedurende de 
verschillende projectfases 

Verschilanalyse op basis van 3D-model Movares Controle volledigheid 

Onzekerhedenoverzicht Opdrachtgever 
Tonen van de financiele aandachtspunten/risico’s 
Inzichtelijk maken van de genomen beheersmaatregelen 

Risicodossier Movares Controle volledigheid 

Relevante regelgeving Opdrachtgever  Tonen van de gehanteerde wet- en regelgeving Relevante regelgeving Movares Controle volledigheid 

Aanbevelingen  
investeringsbudget 

Opdrachtgever 
Verantwoorden van de gehanteerde nauwkeurigheid 
Aanbevelingen omtrent projectbeheersing 
Aanbevelingen voor het kiezen van het risicoprofiel 

Probabilistische kostenraming Movares Vaststellen investeringsbudget 

Aanbestedingsvariant Aannemer Informeren over de gekozen aanbestedingsvariant Aanbestedingsdocumenten Opdrachtgever Analyseren aanbestedingsstukken 

Gunningscriteria Aannemer Informeren over de gekozen gunningscriteria Aanbestedingsdocumenten Opdrachtgever Analyseren aanbestedingsstukken 

Eisen opdrachtgever Aannemer Inlezen van de gestelde eisen van de opdrachtgever Programma van Eisen Opdrachtgever Analyseren aanbestedingsstukken 

Berekeningen Aannemer Informeren over de uitgevoerde berekeningen door adviseurs, bijv constructief  Rapport berekeningen Movares Analyseren aanbestedingsstukken 

Deadlines Aannemer Inzichtelijk maken van de gestelde deadlines Planning Opdrachtgever Maken planning 

Projectspecificaties Aannemer Maken van een projectdecomposotie 
3D-model 
Vastgestelde projectscope 

Opdrachtgever 
Analyseren aanbestedingsstukken 
Analyseren 3D-model 

Hoeveelheden Aannemer Inventariseren hoeveelheden voor offertes 
3D-model 
Hoeveelhedenstaat 

Aannemer 
Uitdraaien hoeveelheidstaten 

Hoeveelheden Aannemer Het aanvragen van de offertes 
3D-model 
Uitrekstaat hoeveelheden voor offertes 

Movares 
Aanvragen offertes 

Hoeveelheden  Aannemer Vastleggen wat de beste offerte is Verzonden offertes Onderaannemers Spiegelen offertes 

Eenheidsprijzen Aannemer Vastleggen wat de beste offerte is Verzonden offertes Onderaannemers Spiegelen offertes 

Hoeveelheden Aannemer Invullen van de  kostenposten 
3D model 
Gespiegelde offertes 

Aannemer Opstellen basisbegroting 

Eenheidsprijzen Aannemer Invullen van de  kostenposten 
Gespiegelde offertes  
Kostendatabase 

Aannemer Opstellen basisbegroting 

Toegepaste coderingen Aannemer Inzicht krijgen in de toegepaste coderingen  
3D-model 
Overzicht aanwezige projectonderdelen 
Parameterlijst 

Movares 
Opstellen basisbegroting 
Opstellen inschrijfbegroting 

Ontwikkelde alternatieven  Aannemer 
Inzicht krijgen in de alternatieven die opgesteld zijn gedurende de vroege 
ontwerpfases 

Verschilanalyse op basis van 3D-model Movares Ontwikkelen alternatieven 

Mutatieoverzicht Aannemer Inzicht in de veranderingen die zijn ontstaan gedurende het calculatieproces  Nota van Inlichtingen Aannemer Verwerken Nota van Inlichtingen 

Commerciele afwegingen Aannemer Inzicht in de risico’s en kansen van het project Risico- en kansenoverzicht Aannemer 
Ontwikkelen alternatieven 
Afwegen risico’s, kansen en commerciele prijs 

Tabel 7: Totaaloverzicht informatiebehoefte van de drie partijen
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3333 Informatiestructuren en informatiemodellenInformatiestructuren en informatiemodellenInformatiestructuren en informatiemodellenInformatiestructuren en informatiemodellen    

In dit hoofdstuk wordt begonnen met het beschrijven van verschillende 
informatiestructuren. Nu dat er bekend is wat de informatiebehoefte van de 
verschillende partijen is, is het essentieel om uit te zoeken hoe deze informatie 
gekoppeld kan worden aan een informatiestructuur. Er is, in relatie met 
onderzoeksthema,  een selectie informatiestructuren gemaakt, waarbij de gekozen 
informatiestructuren gebruik maken van een centraal informatiemodel. Vanuit 
literatuuronderzoek en analyses zijn de uitgangspunten en voor- en nadelen van de 
verschillende informatiestructuren in kaart gebracht. In de tweede paragraaf wordt 
er kort stilgestaan bij de informatiestructuren die bij Movares gebruikt en ontworpen 
worden. Hieropvolgend is er gekeken naar de toekomstige verantwoordelijkheden, 
in het geval dat er een centraal informatiemodel binnen het ramingsproces wordt 
gebruikt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie. 
 

3.13.13.13.1 Informatiestructuren gebruik makend van een centraal informatiemodelInformatiestructuren gebruik makend van een centraal informatiemodelInformatiestructuren gebruik makend van een centraal informatiemodelInformatiestructuren gebruik makend van een centraal informatiemodel    

 
Informatie kan op veel verschillende manieren opgeslagen en beheerd worden. 
Om dit helder en overzichtelijk te laten gebeuren wordt er gebruikt gemaakt van 
informatiestructuren. Alle relevante informatie binnen een project dient 
meegenomen te worden in de ontwikkelde informatiestructuur. Hierdoor kan alle 
informatie overzichtelijk en gestructureerd opgeslagen en beheerd worden. Het 
kiezen of hanteren van de verkeerde  informatiestructuur brengt onnodige kosten 
met zich mee en heeft nadelige gevolgen voor de slagkracht en marktpositie van 
een organisatie (Invantive, 2014). Constante monitoring is daarom essentieel bij 
het in stand houden van de informatiestructuur. 
 
Voor deze paragraaf zijn er enkele informatiestructuren onderzocht en 
geanalyseerd. Voor het onderzoek is er een selectie gemaakt, omdat 
informatiestructuren gemaakt worden op basis van wat er binnen een project nodig 
is qua informatiestructuur, waardoor er in de praktijk ontelbaar aantal 
informatiestructuren gebruikt worden. De situatie in de praktijk wordt ook in de 
literatuur (Kesek, 2014)  aangesneden, wat de onderstaande quote ook duidelijk 
probeert  te maken. 
 

“Unfortunately, there are no simple standard answers to any of the questions regarding the optimal 
data structure. Quite often, these questions are addressed on a project-by-project basis, 
incorporating the unique requirements provided by the owner and the talents and expertise of the 
project teams. Without a crystal ball to see into the future and knowing there is no such thing as an 
absolute answer, this will probably remain a dispute forever” – Karen M. Kensek 

 
De informatiestructuren welke onderzocht zijn, zijn gekozen in relatie met het 
onderzoeksthema. Door deze selectie te maken kan er specifiek onderzoek gedaan 
worden. Vanuit de geanalyseerde informatiestructuren zijn er vervolgens sterke en 
zwakke punten naar voren gekomen. Deze punten zijn samengevoegd in een 
overzichtstabel. 
 
 

  



 
 
 

55 
 

Eindrapport 

3.1.1 Definitie informatiestructuur 

 
De betekenis van het woord informatiestructuur wordt vaak in verband gebracht 
met de begrippen van datastructuur, datasysteem of informatiearchitectuur. 
Datastructuur en/of datasysteem kan worden omschreven als; een specifieke 
manier van data organiseren in een proces, zodat de data efficient gebruikt kan 
worden (Black, 2004). Informatie-architectuur kent een meer gedetaileerde 
definitie; het beschrijven en organiseren van de inhoudelijke relaties en samenhang 
tussen toepassingen en gegevens onderling, met als doel het ondersteunen van de  
bruikbaarheid en vindbaarheid binnen een organisatie (The Information 
Architecture Institute, 2013). Vanuit de Nederlandse literatuur kan er gerefereerd 
worden naar de volgende definitie voor informatiestructuur; een informatiestructuur 
kan worden omschreven als een geordend overzicht van de aanwezige informatie 
binnen een bepaalde informatievoorziening, omschreven in informatiekenmerken, 
informatieobjecten en informatierelaties (Opweb, 2007). Een samenvoeging van 
de bovenstaande definities leidt tot de volgende definitie: “Een specifiek, geordend 
overzicht van de aanwezige informatie binnen een organisatie omschreven in 
informatiekenmerken, informatieobjecten en informatierelaties, met als doel het 
verhogen van de efficientie, bruikbaarheid en vindbaarheid van informatie binnen 
een organisatie.” 
 

3.1.2 Informatiesystemen zonder een centraal model 

 

 
Afbeelding 21: Workflow schema bij een informatiestructuur zonder een centraal model 

 
Een informatiestructuur die veel gehanteerd wordt, is een structuur zonder een 
centraal informatiemodel. Informatieuitwisseling gaat via een directe lijn tussen een 
partij die informatie wilt (informatiebehoefte) en een partij die informatie kan 
leveren. De hoeveelheid informatierelaties is relatief hoog, aangezien er voor elke 
informatiebehoefte een nieuwe lijn wordt gemaakt. Echter kan informatie direct 
naar de gewenste partij worden verstuurd. Op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 21212121    is in het 
workflowschema te zien dat er tussen de partijen veel informatieuitwisseling 
plaatsvindt. Hoe de informatie van de ene partij wordt overgebracht naar de ander 
partij is per project verschillend. Zo is er een groot verschil tussen interne en externe 
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informatieuitwisseling. Externe informatieuitwisseling gebeurt digitaal bijvoorbeeld 
via e-mail en tekeningen/aanbestedingsstukken worden vaak uitgeprint verstuurd. 
Interne informatieuitwisseling geschiedt naast e-mails, vaak via interne 
netwerkschijven. Bij dergelijke informatiestructuren wordt er dus geen gebruik 
gemaakt van een centraal informatiemodel. Er wordt dus geen tijd besteedt aan het 
ontwerpen/modelleren van een centraal model. Er is een minimale integratie van 
processen, maar hierdoor kunnen processen wel simpel gehouden worden en kan 
elke partij vast houden aan de werkwijze die zij bij voorkeur hanteren. Het niet 
gebruiken van een central model zorgt er wel voor dat al deze informatie niet aan 
elkaar gekoppelt is. Dit is één van de zwakke punten bij het gebruik van een een 
informatiestructuur zonder centraal informatiemodel. Wanneer er wijizigingen 
optreden binnen het project, dienen alle partijen opnieuw te worden voorzien van 
informatie. De eerder gebruikte directe lijnen van informatie worden opnieuw 
gebruikt voor het verzenden van de informatie. Hierin schuilt het gevaar dat: 
 

• Informatie niet of deels wordt verstuurd 

• Verkeerde informatie naar de verkeerde partij wordt gestuurd 

• De ontvanger de verkeerde informatie gaat gebruiken 
 
Aangezien de informatie niet gekoppeld is aan een model kunnen andere partijen 
de informatie ook niet controleren. Foutieve handelingen worden daardoor pas 
laat of niet opgemerkt, wat resulteert in dubbel werk en extra doorlooptijden of in 
het ergste geval in het gebruik van foutieve gegevens. 
 

3.1.3 Informatiesystemen met een centraal model 

 
In de bouw wordt er binnen projecten vaak samengewerkt met verschillende 
partijen, welke allemaal verschillende systemen en software gebruiken. De 
verschillende systemen en software genereren allemaal verschillende informatie, 
waardoor de kans op fouten, conflicten en file-crashes groot is wanneer de 
verschillende systemen op elkaar aangesloten worden (Chong, Preece, & Rogers, 
2013). Het gebruiken van een centraal informatiemodel kan inspelen op de vraag 
naar concrete, eenduidige informatie binnen een project, met name wanneer 
meerdere partijen dezelfde informatie (gaan) gebruiken.  
 
Zoals eerder aangegeven in dit hoofdstuk  bestaan er geen absolute antwoorden 
over wat de beste informatiestructuur is. De invulling van een informatiesysteem 
waarbij een centraal informatiemodel gebruikt wordt kan daarom op vele 
verschillende manieren gebeuren. Hoe het informatiesysteem is vormgegeven is 
afhankelijk van meerdere parameters. Om te komen tot de beste 
informatiestructuur voor een project dienen deze parameters te worden overwogen. 
Enkele parameters zullen hieronder toegelicht worden. 
 

3.1.3.1 Interoperationaliteit 

Het zo effectief mogelijk overdragen van projectinformatie naar verschillende 
systemen en platformen heet interoperationaliteit (Kesek, 2014). Een hoge 
interoperabiliteit is gewenst binnen een informatiestructuur, aangezien dit de 
efficientie en effectiviteit binnen een project doet stimuleren. In vergelijking met het 
niet toepassen van centraal model, kan alleen het toepassen van een centraal 
informatiemodel al het interoperationaliteitniveau tussen verschillende partijen doen 
verhogen. Wanneer ook de processen worden vormgegeven met behulp van een 
centraal model, kan er met maximaal effectiviteit informatie uitgewisseld worden.  
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Wanneer we kijken naar de processen in de bouw, dan is de vraag naar 
interoperationaliteit groter dan vergeleken met andere industrieen. Met de 
complexe aard van AEC (Architecture, Engineering, Construction) projecten 
ondergaan deze processen meerdere organisaties, verschillende belanghebbenden 
en inter-disciplinaire adviseurs, allen gebruik makend van specialistische en 
afwisselende computerprogramma’s en systemen (Pniewski, 2011). Daarom wordt 
er vaak begonnen met het interoperationeel maken van de programma’s die 
gebruikt worden bij de verschillende partijen die informatie genereren.  
 
Om te werken met verschillende partijen en programma’s is een effectieve 
interoperationaliteit benodigd. Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar de 
uiteindelijke oplossing kan ingewikkeld en in sommige gevallen duur zijn. Zeker 
wanneer de problemen halverwege het project pas boven komen drijven. De 
informatie binnen een project is vaak divers en de verwachtingen over hoe de 
informatie tot stand is gekomen en gebruikt is, verschilt per discipline en partij.  
Echter is het goed om te realiseren dat een gebrek aan interoperationaliteit vaak 
leidt tot gemiste kansen, verloren tijd (Knelpunt 24: dubbel werk en onnodig lange 
doorlooptijden), verhoogde kans op het insluipen van fouten in het 
informatiesysteem wanneer de informatie meerdere malen opnieuw wordt gebruik 
of het gevaar dat bij het overzetten van kopieen niet alle data goed wordt 
overgedragen. Interoperationaliteit dient daarom op alle niveaus er altijd te zijn. In 
een ideale situatie kan de informatie van de verschillende partijen op alle niveau’s 
gebruikt worden in alle applicaties binnen de projectomvang, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 22222222. 

 
Afbeelding 22: Ideale uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen (Bron:  Kesek, 2014) 

 
In de realiteit blijkt de afstemming tussen partijen altijd complexer, ingewikkelder en 
moeilijker te zijn dan in theorie wordt beweerd. Kan de ideale situatie niet 
waargemaakt worden, dan schuilt het gevaar dat het centrale informatiemodel vol 
staat met informatie van verschillende partijen, maar dat niet alle informatie 
gebruikt kan worden door alle partijen. Het interoperationaliteitniveau in een 
dergelijke situatie is dan laag, zie  Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 23232323....  

 
Afbeelding 23: Ideaal interoperationeel model vs. laag interoperationeel model (Bron:  Kesek, 2014) 



 
 
 

58 
 

Eindrapport 

3.1.3.2 Doel van de informatie 

De keuze voor een informatiesysteem is afhankelijk van het doel van de informatie, 
waarbij er een scheiding is tussen korte en lange termijndoelen. Bij korte 
termijndoelen zijn andere workflows beter dan bij lange termijndoelen, en vice 
versa. Voorafgaand aan een project dient er duidelijkheid te zijn over het doel van 
de informatie. Dit kan bijvoorbeeld met het stellen van dergelijke vragen: 
 

• Hoe lang willen we de informatie blijven gebruiken? 

• Zijn de bestanden van nu, nog bruikbaar over 1, 2, 5, en/of 10 jaar? 

• Hoe kan de informatie in verschillende systemen opereren? 

• Hoe kan het uitdelen van informatie passen tussen de verschillende 
werkprocessen van verschillende partijen? 

 
Historisch gezien werden informatiesystemen ontworpen met het theoretische 
concept dat het mogelijk is om alle informatie te stoppen in één informatiesysteem. 
Alle partijen gebruiken dezelfde informatie, voor hetzelfde doel, in dezelfde 
applicatie. Zoals al eerder genoemd zijn de processen in AEC projecten (vaak) te 
gecompliceerd en wordt de informatie van een project voor meerdere doeleinden 
gebruikt. Informatie wordt a-gesynchroniseerd bewerkt en toegepast door de 
verschillende partijen waardoor de eenduidigheid en consistentie van de informatie 
verdwijnt. Hoe de partijen de informatie nodig hebben op welk moment is vaak 
lastig in te schatten en er is moeilijk op te anticiperen. Wanneer informatie wordt 
vrijgegeven aan andere partijen wordt er vaak geconstateerd dat de vrijgegeven 
informatie “incorrect” of “onbruibkaar” is voor hun applicaties en specifieke 
doelen, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 24242424.  

 
Afbeelding 24: Verschillende doelen bij verschillende partijen leidt tot incorrect of onbruikbare informatie 

 
Vroegtijdig inventariseren van de informatiebehoefte bij de verschillende partijen is 
daarom belangrijk. Wanneer duidelijk is waar elke partij het model voor gaat 
gebruiken kan er pas effectief gebruik gemaakt worden van het informatiesysteem. 
Gedurende het proces zullen er nog steeds onenigheden, onbekendheden en 
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veranderingen plaatsvinden, maar grondige afspraken aan het begin van het 
project kunnen een hoop tijd, frustatie en geld besparen. 
 
Met name in de bouw komt het vaak voor dat partijen pas later aansluiten in het 
proces. In dat geval is het lastig om in het informatiesysteem rekening te houden 
met deze partijen. Het is immers heel lastig, misschien wel onmogelijk, om de 
informatiebehoefte van de partijen te weten, zonder dat de partijen aan boord zijn. 
Dit kan resulteren in het feit dat nieuwe partijen, naar hun wensen, informatie 
opnieuw gaan genereren. Deze partij zorgt er voor dat de nieuwe informatie 
naadloos aansluit met het doel dat zij willen bereiken met de informatie, maar 
misschien niet geheel overeen komt met de informatie uit het centrale model.  
 
Uit de bovenstaande tekst is op te merken dat het lastig is om alle informatie 
naadloos aan te laten sluiten op de informatiebehoefte van de verschillende 
partijen. Er zijn echter een aantal  verschillende workflows  beschikbaar voor het 
uitwisselen van informatie, welke uiteindelijk ingedeeld kunnen worden in twee 
hoofdcategorieen: 
 
1. Single monolithic model 
2. Federated domain model 
 
Binnen beide workflows zijn er verschillende betekenissen en bedoelingen over het 
delen van informatie in een model en de daarbij behorende processen. Deze 
verschillen zullen, samen met voor- en nadelen, besproken worden in de volgende 
paragraaf. 
 

3.1.3.3 Single monolithic model vs. federated domain model 

Bij het ontwikkelen van informatiesystemen wordt de laatste decennia steeds vaker 
gekozen voor centrale informatiemodellen, waar vervolgens alle partijen aan 
aangesloten zijn. De eerste versies van deze inforamtiesystemen probeerden 
hieraan betekenis te geven door de aanwezige informatie binnen een project 
letterlijk te vertalen naar één centrale informatievoorziening, naar één enkel 
informatiemodel. Het informatiemodel zou gebruikt en beheerd worden gedurende 
alle fasen van het project. In theorie betekende dit dat alle informatie ten allen 
tijden toegankelijk zou moeten zijn voor alle partijen in het proces. Het gebruik van 
een dergelijke model wordt een Single Monolithic Model genoemd. 
 
Wanneer een dergelijk informatiemodel toegepast wordt in de bouwsector, dan zou 
men in theorie kunnen beginnen met een 3D massamodel in de vroege 
ontwerpfases, groeiende naar een ontwerp en constructief model, vervolgens 
gebruiken voor simulaties en analyses, om te transformeren naar een model voor 
de uitvoering en te eindigen in een model voor het beheer en onderhoud. 
Gedurende het bouwproces wordt er gebruik gemaakt van het volgende 
workflowschema binnen alle werkprocessen, zie    Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 25252525. 
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Afbeelding 25: Single Monolithic Model 

 
Ondanks dat vele organisaties en bedrijven het idee van een Single Monolithic 
Model zien als de heilige graal van informatiesystemen, leert de praktijk ons dat het 
gebruik van een dergelijke informatiesysteem anders verloopt dan dat de theorie 
ons wilt doen geloven. Het idee van het  een Single Monolithic Model  is heel 
duidelijk, maar het gebruik van het model is vaak ongelijk, onpraktisch en veelal 
niet de beste manier. Dit heeft te maken met verschillende redenen: 
 

• Ondanks de constante verbetering van hardware, leert  de praktijk ons dat 
de hardware nog niet snel genoeg is om te voldoen bij complexe, 
grootschalige projecten.  

• Gedurende het processen zijn er te veel partijen, die veel verschillende 
software gebruiken. Ervoor zorgen dat al de partijen dezelfde software gaan 
gebruiken is onpraktisch, in sommige gevallen misschien zelfs onmogelijk. 

• Door alle informatie te combineren naar één centraal model is er meer 
afstemming nodig, wat extra tijd kost. Opdrachtgevers zijn vaak niet bereid 
deze extra moeite te betalen. 

• Verschillende partijen gebruiken het centrale model voor verschillende 
doelen, waardoor de informatie niet overlappend of deelbaar is tussen 
verschillende partijen. In staat zijn om één centraal model te gebruiken is niet 
conventioneel binnen alle werkprocessen in de bouw. 

• Ontwerpende partijen moeten om contractuele redenen nog steeds hun 
ontwerp afbakenen, aftekenen en bezegelen. Dit gaat moeilijk, wanneer zij 
niet de enige partij zijn, die in het model aan de slag zijn.  

• Het gewenste detailniveau verschilt per partij en dit botst wanneer er gewerkt 
vanuit één informatiemodel. Waar de ene partij juist tevreden is met een 
abstract detailniveau, heeft de andere partij juist behoefte aan een meer 
gedetaileerd overzicht.  

• Daarnaast wordt er door alle partijen op een verschillende manier 
omgegaan met informatie. Handleidingen over hoe de informatie 
aangeleverd dient te worden,  worden niet begrepen of niet nagekomen.  

• Als laatste speelt er de discussie over copyright en aansprakelijkheid over 
model en wie er verantwoordelijk is wanneer er iets fout in het model staat. 
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In veel gevallen lijkt het Single Monolithic Model dan ook niet toepasbaar en blijkt 
het informatiesysteem uitsluitend toepasbaar bij kleine projecten met weinig 
verschillende partijen (Ouellette, 2014).  
 
Om bij grote projecten toch gebruik te maken van een centraal model wordt het 
model vaak opgedeeld in meerdere stukken. Elke discipline werkt op parallele of 
gekopieerde versie van het centrale model, en versterkt dit model met de informatie 
die zij nodig hebben voor hun discipline. Deze informatiesystemen worden 
Federated Domain Models genoemd. Federated betekent in dit geval: tot één 
geheel samenkomen. 
 
In plaats van een Single Monolithic Model, zijn veel organisaties en bedrijven 
overgestapt naar een informatiesysteem met meerdere subsystemen. De organisatie 
creeert meerdere subsystemen, elk met een specifiek doel. Met het creëren van 
meerdere subsystemen, en modellen, raakt er echter geen informatie verloren. Met 
het toepassen van meerdere modellen kan er beter gestuurd worden op het 
organiseren en beheren van de verschillende informatie. Informatie kan op deze 
manier ook tussen partijen beter onderling worden afgestemd, zonder het 
hoofdmodel te belasten. De primaire communicatie loopt in de meeste gevallen 
dan ook langs het hoofdmodel heen, maar gebeurd via de submodellen. Dit is ook 
waar de partijen hun specifieke informatie in genereren, zie    Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 26262626. 

 
Afbeelding 26: Federated Domain Model 

 
De relatie tussen verschillende modellen kan op verschillende manieren gebeuren: 
 

Modelrelatie Voorbeeld 

Afleiden uit een ander model Een energieprestatiemodel is ontleend vanuit het ontwerpmodel 

De informatie koppelen naar het 
hoofdmodel 

Het constructieve model is gekoppeld aan het ontwerpmodel 

Transformeren zonder het geheel 
opnieuw te maken 

Het ontwerpmodel is gebruikt als basis voor het model voor de 
uitvoering 

Opnemen in een ander model 
Het model voor de uitvoering wordt opgenomen in het model 
voor de onderhoud 

Tabel 8: Verschillende relaties tussen modellen 
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Door verschillende sub-modellen toe te passen kan er ingespeeld worden op de 
complexiteit die verschillende disciplines wel of niet nodig hebben. Daarnaast 
kunnen modellen “licht” gehouden worden, waardoor de kans op file-crashing en 
overbelasting van het model beperkt is en de bruikbaarheid daarmee verzekerd 
blijft. Ondanks de aangebrachte relaties tussen modellen blijft het afstemmen 
tussen de modellen lastig. Het opknippen van een hoofdmodel vergt extra 
coordinatie en het gevaar van grijze gebieden tussen modellen is groter vergeleken 
met een Single Monolithic Model. Dit wordt versterkt door het verschillende gebruik 
van software. De verschillende subsystemen worden gemaakt door verschillende 
partijen, met verschillende software. Waar het een voordeel is dat de verschillende 
partijen hun software kunnen gebruiken voor het uitvoeren van hun discipline in het 
submodel, dient er uiteindelijk wel een koppeling gemaakt te worden met het 
hoofdmodel.  
 
Los van welk type model een project toepast; het organiseren en beheren van de 
informatie blijft het belangrijkste onderdeel van een informatiesysteem.  Het succes 
is afhankelijk van de strategie die wordt gekozen aan het begin van het proces. In 
alle gevallen is het belangrijk te realiseren dat alle informatie beschikbaar hebben 
voor iedereen ten allen tijden nooit belangrijker is dan de juiste informatie 
beschikbaar hebben voor de juiste persoon op het moment dat het nodig is.  
 
Op Tabel Tabel Tabel Tabel 9999 is een overzicht te zien van de onderzochte informatiestructuren. In het 
overzicht is duidelijk gemaakt wat de uitgangspunten zijn van de verschillende 
informatiestructuren en welke voor- en nadelen de verschillende 
informatiestructuren hebben wanneer deze worden toegepast binnen een project. 
Deze tabel zal tijdens de ontwerpfase gebruikt worden bij het bepalen van de juiste 
informatiestructuur voor het centrale informatiemodel binnen het ramingsproces. 
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 Uitgangspunten Voordelen  Nadelen 

Informatiestructuur zonder 
centraal model 

Geen gebruik van één centraal model Geen tijd kwijt aan ontwerpen van één centraal model 
Geen koppeling tussen verschillende soorten informatie leidt tot een verhoogde 
kans op ongelijkheden en gebruik van vekeerde informatie 

Directe relatie tussen de partij die informatie  kan leveren en 
een  partij met de informatiebehoefte  

Bedrijfsgevoelige informatie kan makkelijk intern gehouden worden 
Beperkte controle op de juistheid van de informatie 

Elke partij kan vast houden aan hun eigen, traditionele werkwijze 

Beperkt integraal proces tussen verschillende prtijen Door minimale integratie kunnen processen eenvoudig blijven 
Onbekende informatiebehoefte kan leiden tot dubbel werk en extra 
doorlooptijd 

Informaitestructuur met één 
centraal model  
 
(Single Monolithic Model) 

Alle informatie koppelen in een centraal informatiemodel, 
welke altijd toegankelijk is voor alle partijen in het project 

Alle informatie gekoppeld in één centraal informatiemodel 
Hardware nog niet ver genoeg om met dergelijke modellen om te gaan  

Onpraktisch en vaak onrealistisch om alle partijen met dezelfde software te 
laten werken 

Alle partijen altijd toegang tot alle informatie die aanwezig is in het 
project 

Extra tijd kwijt aan ontwerpen van het model, waar opdrachtgevers vaak niet in 
willen investeren 

Huidige contractvormen zijn niet ingesteld op dergelijke informatieuitwisseling, 
waardoor er conflicten ontstaan omtrent aansprankelijkheid over het model 

Het informatiemodel kan vanaf het begin van het project meegaan, 
en gedurende alle fasen van het project meegroeien 

Verschil in gewenst detailniveau tussen partijen botst in één gezamelijk model 

Afstemming tussen partijen blijft moeizaam verlopen, ondanks het vastleggen 
van afspraken en opstellen van handleiding 

Verschillende informatiedoelen per partij resulteert in niet overlappende of 
ondeelbare informatie binnen het informatiemodel 

Alle informatie is afhankelijk van de kwaliteit van één centraal model 

Informatiestructuur met meerdere 
(sub) modellen 
 
(Federated Domain Model) 

Hoofdmodel opdelen in meerdere submodellen 

Betere sturing en controle op informatie, bij toepassen van 
submodellen 

Opknippen van het hoofmodel vergt extra coordinatie en afstemming 
gedurende het proces 

Verschil in detailniveau wordt opgevangen door toepassen meerdere 
submodellen 

Een verhoogde kans in het ontstaan van grijze gebieden tussen modellen door 
het opknippen van het hoofdmodel 

Elke partij werk vanuit zijn discipline in een seperaat submodel Informatie kan tussen submodellen onderling afgestemd worden 
Het vrije gebruik van software voor het uitvoeren van disciplinaire in de  
submodellen, verhoogt de kans op afstemmingsproblemen wanneer de 
submodellen gekoppelt worden aan het hoofdmodel. Submodellen zijn gekoppelt aan het hoofdmodel Ontlasten van het hoofdmodel  

Tabel 9: Overzicht informatiestructuren
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3.23.23.23.2 Systems  Engineering en iSystems  Engineering en iSystems  Engineering en iSystems  Engineering en informatiestructurennformatiestructurennformatiestructurennformatiestructuren    bij Movaresbij Movaresbij Movaresbij Movares        

  
In deze paragraaf wordt er kort stilgestaan bij de werkwijze Systems Engineering en 
de toepassing van Systems Engineering bij Movares. Een uitgebreidere toelichting 
van de onderzoeksresultaten is te vinden in Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage EEEE en Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage FFFF. Voor de 
ontwerpfase zijn de werkwijze en principes van Systems Engineering niet 
meegenomen. Aan het eind van deze paragraaf is de verantwoording voor deze 
keuze beschreven.  
 

3.2.1 Systems Engineering 

 
Movares bevindt zich als ingenieursbureau in de GWW sector aan de voorkant van 
het bouwproces. Met innovatieve en creatieve oplossingen proberen zij antwoord te 
geven op vraagstukken vanuit de markt. De laatste jaren is er binnen de GWW-
sector een toename te zien van complexere projecten. Integraal en mutli-
disciplinair samenwerken met verschillende partijen is hierbij extra belangrijk 
geworden. Om op een eenduidige manier informatie uit te delen en dezelfde taal 
te spreken wordt er sinds een klein decennium, op initiatief van RWS en ProRail, 
steeds vaker Systems Engineering (SE) bij Movares toegepast. 
 
Systems Engineering is een werkwijze welke internationaal wordt erkend. Vanuit de 
International Council on Systems Engineering (INCOSE), internationale 
vakvereniging voor SE, wordt vertaald de volgende definitie gesteld: 
 

‘Systems Engineering is een interdisciplinaire benadering met bijbehorende middelen die zich richt 
op het realiseren van succesvolle systemen. SE focust op het definiëren van klantbehoeften en de 
gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de 
ontwerpsynthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk: bediening en 
besturing, training en ondersteuning, kosten en planning, prestatie, realisatie, testen en 
verwijdering. SE beschouwt zowel de bedrijfsdoelen als de technische behoeften van alle klanten. 
Dit met het doel een kwaliteitsproduct te realiseren dat voldoet aan de gebruikersbehoefte.’ 

 
Samengevat betekent dit dat Systems Engineering bij alle aspecten in een 
bouwproces denkt in systemen, waarbij aan de systemen vroegtijdig klantbehoeften 
en klanteisen gekoppeld worden, welke gedurende het proces ingevuld worden met 
technische oplossingen die gedurende het proces constant geverifieerd en 
gevalideerd worden (ontwerpsynthese en systeemvalidatie).  
 
Het idee achter SE kan worden beschreven in een aantal hoofdlijnen, namelijk 
 

• Systeemdenken 

• Optimalisatie over de gehele levenscyclus 

• De klantvraag centraal 

• Van abstract naar concreet 

• Expliciet werken 
 

Het uitgevoerde onderzoek naar Systems Engineering is in zijn totaliteit terug te 
lezen in Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage EEEE. 
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3.2.2 Systems Engineering in combinatie met andere disciplines bij Movares 

 
Als ingenieursbureau kan Movares zowel aan de kant van de opdrachtgever, als 
aan de kant van de opdrachtnemer (aannemer) betrokken zijn bij projecten. Vanuit 
deze marktpositie is er enkele jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van 
een informatiesysteem, die onafhankelijk van elk project en door elke partij ingezet 
kan worden bij het ontwerpen, realiseren en beheren van projecten. Met dit 
integrale informatieplatform worden Systems Engineering, BIM en ArcGIS binnen 
een bouwproces samengebracht in één informatiesysteem. Dit geheel door 
Movares ontworpen informatiesysteem heet ObjectLive.  
 
Het uitgevoerde onderzoek naar de werking van ObjectLive! en de integratie met 
verschillende disciplines is in zijn totaliteit terug te lezen in Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage FFFF. 
 

3.2.3 Afsluiting en verantwoording Systems Engineering en informatiesystemen Movares 

 
Tijdens het onderzoeken naar de werkwijze en principes van Systems Engineering 
zijn er verschillende technieken naar voren gekomen, welke mogelijk in het 
hulpmiddel verwerkt konden worden. Na meerdere gesprekken met  experts of het 
gebied van Systems Engineering is er voor de ontwerpfase besloten om de 
werkwijze en principes van Systems Engineering niet mee te nemen bij het 
ontwerpen van het hulpmiddel. De reden hiervoor is dat Systems Engineering focust 
op het in kaart brengen van de klantvraag, het verkennen van de mogelijke opties 
binnen het oplossingsgebied, het vervolgens constant verifieren en valideren van 
het ontwerp met de klantvraag en afsluitend het verifieren en valideren van het 
ontwerp in de uitvoering. Systems Engineering omvat het gehele bouwproces en 
stuurt op het optimaliseren van klantvraag en ontwerp over de gehele levenscyclus. 
Binnen het ramingsproces is het voorlopig ontwerp van de opdrachtgever al 
bekend en wordt Movares aangenomen voor het maken van een kostenraming. De 
werkwijze en principes van Systems Engineering sluiten hierdoor niet aan met de 
werkzaamheden die Movares in het ramingsproces dient uit te voeren, namelijk het 
kosten ramen van het voorlopige ontwerp. 
 
Dit sluit niet uit dat Systems Engineering wel mogelijk is in het ramingsproces; 
echter dient de opdrachtgever en de ontwerpende partij dan eerder in het 
bouwproces te beginnen met toepassen van Systems Engineering.  
De mogelijkheden van Systems Engineering in de vroegere fases van het 
bouwproces vallen buiten de scope van dit afstudereerwerk en zijn daarom niet 
onderzocht en meegenomen in dit eindrapport.  
 
Daarnaast is er gekeken naar Objectlive, een informatiesysteem welke geheel door 
Movares wordt ontwikkeld en ontworpen. Met dit integrale informatieplatform 
worden de disciplines Systems Engineering, BIM en ArcGIS binnen een bouwproces 
samengebracht in één informatiesysteem. De ontwikkeling van ObjectLive is in volle 
gang. Dit betekent dat het ontwikkelteam nog op zoek is naar het vinden van 
oplossingen voor vraagstukken uit de markt. Het ontworpen hulpmiddel ziet het 
gastbedrijf als een op zichzelf staand product. De eventuele integratie van het 
hulpmiddel zal het ontwikkelen van de hoofddisciplines van ObjectLive! mogelijk in 
de weg zitten. Een integratie van het hulpmiddel in ObjectLive! is eventueel later 
mogelijk, maar de benodigdheden voor de intergratie zijn niet onderzocht en 
beschreven in deze afstudeeropdracht. 
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3.33.33.33.3 Verantwoordelijkheden over het informatiemodelVerantwoordelijkheden over het informatiemodelVerantwoordelijkheden over het informatiemodelVerantwoordelijkheden over het informatiemodel    

 
Het introduceren van een informatiemodel in het ramingsproces brengt de vraag 
met zich mee wie er verantwoordelijk wordt gesteld voor het ontwerpen van het  
informatiemodel, hoe de verschillende partijen informatie kunnen koppelen aan het 
informatiemodel en wie er financieel verantwoordelijk gesteld wordt. Door bij de 
verschillende partijen te inventariseren over hun standpunt over deze verandering 
binnen het ramingsproces is er inzichtelijk geworden hoe de verschillende partijen 
over de toekomstige verantwoordelijkheden denken. De resultaten van deze 
inventarisatie is hieronder beschreven.  
 
Het ramingsproces begint bij de voorfase van de opdrachtgever. Vanuit een 
klantvraag ontwikkelt de opdrachtgever een aanbieiding. Deze aanbieding 
evalueert zich gedurende verschillende projectfases tot een definitief ontwerp, met 
daarbij behorende kostenramingen. De rol van de opdrachtgever is om tijdens dit 
proces de eisen en wensen van de klant te vertalen naar een concrete aanbieding.  
 
In het huidige ramingsproces draagt de opdrachtgever vervolgens de 
ontwerpverantwoordelijkheid over naar een extern bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld 
ingenieursbureaus zoals Movares. Dit is een bewuste keuze van de opdrachtgever. 
Als opdrachtgever willen zij zich ontlasten van deze werkzaamheden en het graag 
uitbesteden aan de markt. Hierdoor kan de opdrachtgever zich makkelijker 
terugtrekken en zijn focus leggen op de sturing van de opdrachtnemer. 
Opdrachtgevers willen hierdoor de capaciteiten, innovatie en expertise van de 
markt optimaal benutten (Stumico, 2013). Ingenieursbureaus hebben over het 
algemeen ook meer ervaring met het genereren van ontwerpoplossingen en 
alternatieven dan de opdrachtgever zelf en kunnen met hun creatieve en 
innovatieve vermogen vernieuwd inzicht geven in het project.  
 
Dit is de rol van de opdrachtgever in het huidige ontwerp- en ramingsproces en 
vanuit interviews is gebleken dat de opdrachtgever ook niet de partij wilt zijn, die 
zichzelf verantwoordelijk stelt voor het ontwerpen van het informatiemodel. Ook het 
ontwerpen en koppelen van data aan een informatiemodel zal worden uitbesteed 
aan de markt, om dezelfde redenen welke eerder in deze paragraaf zijn besproken.  
 
De rol van Movares is om advies richting de opdrachtgever te geven. Movares 
treedt als ingenieursbureau gedurende de alternatievenfase het bouwproces 
binnen. Met hun diversiteit aan specialisten kunnen zij vanaf deze fase de 
opdrachtgever van allerlei informatie voorzien. Binnen Movares is er genoeg kennis 
en vakmanschap in huis om deze informatie via een informatiemodel aan te 
leveren. Vanuit de opdrachtgever is Movares in dat opzicht een uitstekende partij 
voor het ontwerpen en maken van het informatiemodel (ProRail, 2015). Aangezien 
Movares gedurende de ontwerpfases verantwoordelijk is voor het genereren van 
alternatieven en varianten, moet het mogelijk zijn deze werkzaamheden te 
combineren met het ontwerpen en maken van het informatiemodel. Zo kan het 
informatiemodel door Movares eerst gebruikt worden voor het ontwerpen van het 
project en vervolgens voor het opstellen van de kostenraming. Al de informatie die 
de opdrachtgever van Movares vervolgens dient te ontvangen is dan gelijk 
gekoppeld aan het centale informatiemodel. Daarnaast zijn de werkprocessen van 
de opdrachtgever en Movares gebaseerd zijn op dezelfde systematiek (CROW, 
2010) en hierdoor nagenoeg hetzelfde, waardoor de wijzigingen in de 
werkprocessen bij beide partijen op dezelfde manier zullen plaatsvinden. 
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In het huidige ramingsproces neemt de opdrachtgever door middel van een 
goedkeuringsproces de verantwoordelijkheid van de kostenraming over van 
Movares, voordat het project wordt aanbesteed aan de aannemers. Een 
soortgelijke goedkeuring zal ook dienen plaats te vinden met het informatiemodel. 
Movares is niet de partij die gedurende de aanbestedingsfase verantwoordelijk wilt 
zijn voor het informatiemodel; de opdrachtgever is de partij die risico’s op dat 
moment dient te dragen. Dit is in het huidige ramingsproces het geval en zal zo 
blijven in een vernieuwd ramingsproces (ProRail, 2015). Dit betekent echter wel dat 
het proces van goedkeuren bij opdrachtgever strenger en concreter zal zijn in 
vergelijking met het huidige ramingsproces. Immers controleert de opdrachtgever 
niet alleen de kwaliteit van de kostenraming, maar de kwaliteit van het gehele 
informatiemodel.  
 
De laatste rol in het ramingsproces is die van de aannemer, de partij die het 
project utieindelijk gaat realiseren. Hij is de partij binnen het ramingsproces die als 
laatste het informatiemodel gebruikt. Hij stelt een inschrijfbegroting op aan de 
hand van de aangeleverde informatie; aangeleverd via het centrale 
informatiemodel. Gezien dit feit, maakt dit de aannemer een onlogische partij voor 
het ontwerpen en maken van het informatiemodel. Zijn rol is namelijk niet het 
maken van een ontwerp, maar een inschrijfbegroting maken op basis van een 
aangeleverd ontwerp. Daarnaast wilt men juist dat alle partijen zo vroeg mogelijk 
gebruik kunnen maken van het centrale informatiemodel. Aangezien de aannemer 
de laatste schakel in het ramingsproces is, is het vanuit deze reden ook niet 
gewenst om de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer te leggen. 
 
De aannemer is wel afhankelijk van de kwaliteit van het informatiemodel. Zoals 
eerder aangegven in hoofdstuk 2.4.2 is de kwaliteit van een inschrijfbegroting 
afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Vanuit interviews met 
aannemers kwam naar voren dat zij geen bezwaar hebben om een 
informatiemodel van een andere partij te gebruiken voor het opstellen van een 
inschrijfbegroting, mits deze partij de (financiele) verantwoordelijkheid neemt over 
het informatiemodel, wanneer deze incompleet, onjuist of niet bruikbaar is. Het 
overnemen van bijvoorbeeld hoeveelheden kan veel tijdwinst opleveren bij het 
opstellen van een inschrijfbegroting, maar als de hoeveelheden uit het 
informatiemodel onjuist zijn, heeft dit invloed op de inschrijfbegroting en worden de 
financiele gevolgen in de huidige praktijk momenteel gedragen door de aannemer 
zelf. Vanuit de aannemer maakt het niet uit of deze verantwoordelijkheid wordt 
gedragen door Movares of de opdrachtgever. Aangezien deze garantie in de 
huidige praktijk contractueel nog niet waargemaakt kan worden, willen aannemers 
het financiele risico niet lopen, met als gevolg dat de aannemers hun eigen 
informatiemodel ontwerpen, maken en gebruiken.   
 
Met het inventariseren van de benodigde informatie in het voorgaande hoofdstuk is 
er een grote stap gemaakt om ervoor te zorgen dat de juiste informatie in het 
informatiemodel aanwezig is. De partijen kunnen de informatie in het centrale 
informatiemodel gebruiken voor het maken van hun producten en vervolgens de 
producten die ze gemaakt hebben zelf koppelen aan het centrale informatiemodel. 
De  andere partijen hebben hierdoor toegang tot deze producten en kunnen deze 
controleren of gebruiken voor het genereren van nieuwe producten.  
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Na het inventariseren van de informatiebehoefte van de aannemer, zijn de 
resultaten bij de aannemer geverifieerd. Het verifiëren van de inventarisatie bij 
aannemers heeft echter minimale invloed gehad op hun standpunt, aangezien de 
aannemers skeptisch blijven over de waarborging van de kwalteit van het 
informatiemodel. De aannemers delen de mening dat Movares de juiste partij is 
om het informatiemodel te ontwerpen en te maken, maar betwijfelen of Movares in 
staat is om de informatiebehoefte van de aannemer op een juiste manier te 
vertalen in een informatiemodel, rekening houdend met hun eigen werkprocessen 
en de werkprocessen van de opdrachtgever. Een onderzoek (Roumen, 2012) heeft 
echter wel aangetoond dat het aanleveren van een informatiemodel door de 
opdrachtgever een tijdswinst van 11% in het calculatlieproces van de aannemer 
kan opleveren, aangezien de aannemer geen informatiemodel meer hoeft te 
ontwerpen en maken.  In Tabel Tabel Tabel Tabel 10101010    is een overzichttabel te zien hoe de 
verschillende partijen denken over de ontwerp- en financiele verantwoordelijkheid 
van het informatiemodel.  
 

 Verantwoordelijkheid 

Partij  Ontwerp/datakoppeling Financieel 

Opdrachtgever 

• Geen capaciteit om dit binnen de 
organisatie op zich te nemen 

• Intern beleid stuurt op het gebruik maken 
van de markt als ontwerpende partij 

• Bevindt zich liever in een sturende rol 
binnen het bouwproces 

• Traditioneel altijd de financierende rol 
binnen een bouwproces 

• Realiseert zich dat Movares de financiele 
verantwoordelijkheid niet wil en kan 
dragen 

• Bereid om te financieren, mits de garantie 
op kwaliteit garant staat 

Movares 

• Voldoende capaciteit om het 
informatiemodel te ontwerpen en beheren 

• Integratie met het huidige ontwerp- en 
ramingsproces biedt extra mogelijkheden 

• Eerste marktpartij die betrokken raakt in het 
ramingsproces van de opdrachtgever, 
waardoor het informatiemodel zo vroeg 
mogelijk in het ramingsproces gebruikt kan 
worden 

• Niet betrokken bij het project in de 
aanbestedings- en realisatiefase, dus wil 
zich na het ramingsproces afsluiten van 
financiele verantwoordelijkheid 
 

• Geen financiele buffer om deze 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 

 

Aannemer 

• Als laatste partij aanwezig in het 
ramingsproces, waardoor andere partijen 
het informatiemodel minimaal kunnen 
gebruiken. 

• Rol is het maken van een inschrijfbegroting, 
niet het ontwerpen van een 
informatiemodel 

• Van mening dat opdrachtgever of 
Movares verantwoordelijkheid dient te zijn 
over het informatiemodel 

•  

• Skeptisch over het waarborgen van de 
kwaliteit over het informatiemodel 

Tabel 10: Overzichttabel ontwerp- en financiele verantwoordelijkheid informatiemodel 
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3.43.43.43.4 ResuméResuméResuméResumé    

 
In dit hoofdstuk is allereerst gekeken naar verschillende informatiestructuren en het 
wel of niet gebruiken van een centraal informatiemodel in een informatiestructuur. 
Er is gebleken dat informatiestructuren worden opgebouwd aan de hand van 
enkele parameters en dat deze varieren per project. Het onderzoeken van de 
parameters is nuttig gebleken bij het vormgegeven van de uiteindelijke 
informatiestructuur. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
Systems Engineering. De werkwijze en principes van Systems Engineering hebben 
geen meerwaarde kunnen betekenen voor de ontwerpfase. Ten tweede is er 
stilgestaan bij de toekomstige verantwoordelijkheden in het ramingsproces, 
wanneer een informatiestructuur  met een centraal informatiemodel wordt gekozen 
als informatiestructuur binnen het vernieuwde ramingsproces. De resultaten zijn 
overzichtelijk weergeven in een overzichtstabel, waarbij duidelijk is geworden dat 
Movares de meest geschikte partij is voor het ontwerpen van het centrale 
informatiemodel en de opdrachtgever de meest geschikte financierder van het 
informatiemodel. 
 
Het vooronderzoek had het doel om de geconstateerde knelpunten uit hoofdstuk 1 
te onderzoeken en een oplossing te vinden voor dezelfde knelpunten. In hoofdstuk 
2 is er gekeken naar de huidige processen en de informatiebehoefte van de drie 
partijen. In het aansluitende en derde deel is er gekeken naar het koppelen van de 
informatie aan een centraal informatiemodel en de toekomstige 
verantwoordelijkheden over het te ontwerpen informatiemodel.  
 
Met het vooronderzoek zijn de geinventariseerde knelpunten onderzocht en is er 
voldoende informatie gevonden om met het hulpmiddel een oplossing te vinden 
voor het vastgestelde probleem. Om het oplossen van het probleem en het 
behalen van de doelstelling concreter te maken is er een Programma van Eisen 
opgesteld. In het volgende hoofdstuk is te lezen hoe het Programma van Eisen is 
opgebouwd is en hoe deze is gebruikt bij het ontwerp van het vernieuwde 
ramingsproces.  
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4444 Ontwerp vernieuwd ramingsprocesOntwerp vernieuwd ramingsprocesOntwerp vernieuwd ramingsprocesOntwerp vernieuwd ramingsproces    

Het vooronderzoek en het huidige ramingsproces zijn in de voorgaande 
hoofdstukken behandeld en besproken. De volgende stap in het afstudeertraject is 
het vormgeven en ontwerpen van het hulpmiddel. Vanuit het vooronderzoek is er 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waar aan het hulpmiddel dient te 
voldoen. Het PvE wordt behandeld in paragraaf 1. De eisen dienen als sturing op 
het ontwerpproces en later als toetsing op het ontworpen hulpmiddel. In paragraaf 
2 wordt de structuur en inhoud van het hulpmiddel besproken. Vanuit een overzicht 
wordt weergegeven hoe het hulpmiddel vorm heeft gekregen en wat de inhoud van 
het hulpmiddel is.  In paragraaf 3 worden de nieuwe deelprocessen beschreven. 
De conclusie vormt de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, waarin het vernieuwde 
ramingsproces wordt vergeleken met het huidige ramingsproces.  
 

4.14.14.14.1 Programma van EProgramma van EProgramma van EProgramma van Eisenisenisenisen    

 
Het PvE is de verzameling criteria waar het hulpmiddel aan moet voldoen en kan 
gezien worden als de basis van het ontwerp. De eisen zijn afgeleid vanuit de 
doelstelling en zijn tijdens de onderzoekfase opgesteld om ervoor te zorgen dat de 
geconstateerde problemen in de ontwerpfase worden verholpen. In hoofdstuk 1.5 
zijn er drie probleemgebieden gemarkeerd met daaruitvolgend de symptomen en 
de gevolgen, zoals te zien op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 27272727. 
 

 
Afbeelding 27: Probleemgebieden, symptonen en gevolgen binnen de afstudeeropdracht 

 
Duidelijk is dat er momenteel een beperkte aansluiting is tussen de verschillende 
partijen in het ramingsproces. De huidige rolverdeling binnen het proces is zodanig 
ingericht dat iedereen vanuit zijn eigen discipline, individueel het project aanpakt. 
Dit heeft tot gevolg dat informatie vanuit Movares niet aansluit op de 
informatiebehoefte van de andere partijen, dat hierdoor data niet wordt 
hergebruikt, waardoor de doorlooptijden in het ramingsproces onnodig hoog zijn.  
 
De eisen moeten sturen op een betere aansluiting tussen de partijen, waarbij de 
informatieoverdracht tussen partijen wordt verbeterd en er data in het 
ramingsproces hergebruikt kan worden, zie AfbeelAfbeelAfbeelAfbeelding ding ding ding 28282828.  
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Afbeelding 28: Huidige en wenselijke rolverdeling in het ramingsproces 

 
De informatie binnen het centrale informatiemodel moet aansluiten op de 
informatiebehoefte van de verschillende partijen. Hierdoor wordt data bruikbaar 
voor andere partijen. Het hergebruik van data zorgt ervoor dat er meer 
overeenkomst ontstaat tussen de kostenraming en de inschrijfbegroting.  
 
Verschillende eisen zijn er opgesteld om er voor te zorgen dat de informatie in het 
centrale informatiemodel voldoet aan de gewenste kwaliteit, zodat in het 
ramingsproces de wenselijke situatie mogelijk wordt, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 29292929 en 
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 30303030....  
 

 
Afbeelding 29: Huidige situatie in ramingsproces 

 

 
Afbeelding 30: Wenselijk situatie in het ramingsproces 
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4.1.1 Eisen aan het hulpmiddel 

 
Eisen zijn criteria die in acht genomen moeten worden bij het ontwerpen van het 
hulpmiddel voor het ramingsproces. De volgende 10 eisen zijn opgesteld: 
 
1. Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken welke 

voldoet aan de eisen, vastgesteld in het Handboek CA 2010, bijlage 4 en in 
“Methode Bouwkostenramingen Movares v1” 

2. De opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget kunnen 
vaststellen welke voldoet aan de eisen vastgesteld in het “Kernproces Totaal 
Productenoverzicht” 

3. De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting 
kunnen maken welke voldoet aan de algemeen gestelde eisen van de 
opdrachtgever, vastgelegd in Vraagspecificatie – Procesdeel v2. 

4. De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele 
ramingsproces bij alle partijen bekend zijn  

5. Er moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partij(en) 
aangeleverd moet worden 

6. De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het 
centrale informatiemodel gehaald kunnen worden 

7. Bij het maken van de producten binnen het ramingproces moet, wanneer dat 
mogelijk is, gebruik worden gemaakt van het centrale informatiemodel 

8. Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om bedrijfsgevoelige informatie 
af te schermen van de verschillende partijen  

9. De totale doorlooptijd in het ramingsproces moet geminimaliseerd zijn 
10. De kwaliteit en juistheid van het centrale informatiemodel moet door de partij 

die het centrale informatiemodel ontwerpt gewaarborgd worden  
 
Door te specificeren wat de toekomstige partijen met het hulpmiddel moeten 
kunnen en dit te koppelen aan een eis, wordt er zorg gedragen dat de gewenste 
producten uit het ramingsproces daadwerkelijk gemaakt kunnen worden met het 
hulpmiddel. Met het hulpmiddel moet Movares een kostenraming kunnen maken, 
de opdrachtgever moet een investeringsbudget kunnen vaststellen en de aannemer 
moet een inschrijfbegroting kunnen maken.  
 
Eén van de knelpunten uit het vooronderzoek is dat onbekend is wat de 
informatiebehoefte van de verschillende partijen gedurende het ramingsproces is. 
Tijdens het ondezoek is bij de verschillende partijen geinventariseerd wat de 
informatiebehoefte is. Deze informatiebehoefte dient zodanig in het hulpmiddel 
verwerkt te worden dat deze voor alle partijen altijd bekend is. Tevens dient de 
informatie op de juiste manier aangeleverd te worden. Tijdens het onderzoek is er 
daarom gekeken naar de gewenste informatieaanlevering bij de drie partijen. Bij 
het vormgeven van het hulpmiddel worden de resultaten uit dit onderzoek als 
uitgangspunt genomen worden. 
 
Om zorg te dragen dat informatie binnen het ramingsproces eenduidig is en dat 
data binnen het ramingsproces hergebruikt wordt, waardoor het vergelijken tussen 
de producten sneller en nauwkeuriger zal gaan, dienen de partijen in het 
ramingsproces, wanneer dat mogelijk is, gebruik te maken van het centrale 
informatiemodel. Tijdens het onderzoek zijn verschillende informatiestructuren 
geanalyseerd en de mogelijkheden met betrekking tot informatieuitwisseling 
onderzocht. Vanuit deze resultaten is een geschikte informaitestructuur gekozen.  
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Het hulpmiddel moet in staat zijn om verschillende rollen toe te kennen aan de 
verschillende partijen, om zodanig bedrijfsgevoelige informatie van elkaar af te 
schermen. Met het afschermen van bedrijfsgevoelige informatie blijft de integriteit 
van de producten intact en kunnen bedrijven, zonder dat andere partijen toegang 
krijgen tot gevoelige informatie, zonder gevaar hun producten maken. 
 
De eis voor een minimale doorlooptijd is afgeleid uit de opgestelde doelstelling. 
Om de doelstelling te behalen, dient er aan deze eis te worden voldaan.  
 
De laatste eis is opgesteld naar aanleiding van gesprekken met de aannemer. Hij 
eist dat de informatie uit het centrale informatiemodel gewaarborgd wordt door de 
ontwerpende partij. Echter, is het onhaalbaar om alle informatie in het centrale 
informatiemodel voor 100% te kunnen waarborgen. Het ramingsproces is een 
proces waar mensen werken, waardoor er altijd een mensenlijke foutmarge 
aanwezig zal zijn. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit is met het 
hulpmiddel niet te voorkomen. Aangezien eis 10 onhaalbaar (onacceptabel) en 
onrealistisch is, is in overleg besloten eis 10 voor de ontwerpfase te laten te 
vervallen. 
 

4.1.2 Wensen aan het hulpmiddel 

 
Naast de bovenvermelde eisen vanuit de doelstelling zijn er vanuit de partijen een 
vijftal wensen omtrent het hulpmiddel opgesteld. De volgende wensen zijn 
opgesteld: 
 
1. Minder handelingen dan in het huidige ramingsproces van Movares 
2. Zoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te worden 
3. Werkzaamheden worden door zo weinig mogelijk personen uitgevoerd.  
4. Zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en software 
5. Dat het hulpmiddel naast een papieren versie, ook zoveel mogelijk digitaal 

beschikbaar is 
 

4.1.3 Randvoorwaarden aan het hulpmiddel 

 
Naast de opgestelde eisen, zijn er enkele randvoorwaarden aan het project, waar 
het hulpmiddel op van toepassing is. Het vooronderzoek en het onderzoek heeft 
zich gericht op het ramingsproces binnen een Engineering & Construct (E&C) 
contract. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar het ontwerp 
beperkt zich tot de engineering. E&C-contracten worden doorgaans gebruikt bij 
projecten die een kleine ontwerpcomponent bij de aannemer leggen en waar juist 
een groot deel van het ontwerp reeds door de opdrachtgever dan wel door een 
ingenieursbureau, zoals Movares, is uitgewerkt (Pianoo, 2015). Daarnaast is er 
steeds gekeken naar een ramingsproces, waarbij Movares uitsluitend 
verantwoordelijkheid was voor het afleveren van een kostenraming en niet 
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke realisatie van het project. Het te 
ontwerpen hulpmiddel zal ingericht worden voor dit soort projecten. Er moeten 
daarom een aantal randvoorwaarden aan het hulpmiddel gekoppeld worden: 
 
• Projectteam bestaat uit opdrachtgever, Movares en aannemer 

• Toepassing Engineering & Construct (E&C) contract 

• Movares niet verantwoordelijk voor de realisatie van het project 
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4.24.24.24.2 Structuur en inhoudStructuur en inhoudStructuur en inhoudStructuur en inhoud    van het van het van het van het hulpmiddelhulpmiddelhulpmiddelhulpmiddel    

 
Het PvE is besproken en de randvoorwaarden aangaande het hulpmiddel zijn 
afgebakend. Op basis van het PvE dient het hulpmiddel nu ontworpen te worden. 
Om te kunnen voldoen aan de eisen en de doelstelling zal het hulpmiddel bestaan 
uit een procesbeschrijving van het vernieuwde ramingsproces. Het beschrijven van 
het vernieuwde ramingsproces zal wederom weergegeven worden volgens de 
eerder besproken BPMN 2.0 modelleertechniek.  
 
De procesbeschrijving is opgedeeld in vier onderdelen: een algemeen deel en één 
onderdeel per deelproces. Het algemene deel is een overkoepelend onderdeel en 
is de inleiding voor de drie overige onderdelen. In het eerste deel wordt het doel 
van de procesbeschrijving toegelicht, hoe de deelprocessen zich onderling 
verhouden, de werking van het centrale informatiemodel en hoe men de 
procesbeschrijving dient te gebruiken. Er wordt hier onder andere een toelichting 
gegeven op de modeleertechniek van BPMN 2.0.  
 
Binnen het ramingsproces is er sprake van drie verschillende partijen, alle met een 
verschillende deelproces. De drie deelprocessen zijn in vergelijking met het huidige 
ramingsproces niet veranderd.  
 
Door de verschillende deelprocessen te beschrijven in afzonderlijke onderdelen, 
kunnen de werknemers van de verschillende partijen zelf kiezen welk document ze 
op dat moment willen gebruiken. Hierdoor kan er in het proces doelgerichter 
gezocht worden naar de benodigde informatie van elke deelproces. Elke 
procesbeschrijving is zodanig opgesteld, dat de werknemers van de verschillende 
partijen de taken in de procesbeschrijving kunnen lezen en toepassen in hun 
werkzaamheden. Er is daarom gekozen voor een concrete, gedetaileerde weergave 
van de individuele taken van het proces, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 31313131.  

 
Afbeelding 31: Gedetaileerde beschrijving van de individuele taken in het proces 

 
De beschrijving van de taak dient allereerst een compleet beeld te geven van de uit 
te voeren handelingen. Daarnaast dient er overzichtelijk te zijn hoe de taak zich 
verhoudt ten opzichte van het gehele proces en de interactie met het centrale 
informatiemodel dient duidelijk weergegeven te worden. Elke taakbeschrijving is 
opgebouwd volgens een eenduidige manier, waardoor de layout en structuur voor 
elke taak altijd hetzelfde is. Elke taakbeschrijving heeft de volgende layout en 
inhoud, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 32323232.... 
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Afbeelding 32: Layout en inhoud taakbeschrijving 

 
Per taakbeschrijving is aangegeven wat de voorgaande en opvolgende taken en/of 
events zijn, zodat de procesbeschrijving eenvoudig doorlopen kan worden. 
Vervolgens volgt er een beschrijving van de uit te voeren taak en welke 
handelingen de aangewezen werknemer dient uit te voeren. De taakbeschrijving 
geeft een overzicht van de benodigde input en output voor de taak en de 
hieruitvolgende interactie met het centrale informatiemodel. Met behulp van pijlen 
is aangegeven welke informatie uit het centrale informatiemodel gehaald moet 
worden en na het afronden van de taak in het centrale informatiemodel geplaatst 
moet worden. De taakbeschrijving wordt afgesloten met een overzicht van de rollen 
die de taak moeten uitvoeren. Voor het beschrijven van de individuele stappen 
wordt eerst het totale processchema weergegeven, gevolgd door een algemene 
beschrijving van het proces. Dit leidt tot de volgende opbouw voor elke 
procesbeschrijving, zie zie zie zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 33333333. 
 

 
Afbeelding 33: Opbouw van een procesbeschrijving 

 
Het hulpmiddel bestaat uiteindelijk uit de volgende onderdelen: 
 

• Procesbeschrijving: Inleiding & algemene informatie 

• Procesbeschrijving: Deel 1 – Maken kostenraming 

• Procesbeschrijving: Deel 2 – Vaststellen investeringsbudget 

• Procesbeschrijving: Deel 3 – Maken inschrijfbegroting 
 
Samengevoegd leidt dit to de volgende structuur voor het hulpmiddel, zie zie zie zie 
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 34343434. 

 
Afbeelding 34: Structuur en inhoud van het hulpmiddel 
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4.34.34.34.3 Beschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving van de van de van de van de nieuwe processennieuwe processennieuwe processennieuwe processen    

 
In deze paragraaf wordt het vernieuwde ramingsproces beschreven. De nieuwe 
deelprocessen zijn ontworpen aan de hand van de geinventariseerde 
informatiebehoefte van de verschillende partijen en het Programma van Eisen. Ten 
eerste wordt in deze paragraaf het ontwerp en de werking van het centrale 
informatiemodel verder toegelicht. Alle processen maken gebruik van het centrale 
informatiemodel, waardoor deze een belangrijk onderdeel heeft gespeeld bij het 
ontwerp en de totstandkoming van de drie deelprocessen. Hieropvolgend zullen de 
drie deelprocssen om de beurt besproken worden. De vernieuwingen en 
verbeteringen ten opzichte van het huidige proces zullen hier toegelicht worden.   
 

4.3.1 Werking centraal informatiemodel binnen de nieuwe processen 

 
Een essentieel aspect binnen het hulpmiddel, en voor het behalen van de 
doelstelling, is het gezamelijk gebruik van een centraal informatiemodel in het 
ramingsproces. De deelprocessen dienen zodanig ingericht te worden, dat de 
partijen het centraal informatiemodel gebruiken voor ophalen en plaatsen van 
informatie, die zij nodig hebben voor het maken van de verschillende producten.  
  
Vanuit het vooronderzoek is er gekeken naar het koppelen van de informatie aan 
een informatiestructuur, waarbij er specifiek is gekeken naar het koppelen van 
informatie aan een centraal informatiemodel. Door het uitvoeren van enkele 
analyses zijn vervolgens in een Tabel Tabel Tabel Tabel 9999 op bladzijde 63 de voor- en nadelen van 
de verschillende informatiestructuren weergegeven. In het hulpmiddel zal binnen 
het centrale informatiemodel gebruik worden gemaakt van een Federated Domain 
Model. Hierbij zullen Movares en de opdrachtgever werken vanuit een hoofdmodel 
en de aannemer vanuit een secundair model. In Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 35353535 is te zien hoe het 
hoofdmodel en het secundair model zich ten opzichte van elkaar verhouden.  
 

 
Afbeelding 35: Hoofdmodel en secundair model 
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Het principe van het Federated Domain Model is dat een hoofdmodel de basis 
vormt voor het secundaire model en dat het secundaire model gekoppeld staat met 
het hoofdmodel. De structuur van het Federated Domain Model zorgt ervoor dat 
ook het 3D-model uit het secundaire model teruggekoppeld kan worden naar 3D-
model uit het hoofdmodel. Door deze modelrelatie kan men later in het proces 
makkelijker de kostenraming vergelijken met de inschrijfbegroting(en). 
 
In het centrale informatiemodel moeten de drie partijen toegang hebben tot de 
benodigde informatie. Elke partij heeft aangegeven wat men aan informatie nodig 
heeft in het ramingsproces. In het vooronderzoek is in Tabel Tabel Tabel Tabel 7777    op bladzijde 53 de 
totale informatiebehoefte van de drie partijen weergegeven. Binnen het centrale 
informatiemodel is voor de drie partijen deze informatiebehoefte verwerkt in het 
centrale informatiemodel, zie Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 36363636. 
 

 
Afbeelding 36: Koppelen van de benodigde informatie aan het centrale informatiemodel 

 
Een deel van deze informatie zal worden overgedragen via een 3D-model. 
Movares zal in het vernieuwde proces dit 3D-model gaan ontwerpen. Het 3D-
model zal als input dienen bij het maken van de kostenraming en bij het vaststellen 
van het investeringsbudget. In het hoofdmodel zal het 3D-model worden geplaatst, 
zodat Movares en de opdrachtgever hiertoe toegang hebben. Voor de aannemers 
die zich willen inschrijven voor het project wordt het hoofdmodel gebruikt als basis 
voor het secundaire model. Het hoofdmodel en 3D-model blijven onveranderd en 
voor elke geintereseede aannemer wordt een uniek secundair model gemaakt. De 
aannemers maken vervolgens vanuit hun secundaire model hun inschrijfbegroting.  
Hierdoor wordt het hoofdmodel ontlast van informatie, is er geen probleem met 
bedrijfsgevoelige informatie, kan elke aannemer op zijn gekozen detailniveau en 
werkwijze het secundaire model gebruiken en blijft het hoofdmodel onvervuild.  
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Het 3D-model uit het hoofdmodel gaat ook mee in het secundaire model. Net 
zoals bij het hoofdmodel vormt het bestaande 3D-model de basis voor het 3D-
model die de aannemer gaat gebruiken. Vanuit het secundaire model kan de 
aannemer vervolgens het 3D-model gaan aanpassen en zijn inschrijving gaan 
baseren op het 3D-model uit het secundaire model. Alle aannemers krijgen dus 
hetzelfde 3D-model aangeleverd vanuit het hoofdmodel en de opdrachtgever krijgt 
vanuit de secundaire modellen unieke 3D-modellen aangeleverd, waarbij de 3D-
modellen van de aannemer terug te koppelen zijn aan het originele 3D-model. 
Vanuit deze structuur kan er altijd tussen verschillende detailniveau’s geschakeld 
worden, zonder dat er informatie tussen de verschillende 3D-modellen verloren 
gaat.  
 
Om het schakelen tussen detailniveau’s mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat 
er geen informatieverlies bij het schakelen plaatsvind, wordt er gebruik gemaakt 
van de objecttypenbibliotheek (OTL) van de opdrachtgever. In de OTL heeft de 
opdrachtgever alle benodigde objecten voor het maken van een 3D-model 
gedefinieerd. De OTL is te vergelijken met een blokkendoos, waarbij de andere 
partijen met behulp van gedefinieerde blokken een 3D-model ontwerpen. In de 
objecten is aangegeven welke informatie deze dienen te bevatten. Daarnaast is er 
binnen de OTL een hierarchie tussen de objecten opgenomen, zodat op 
verschillende detailniveau’s informatie aan elkaar verbonden is. Op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 37373737 
is te zien hoe er met een object (seinpaal) op verschillende detailniveau’s gewerkt 
kan worden, hoe een object op verschillende niveau’s is gedefinieerd, op welke 
manier dit hierarchisch met elkaar verbonden staat en welke informatie men op 
verschillende detailniveau’s uit het object kan opvragen.  
 

 
 

Afbeelding 37: Werking OTL - Beschrijving objecten, werking op verschillende detailniveau en hierarchische structuur 

 
Als alle partijen werken vanuit één OTL worden 3D-modellen eenduidig 
vormgegeven en kan er geen misverstand ontstaan over wat een object aan 
informatie dient te leveren. Omdat de OTL verschillende detailniveau’s 
ondersteund, kunnen zowel Movares als de aannemer werken op basis van een 
OTL. Met deze manier van werken wordt informatie eenduidig vastgelegd en is het 
hergebruik dan data in het ramingsproces mogelijk. 
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4.3.2 Nieuw proces: Maken kostenraming 

 

Afbeelding 38: Nieuw proces ‘Maken kostenraming’ 
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Op de vorige pagina is op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 38383838 het nieuwe proces voor het maken van 
de kostenraming te zien. Hieropvolgend zullen de grootste veranderingen en 
verbeteringen ten opzichte van het huidige proces worden besproken. In het 
onderdeel van procesbeschrijving “Deel 1 – Maken kostenraming” zijn de 
individuele taken binnen het nieuwe proces uitgebreider toegelicht en beschreven. 
 
In het vernieuwde proces is er begonnen met het samenvoegen van de 
contactmomenten tussen Movares en de opdrachtgever. Het externe en interne  
kick-offgesprek zijn samengevoegd tot één kick-offgesprek. Hierdoor hoeven zij 
later niet apart ingelicht te worden over het project, maar kan alles in één gesprek 
besproken worden.    
 
Een grote verandering in het vernieuwde proces is dat hoeveelheden niet worden 
aangeleverd via een hoeveelhedenboek of tekeningen, maar dat deze worden 
gegenereerd vanuit een 3D-model. Alternatieven kunnen gemakkelijk in een 3D-
model verwerkt worden en op een geautomatiseerde manier kunnen hoeveelheden 
uit het 3D-model gehaald worden. Hierdoor kan er tijdens het bepalen van de prijs 
gemakkelijk gekeken worden naar verschillende mogelijkheden. Tevens wordt het 
3D-model opgebouwd vanuit één gezamelijk OTL, waardoor alle partijen werken 
met dezelde coderingen en objecten en biedt het de mogelijkheid om te werken op 
verschillende detailniveau’s. Hierdoor kan het 3D-model overhandigd worden naar 
de andere partijen en kan data in het ramingsproces worden hergebruikt. In het 
vernieuwde proces wordt het 3D-model zo snel mogelijk gemodelleerd. Er is 
binnen het vernieuwde proces daarom een rol opgenomen voor een modelleur.  
 
Vanuit het vooronderzoek is er geinventariseerd wat de andere partijen later in het 
proces aan informatie nodig hebben. Vanuit de probleemanalyse kwam naar voren 
dat de data uit het ramingsproces niet bruikbaar is voor de aannemer. In het 
vernieuwde proces is hier rekening mee gehouden. De aannemer heeft 
aangegeven dat de objecten binnen het 3D-model een bepaald detailniveau en 
coderingen dienen te hebben om bruikbaar te zijn voor het calculeren. Deze 
informatie wordt daarom vroeg in het proces vastgesteld in een parameterlijst (taak 
1.5). Een voorbeeld is te zien in Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage GGGG.... De modelleur zorgt er voor dat deze 
informatie verwerkt wordt in het 3D-model (taak 1.6), zodat de aannemer het 3D-
model als basis kan gebruiken bij het ontwerpen van zijn basisontwerp. Na het 
controleren van het 3D-model is het mogelijk om de hoeveelheden in het 
werkbestand in te laden.  
 
In het huidige proces wordt vanaf de tekeningen het project opgedeeld en 
uitgewerkt in verschillende deelramingen, om het later weer bij elkaar te voegen. 
Dit veroorzaakte het probleem dat er regelmatig hoeveelheden dubbel werden 
meegenomen in de kostenraming. Door te werken vanuit één werkbestand 
voorkom je dit probleem en hoeven verschillende deelramingen later niet op elkaar 
afgestemd te worden. Alle hoeveelheden uit het 3D-model worden in één 
werkbestand ingeladen (taak 1.8), waaraan vervolgens eenheidsprijzen worden 
gekoppeld (taak 1.9). In het vernieuwde proces wordt het hergebruik van data 
gefaciliteerd door alle bruikbare informatie te koppelen aan één centraal 
informatiemodel. In paragraaf 4.3.1 is de werking van het centrale 
informatiemodel al besproken. Met het centrale informatiemodel kan Movares alle 
bruikbare informatie beschikbaar stellen voor de opdrachtgever en aannemer. Dit 
zorgt voor een verbetering in informatieverstrekking tussen alle partijen en hiermee 
het hergebruik van data in het ramingsproces. 
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4.3.3 Nieuw proces:  Vaststellen investeringsbudget 

 

 

 

Afbeelding 39: Nieuw proces ‘Vaststellen investeringsbudget’   
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Op de vorige pagina is op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 39393939 het nieuwe proces voor het vaststellen 
van een investeringsbudget te zien. Hieropvolgend zullen de grootste 
veranderingen en verbeteringen ten opzichte van het huidige proces worden 
besproken. In het onderdeel van procesbeschrijving “Deel 2 – Vaststellen 
investeringsbudget” worden de individuele taken binnen het nieuwe proces 
uitgebreider toegelicht en beschreven. 
 
De tweede stap in het ramingsproces is het vaststellen van het investeringsbudget 
van de opdrachtgever. De grootste verandering binnen het proces van de 
opdrachtgever is naast het controleren van de kostenraming, het controleren van 
het 3D-model. In het vernieuwde proces wordt er door Movares gebruik gemaakt 
van een 3D-model om het ontwerp vorm te geven en hoeveelheden uit te halen. 
Het 3D-model is hiermee de input voor de hoeveelheden in de kostenraming. In 
het vernieuwde proces begint de opdrachtgever daarom eerst met de controle van 
het 3D-model, om vervolgens de kostenraming zelf te controleren.  
 
De controle van het 3D-model is opgedeeld in twee taken. De opdrachtgever 
begint met het controleren van de projectscope in het 3D-model (taak 2.1).  
De nauwkeurigheid van een kostenraming is afhankelijk van de toegepaste 
projectscope. Aan het begin van het ramingsproces is de projectscope gezamelijk 
vastgesteld. Echter kan er bij het modelleren van het 3D-model fouten zijn 
ingeslopen of onduidelijkheden verkeerd verwerkt zijn. Daarnaast controleert de 
opdrachtgever of dat het vastgestelde detailniveau is verwerkt in het 3D-model 
(taak 2.2). Ten eerste is dit belangrijk voor de kwaliteit van de kostenraming zelf. 
Hoe nauwkeuriger het 3D-model is gemodelleerd, des te kleiner zijn de marges 
binnen de kostenraming. Daarnaast is het detailniveau belangrijk voor het 
hergebruik van data later in het proces. Zoals eerder aangegeven is het essentieel 
dat het 3D-model voldoet aan een bepaald detailniveau, zodat de data uit het 3D-
model overdraagbaar is naar de aannemer.  
 
In het huidige proces neemt de opdrachtgever, na de controle, de 
verantwoordelijkheid van de kostenraming over van Movares. In het vernieuwde 
proces zal de opdrachtgever ook de verantwoordelijkheid over het 3D-model 
overnemen. Vanuit het vooronderzoek is gebleken dat de opdrachtgever hiervoor 
de meeste geschikte partij is. Omdat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op 
zich neemt, dient hij het 3D-model goed gecontroleerd te hebben. Uiteindelijk is de 
opdrachtgever de partij die het meeste baat heeft met een goed 3D-model. 
 
Het gezamelijke 3D-model zorgt er voor dat de partijen dezelfde hoeveelheden 
gebruiken bij het berekenen van hun kosten. Eén van de geconstateerde 
knelpunten was dat het vergelijken tussen de kostenraming en de inschrijfbegroting 
moeilijk verliep en dat het moeilijk te herleiden was waar sommige hoeveelheden 
vandaan kwamen. Doordat alle partijen dezelfde hoeveelheden gebruiken, 
afkomstig uit het 3D-model, zal het vergelijken tussen de kostenraming en 
inschrijfbegroting sneller en beter gaan. Hierdoor zal de opdrachtgever over het 
gehele ramingsproces gezien tijd en kosten besparen. 
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4.3.4 Nieuw proces:  Maken inschrijfbegroting 

 

Afbeelding 40: Nieuw proces ‘Maken inschrijfbegroting’ 
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Op de vorige pagina is op Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 40404040 het nieuwe proces voor het maken van 
een inschrijfbegroting te zien. Voor een uitgebreide en gedetaileerde beschrijving 
van de individuele taken wordt er verwerzen naar het onderdeel van 
procesbeschrijving “Deel 3 – Maken  inschrijfbegroting”. 
 
Als laatste stap binnen het ramingsproces dient de aannemer een inschrijfbegroting 
te maken. Binnen dit deelproces zijn er de meeste veranderingen en verbeteringen 
ten opzichte van het huidige proces. Eén van de grootste veranderingen ten 
opzichte van het huidige proces is de aanlevering van alle informatie richting de 
aannemer. De opdrachtgever heeft er voor gezorgd dat alle bruikbare informatie 
en het 3D-model uit het hoofdmodel zijn overgezet naar een secundair model. Dit 
is uitgebreid beschreven in paragraaf 4.3.1. Het aangeleverde 3D-model wordt 
allereerst door de aannemer geanalyseerd en gecontroleerd (taak 3.2). Hierbij 
controleert de aannemer, net zoals de opdrachtgver, op de aanwezigheid van alle 
projectonderdelen (volledigheid) en het detailniveau (kwaliteit). Deze taak wordt 
uitgevoerd door een modelleur; een rol die, net zoals bij Movares, nieuw is binnen 
het deelproces.  
 
Na het uitvoeren van de controles, zal de modelleur beginnen met verwerken van 
het basisontwerp in het 3D-model. Hierbij gebruikt hij het 3D-model van de 
opdrachtgever als vertrekpunt. Met het basisontwerp verwerkt in het 3D-model 
ontstaat er een continuiteit binnen het proces, waarbij het 3D-model een middel is 
om alle informatie tussen de verschillende partijen over te dragen en te herleiden. 
Deze nieuwe manier van informatieverstrekking zorgt voor een toename van 
hergebruik van informatie binnen het gehele proces. Zoals eerder beschreven in dit 
hoofdstuk, kan ook de aannemer vanuit het bijgewerkte 3D-model hoeveelheden 
in zijn werkbestand  inladen (taak 3.5) of gebruiken voor het aanvragen van 
offertes (taak 3.6 en taak 3.7). Ook bij het ontwikkelen van de alternatieven 
veranderd het proces. Met het gebruiken van een 3D-model is het makkelijker voor 
de aannemer om te varieren in oplossingen en om de impact van de oplossingen 
te zien in de basisbegroting. Het afwegen tussen alternatieven kan hierdoor 
eenvoudiger en sneller, wat de aannemer bespaart in tijd en kosten. Na het 
ontwikkelen van de alternatieven dient de modelleur de alternatieven te vewerken 
in het 3D-model (taak 3.12). 
 
Gedurende het gehele proces zullen de calculator en de modelleur veel 
samenwerken. Ontbrekende onderdelen in het 3D-model dienen door de 
modelleur gecorrigeerd te worden en onduidelijkheden over het detailniveau 
dienen door de calculator beantwoord te worden. Een duidelijk voorbeeld van deze 
samenwerking is te zien bij het verwerken van de Nota van Inlichtingen (taak 3.13 
en 3.14). De calculator en modelleur starten met het verwerken van de 
opmerkingen. Opmerkingen kunnen impact hebben op beide rollen; daarom dient 
er nauw gecommuniceerd te worden hoe men de opmerkingen verwerkt. De 
modelleur verwerkt de wijzigingen in het 3D-model en zorgt ervoor dat de te 
wijzigen projectonderdelen up to date worden. Vervolgens kan de calculator voor 
de gewijzigde projectonderdelen nieuwe hoeveelheden inladen en verwerken in de 
basisbegroting.  
 
Het  opstellen van de inschrijfbegroting zelf veranderd niet, maar het proces ervoor 
is sterk veranderd. De wijzigingen in het proces zorgen ervoor dat de 
inschrijfbegroting makkelijker te vergelijken is met de kostenraming en dat er over 
het gehele ramingsproces tijd en geld bespaard worden. 
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4.44.44.44.4 ResuméResuméResuméResumé    

 
In dit hoofdstuk is de structuur van het hulpmiddel, de werking van het centrale 
informatiemodel en de veranderingen en verbeteringen in het vernieuwde proces 
besproken. Met de veranderingen in het ramingsproces is het mogelijk de 
knelpunten in het huidige ramingsproces op te vangen. De werking van het 
centrale informatiemodel en het vernieuwde proces zullen in het volgende 
hoofdstuk getoetst worden. 
 
Huidige ramingsproces 

 

• De overdracht van informatie tussen partijen gebeurt afzonderlijk; de partijen 
worden individueel via de post voorzien van informatie. 

• Hoeveelheden worden verkregen door het uitrekenen via 2D-tekeningen 

• Wijzigingen in de tekeningen worden handmatig verwerkt in de kosternraming of 
inschrijfbegroting 

• De verschillende producten worden gemaakt op afwijkende detailniveaus, 
waarvoor verschillende kengetallen en data benodigd is 

• Documenten wordt afzonderlijk aangeleverd, waardoor het herleiden van 
informatie onduidelijk en tijdsrovend is 

• De partijen doorlopen individueel het ramingsproces en werken afzonderlijk aan 
de verschillende producten 

• De kostenraming en inschrijfbegroting worden uitgewerkt in verschillende 
deelproducten en later samengevoegd tot één product 

 
Vernieuwd ramingsproces 

 

• De overdracht van informatie gebeurt via één centraal informatiemodel 

• Hoeveelheden worden gegenereerd vanuit een dynamisch 3D-model 

• Het gevolg van wijzigingen in het 3D-model kunnen direct verwerkt worden in 
de kostenraming of inschrijfbegroting 

• De mogelijkheid om binnen één project te werken op verschillende detailniveaus 

• De benodigde data voor later in het proces wordt vroegtijdig opgenomen in het 
3D-model 

• Een koppeling tussen hoofd- en secundaire model zorgt ervoor dat informatie te 
allen tijden herleid kan worden 

• Hergebruik van data gedurende het gehele ramingsproces 

• Er wordt in de deelprocessen gewerkt vanuit één werkbestand  
Tabel 11: Belangrijkste verschillen tussen huidige en nieuwe processen 

 
De belangrijkste verschillen tussen de huidige en nieuw processen zijn weergeven in 
Tabel Tabel Tabel Tabel 11111111.... Het belangrijkste verschil is het gebruik van één centraal informatiemodel 
binnen het gehele ramingsproces. In het huidige proces werken de partijen 
afzonderlijk aan het project, waardoor er een beperkte aansluting is tussen de 
verschillende partijen. Dit stond het hergebruik van informatie in de weg en maakte 
de uit te voeren taken erg tijdsrovend. In het vernieuwde proces wordt de informatie 
gekoppeld aan één centraal informatiemodel. De informatie is ten allen tijden up 
to date en kan gemakkelijk overgedragen worden naar de verschillende partijen. 
Het hergebruik van data is hierdoor mogelijk en de doorlooptijden in het 
ramingsproces worden hiermee verkort. Het totale vernieuwde ramingsproces is te 
vinden in Bijlage HBijlage HBijlage HBijlage H. 
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5555 ToetsingToetsingToetsingToetsing    

In dit hoofdstuk is de toetsing van het hulpmiddel beschreven. Met het toetsen 
wordt aangetoond of dat het hulpmiddel voldoet aan het Programma van Eisen en 
of dat hiermee de doelstelling wordt behaald. Allereerst zal de methode van 
toetsing worden toegelicht. Vervolgens zullen de resultaten van de toetsing 
beschreven worden. Hierin zal beschreven worden aan welke eisen het hulpmiddel 
voldoet en aan welke eisen niet is voldaan. 
 

5.15.15.15.1 Methode vanMethode vanMethode vanMethode van    toetsingtoetsingtoetsingtoetsing    

 
Het vernieuwde proces is getoetst aan de hand van het Programma van Eisen (PvE). 
De eisen uit het PvE zijn afgeleid  vanuit de doelstelling en zijn opgesteld om ervoor 
te zorgen dat het geconstateerde probleem wordt verholpen. Op basis van de 
toetsing aan de hand van deze eisen is geconcludeerd of de doelstelling van de 
afstudeeropdracht is behaald.  
 

1. Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken welke voldoet aan de 
eisen, vastgesteld in het Handboek CA 2010, bijlage 4 en in “Methode 
Bouwkostenramingen Movares v1” 

2. De opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget kunnen vaststellen welke 
voldoet aan de eisen vastgesteld in het “Kernproces Totaal Productenoverzicht” 

3. De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting kunnen maken 
welke voldoet aan de algemeen gestelde eisen van de opdrachtgever, vastgelegd in 
Vraagspecificatie – Procesdeel v2. 

 
De eisen 1 t/m 3 zijn opgesteld om zorg te dragen dat de gewenste producten uit 
het ramingsproces daadwerkelijk door de drie partijen gemaakt kunnen worden 
met het hulpmiddel. In de ideale situatie was het hulpmiddel toegepast op een 
nieuw project, waarbij vanaf het begin gebruik gemaakt wordt van het hulpmiddel. 
Op deze manier kan er geconstateerd worden of dat de partijen daadwerkelijk de 
producten kunnen maken met behulp van het vernieuwde ramingsproces.  
De afstudeerperiode biedt helaas niet de mogelijkheid om een dergelijk 
ramingsproces volledig te doorlopen, omdat de doorlooptijd van een 
ramingsproces soms jaren kan duren. Daarom is besloten de eisen te toetsen door 
gesprekken af te nemen met de werknemers van de verschillende partijen, die met 
hun ervaring een inschatting kunnen maken of dat het mogelijk is om de producten 
volgens het hulpmiddel te maken.   
 

4. De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele ramingsproces bij alle 
partijen bekend zijn  

5. Er moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partij(en) aangeleverd moet 
worden 

6. De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het centrale 
informatiemodel gehaald kunnen worden 

7. Bij het maken van de producten binnen het ramingproces moet, wanneer dat mogelijk is, 
gebruik worden gemaakt van het centrale informatiemodel 

8. Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om bedrijfsgevoelige informatie af te schermen 
van de verschillende partijen  

9. De totale doorlooptijd in het ramingsproces moet geminimaliseerd zijn 
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De eisen 4 t/m 8 hebben betrekking op de werking en invulling van het 
hulpmiddel. Deze eisen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de partijen inzicht 
hebben in de informatiebehoefte van de andere partijen en dat de juiste informatie 
op de juiste manier op tijd in het centrale informatiemodel aanwezig is. Eis 9 is 
opgesteld in relatie met het behalen van de doelstelling.  
 
Bij de beoordeling van een eis, kan een eis voldoen, deels voldoen of niet voldoen, 
zie  Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 41414141. . . .         
 

Legenda toetsing 

 Het hulpmiddel voldoet aan de eis 

 Het hulpmiddel voldoet gedeeltelijk aan de eis 

 Het hulpmiddel voldoet niet aan de eis 
Afbeelding 41: Legenda toetsing 

 

5.25.25.25.2 ResultatenResultatenResultatenResultaten    van devan devan devan de    toetsingtoetsingtoetsingtoetsing    

 
Aan de medewerkers van de drie partijen is gevraagd het hulpmiddel te toetsen 
met behulp van het Programma van Eisen. Hierbij is er uiteindelijk getoetst door 
een werknemer van Movares en de opdrachtgever. Vanuit de geinterviewde 
aannemers uit het vooronderzoek is er niemand bereid gevonden het hulpmiddel te 
willen toetsen.  Er is besloten het deelproces van de aannemer te laten toetsen door 
de werknemers van de andere twee partijen. Zij hebben hun ervaring en expertise 
gebruikt om dat deelproces zo goed mogelijk te toetsen en te beoordelen.  
De resultaten van de toetsing zijn in Tabel Tabel Tabel Tabel 12121212 te zien. De resultaten van de toetsing 
van de partijen zijn hierin samengevat. Hieropvolgend zullen de resultaten tekstueel 
verder toegelicht worden. De individuele toetsing per partij is te lezen in Bijlage I.Bijlage I.Bijlage I.Bijlage I.    
 

Nr Eisen uit het Programma van Eisen Beoordeling 

1 Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken 
welke voldoet aan de eisen, vastgesteld in het Handboek CA 2010 v4 en 
in “Methode Bouwkostenramingen Movares v1” 

 

2 De opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget 
kunnen vaststellen welke voldoet aan de eisen vastgesteld in het 
“Kernproces Totaal Productenoverzicht” 

 

3 De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting 
kunnen maken welke voldoet aan de algemeen gestelde eisen van de 
opdrachtgever, vastgelegd in Vraagspecificatie – Procesdeel v2. 

 

4 De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele 
ramingsproces bij alle partijen bekend zijn   

5 Er moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partij(en) 
aangeleverd moet worden  

6 De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het 
centrale informatiemodel gehaald kunnen worden  

7 Bij het maken van de producten binnen het ramingproces moet, wanneer 
dat mogelijk is, gebruik worden gemaakt van het centrale 
informatiemodel 

 

8 Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om bedrijfsgevoelige 
informatie af te schermen van de verschillende partijen   

9 De totale doorlooptijd in het ramingsproces moet geminimaliseerd zijn  
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Wensen uit het Programma van Eisen 

1 Minder handelingen dan in het huidige ramingsproces van Movares  

2 Zoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te worden 
 

3 Werkzaamheden worden door zo weinig    mogelijk personen uitgevoerd.   

4 Zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en software 
 

5 
Dat het hulpmiddel naast een papieren versie, ook zoveel mogelijk 
digitaal beschikbaar is  

Tabel 12: Toetsing van de afstudeerder 

    
Eis 1 Eis 1 Eis 1 Eis 1 ----    Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken     
Eis 2 Eis 2 Eis 2 Eis 2 ----    De opdrachtgever moet met het hulpmidDe opdrachtgever moet met het hulpmidDe opdrachtgever moet met het hulpmidDe opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget kunnen vaststellen del een investeringsbudget kunnen vaststellen del een investeringsbudget kunnen vaststellen del een investeringsbudget kunnen vaststellen     
EisEisEisEis    3 3 3 3 ----    De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting kunnen maken De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting kunnen maken De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting kunnen maken De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting kunnen maken     

 
De eisen 1 t/m 3 gaan over het maken van de verschillende producten door de 
drie partijen. Movares, de opdrachtgever en de aannemer dienen respectievelijk 
een kostenraming, investeringsbudget en inschrijfbegroting te kunnen maken.  
De eerste drie eisen zijn unaniem positief beoordeeld. Tijdens het toetsen is er in 
gesprek met beide beoordelaars geconcludeerd dat de drie partijen met behulp 
van het hulpmiddel een kostenraming, investeringsbudget en inschrijfbegroting 
kunnen maken. Al de benodigde informatie wordt binnen het nieuwe proces 
gegenereerd en in het centrale informatiemodel geplaatst. Daarnaast is er in het 
vooronderzoek bij de partijen de gewenste informatieaanlevering geinventariseerd. 
Ook dit is geheel verwerkt in de nieuwe processen. De drie partijen beschikken 
over alle benodigde informatie, waarbij deze informatie ook wordt aangeleverd op 
de meest gewenste manier. Hieruit kan gesteld worden dat er wordt voldaan aan 
eis 1 t/m 3.    
 

Eis 4 Eis 4 Eis 4 Eis 4 ----    De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele ramingsproces bij alle De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele ramingsproces bij alle De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele ramingsproces bij alle De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele ramingsproces bij alle 
partijen bekend zijn partijen bekend zijn partijen bekend zijn partijen bekend zijn     

    
Eén van de knelpunten uit het vooronderzoek is dat onbekend is wat de 
informatiebehoefte van de verschillende partijen gedurende het ramingsproces is. 
Dit knelpunt zorgt er mede voor dat hergebruik van data momenteel niet plaatsvind 
binnen het ramingsproces. Tijdens het voorondezoek is bij de verschillende partijen 
geinventariseerd wat de informatiebehoefte is. Door de individuele en 
gedetaileerde weergave van de procesbeschrijving is er voor elke taak duidelijk wat 
de desbetreffende partij nodig heeft aan informatie. De beoordelaars hebben 
aangegeven dat bij iedereen bekend is wat de informatiebehoefte van de drie 
partijen in het ramingsproces is.  
 

Eis 5 Eis 5 Eis 5 Eis 5 ----    Er moet bekend zijn op welke manier de iEr moet bekend zijn op welke manier de iEr moet bekend zijn op welke manier de iEr moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partijnformatie aan de partijnformatie aan de partijnformatie aan de partij    aangeleverd moet wordeaangeleverd moet wordeaangeleverd moet wordeaangeleverd moet wordennnn    
    
Eis 5 heeft betrekking op het aanleveren van informatie op de gewenste manier. In 
het vooronderzoek is er geconstateerd dat het niet hergebruiken van data voor een 
groot deel wordt veroorzaakt, doordat informatie verkeerd of onbruikbaar wordt 
aangeleverd. Met name het ontbreken van coderingen en het aanleveren van 
verkeerde bestandstype zorgden ervoor dat informatie onbruikbaar werd voor 
andere partijen. In de procesbeschrijving is bij alle input en output de gewenste 
informatieaanlevering beschreven. De eis is daarom positief beoordeeld.   
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Eis 6 Eis 6 Eis 6 Eis 6 ----    De informatie moet op het De informatie moet op het De informatie moet op het De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het centrale gewenste moment door de partij(en) uit het centrale gewenste moment door de partij(en) uit het centrale gewenste moment door de partij(en) uit het centrale 
informatiemodel gehaald kunnen wordeninformatiemodel gehaald kunnen wordeninformatiemodel gehaald kunnen wordeninformatiemodel gehaald kunnen worden    

    
Veel vertragingen in het huidige ramingsproces ontstaan, omdat informatie 
onzorgvuldig of niet op tijd beschikbaar zijn. Bij eis 6 wordt er gesteld dat alle 
informatie op het gewenste moment uit het centrale informatiemodel  gehaald 
moet kunnen worden. Binnen het vernieuwde proces wordt het gewenste moment 
gezien als het moment dat de taak begint. In het vernieuwde proces is de output 
van een taak, de input voor een volgende taak. Een taak is daarom pas afgesloten, 
als aangetoond wordt dat de output aanwezig is in het centrale informatiemodel. 
Tevens begint een taak niet voordat alle input aanwezig is in het hoofdmodel. Alle 
voorgaande taken dienen voor 100% afgesloten te zijn voor dat men verder gaat 
met andere taken. Op deze manier staat alle informatie op het juiste moment in het 
centrale informatiemodel en is er door de beoordelaars geconcludeerd dat er 
wordt voldaan aan deze eis.  
    

Eis 7 Eis 7 Eis 7 Eis 7 ----    Bij het maken van de producten binnen het ramingBij het maken van de producten binnen het ramingBij het maken van de producten binnen het ramingBij het maken van de producten binnen het ramingssssproces moet, wanneer dat mogelijk is, proces moet, wanneer dat mogelijk is, proces moet, wanneer dat mogelijk is, proces moet, wanneer dat mogelijk is, 
gebruik worden gemaakt vangebruik worden gemaakt vangebruik worden gemaakt vangebruik worden gemaakt van    het centrale informatiemodelhet centrale informatiemodelhet centrale informatiemodelhet centrale informatiemodel    

    
Het feit dat de partijen het centrale informatiemodel moeten gebruiken binnen het 
ramingsproces, om zodoende data te hergebruiken en hiermee de totale 
doorlooptijd van het ramingsproces te minimaliseren, is opgenomen in eis 7 van 
het Programma van Eisen. In de indivuele taakbeschrijving is te lezen dat de uit te 
voeren taken sturen op het gebruiken van het centrale informatiemodel. Daarnaast 
is er per taakbeschrijving aangegeven hoe men gedurende de taak met het 
centrale informatiemodel dient te interacteren. Met behulp van pijlen is 
aangegeven welke informatie uit het centrale informatiemodel gehaald moet 
worden en na het afronden van de taak in het centrale informatiemodel geplaatst 
moet worden. Met deze invulling van de taken is er voor gezorgd dat er binnen het 
nieuwe proces wordt voldaan aan deze eis.  
 

Eis  8 Eis  8 Eis  8 Eis  8 ----    Binnen het Binnen het Binnen het Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om bedrijfsgevoelige informatie af te bedrijfsgevoelige informatie af te bedrijfsgevoelige informatie af te bedrijfsgevoelige informatie af te 
schermen van schermen van schermen van schermen van de verschillende partijende verschillende partijende verschillende partijende verschillende partijen    

    
Tijdens het vooronderzoek kwam vanuit de verschillende partijen naar voren dat het 
erg belangrijk is dat bedrijfsgevoelige informatie in het hulpmiddel afgeschermd 
moet kunnen worden. Hiermee is er controle op het proces, de producten en de 
informatie. Allereerst is er binnen het hulpmiddel een hierarchie van modellen 
opgenomen; het hoofdmodel en secundair model. Dit zorgt ervoor dat niet alle 
informatie allemaal in het hoofdmodel wordt geplaatst, maar dat de verschillende 
aannemers hun informatie kunnen plaatsen in een secundair model. Daarnaast 
worden de meeste bestanden verzonden als PDF-bestand, omdat het erg 
gemakkelijk is om PDF-bestanden te beveiligen met een wachtwoord. Eén van de 
beoordelaars stelde dat het in de praktijk erg moeilijk is om informatie, met name 
binnen grote projecten, goed te beveiligen. Werken vanuit één informatiemodel 
brengt een groot risico met zich mee dat bedrijfsgevoelige informatie in de handen 
komt van de verkeerde partij. Hij stelde dat er met behulp van beveiligde 
documenten en het indelen van een hoofdmodel en secundair model er binnen het 
hulpmiddel een goede poging is gedaan, maar dat dit voor in de praktijk een 
bredere aandacht vereist. Met deze opmerkingen wordt er daarom deels aan de eis 
voldaan. In paragraaf 6.2 zijn de opmerkingen van de beoordelaar vertaald naar 
een aanbeveling voor een vervolgonderzoek. 
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Eis 9Eis 9Eis 9Eis 9    ----    De De De De totale totale totale totale doorlooptijd in het ramingsprocesdoorlooptijd in het ramingsprocesdoorlooptijd in het ramingsprocesdoorlooptijd in het ramingsproces    moet geminimaliseerd zijnmoet geminimaliseerd zijnmoet geminimaliseerd zijnmoet geminimaliseerd zijn    
    
Het vernieuwde proces is zodanig ontworpen dat taken zijn samengevoegd of 
sneller uitgevoerd kunnen worden. De nieuwe taken worden uitgevoerd door een 
nieuwe rol, namelijk de modelleur. Hierdoor blijft  de totale werkinspanning in het 
ramingsproces misschien wel gelijk. Daarnaast is met het hulpmiddel een uniforme 
manier van werken omschreven, waardoor werknemers inzichtelijk hebben welke 
taken uitgevoerd dienen te worden en welke informatie daarvoor gebruikt moet 
worden. Dit zorgt voor een versnelling in het gehele proces. De beoordelaars 
hebben deze vraag unaniem positief beantwoord, waardoor de eis wordt behaald.      
    

Wens 1 Wens 1 Wens 1 Wens 1 ----    Minder handelingen dan in het huidige ramingsproces van MovaresMinder handelingen dan in het huidige ramingsproces van MovaresMinder handelingen dan in het huidige ramingsproces van MovaresMinder handelingen dan in het huidige ramingsproces van Movares    
    
Aan deze wens kan binnen het proces niet voldaan worden. Het modelleren, 
werken en controleren vanuit een 3D-model heeft geleidt tot extra handelingen in 
het proces. Binnen het nieuwe proces is er een extra rol opgenomen voor een 
modelleur, welke een groot deel van de nieuwe taken op zich zal nemen. Echter 
dient er geconstateerd te worden dat aan deze wens niet kan worden voldaan. 
 

Wens 2 Wens 2 Wens 2 Wens 2 ----Zoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te wordenZoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te wordenZoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te wordenZoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te worden    
 
Door te werken vanuit een 3D-model zijn er een taken deels of geheel 
geautomatiseerd. Met name het inladen van hoeveelheden in het werkbestand via 
een 3D-model is een grote verandering binnen het proces. Desondanks zijn er nog 
vele taken die handmatig uitgevoerd dienen te worden. Beide beoordelaars gaven 
aan dat er binnen het hulpmiddel bijvoorbeeld geen sprake is van een koppeling 
tussen een kostendatabase en het 3D-model. Het controleren van gegevens en 
koppelen van eenheidsprijzen zullen ook in het vernieuwde proces handmatig 
uitgevoerd dienen te worden. Aan deze wens wordt daarom deels voldaan. 
 

WWWWens 3 ens 3 ens 3 ens 3 ----    Werkzaamheden worden door zo Werkzaamheden worden door zo Werkzaamheden worden door zo Werkzaamheden worden door zo weinigweinigweinigweinig    mogelijk personen uitgevoermogelijk personen uitgevoermogelijk personen uitgevoermogelijk personen uitgevoerdddd    
 
Het modelleren van het 3D-model binnen het ramingsproces zal worden uitgevoerd 
door een modelleur. Ondanks dat een modelleur een geschikt persoon is om deze 
taak uit te voeren, is het gunstiger om in de toekomst een kostendeskundige zelf te 
laten modelleren. Tijdens het vooronderzoek is bij verschillende bedrijven 
geconstateerd dat kostendeskundige zelf het 3D-model modelleren. Dit voorkomt 
miscommunicatie en de kostendeskundige is uiteindelijk de persoon die het beste 
weet welke informatie in het 3D-model moet komen te staan. Echter zijn de 
kostendeskundige binnen Movares niet voldoende vaardig om een dergelijk 3D-
model zelf te modelleren. Daarom wordt deze taak uitgevoerd door een modelleur. 
Hierdoor kan er echter niet aan de wens worden voldaan.  
 

Wens 4 Wens 4 Wens 4 Wens 4 ----    Zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en softwareZoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en softwareZoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en softwareZoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en software    
 
Door het toevoegen van nieuwe taken en het introduceren van een 3D-model als 
informatiebron, is het een logisch gevolg dat verschillende nieuwe programma’s en 
software door de rollen aangeleerd moet worden. Echter zullen de kerntaken, het 
maken van een kostenraming en inschrijfbegroting, met dezelfde programma’s 
uitgevoerd worden. Zoals al eerder beschreven wordt het maken van het 3D-model 
uitgevoerd door een modelleur; iemand die voldoende kennis heeft over de 
programma’s die nodig zijn om een 3D-model te maken. Met deze redenatie 
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hoeven de rollen in het nieuwe ramingsproces beperkte kennis te vergaren over 
nieuwe programma’s en kan er geconstateerd worden dat er aan de wens wordt 
voldaan. Echter waren de beoordelaars unaniem van mening dat de nieuwe 
programma’s en software binnen het nieuwe ramingsproces een zodanige rol in 
beslag nemen, dat de verschillende rollen toch moeten werken met nieuwe 
software. Een beoordelaar gaf aan dat ook het opzetten en onderhouden van het 
centrale informatiemodel extra inspanning van de werknemers vraagt. Met deze 
redenatie is er geconcludeerd dat er deels aan de wens is voldaan. 
 

WWWWens 5 ens 5 ens 5 ens 5 ----    Dat het hulpmiddel naast een papieren versie ook zoveel mogelijk digitaal beschikbaar isDat het hulpmiddel naast een papieren versie ook zoveel mogelijk digitaal beschikbaar isDat het hulpmiddel naast een papieren versie ook zoveel mogelijk digitaal beschikbaar isDat het hulpmiddel naast een papieren versie ook zoveel mogelijk digitaal beschikbaar is    
    

Door het hulpmiddel ook digitaal beschikbaar te stellen, is het makkelijker 
toegangelijk voor de verschillende partijen. Er is gekozen om het hulpmiddel, naast 
een papieren versie, beschikbaar te stellen via een website. Via een webomgeving 
hebben de partijen eenvoudig toegang tot het hulpmiddel en is men in staat om 
vanuit deze omgeving de procesbeschrijving te lezen. Op deze manier is het 
hulpmiddel digitaal beschikbaar gesteld en wordt er aan de wens voldaan.  
 
Algemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragen    
Naast het beoordelen van de eisen en wensen uit het Programma van Eisen, is de 
beoordelaars gevraagd om antwoord te geven op twee open vragen. Deze vragen 
hebben betrekking op de doelstelling en voor het beoordelen van de meerwaarde 
van het hulpmiddel. 
 
1. Bent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het 
ramingsproces in het centrale informatiemodel is ondergebracht? 

 
Deze vraag is door de beoordelaars verschillend beantwoord. De ene beoordelaar 
stelt dat alle bruikbare data wordt ondergebracht binnen het centrale 
informatiemodel. Door het cyclische karakter van de input en output per taak als 
een rode draad door het proces te laten lopen is er duidelijk wat de benodigde 
informatie per taak is en hoe dit uit het informatiemodel gehaald moet worden.  
De andere beoordelaar gaf aan dat er belangrijke data in het centrale informatie 
model mist. Het ramen van kosten is een vak.Dit betreft met name de interpretatie 
van gegevens die er zijn, en nog moeilijker, van de informatie die er niet is. 
Hieropvolgend stelt hij dat het gebruik van een gezond boerenverstand bovenaan 
blijft staan. Hij voegt toe dat een gestructureerd proces in combinatie met een 
informatiemodel, waarin eenduidige, actuele data is opgeslagen, wel bijdgraagt 
aan de totstandkoming van het product.  
 
2. Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de 
partijen in het ramingsproces? 
 
Door de beoordelaars is hier unaniem “Ja” op beantwoord. Het hebben van een 
duidelijke procesbeschrijving en een centraal informatiemodel, dat door de diverse 
partijen in het proces gebruikt kan worden om informatie te ontsluiten en te 
gebruiken, is goed. Op deze manier gebruikt iedereen dezelfde broninformatie.  
 
Op basis van de resultaten van de toetsing kan geconcludeerd worden dat het 
hulpmiddel aan een groot deel van de gestelde eisen en wensen voldoet.  In het 
volgende hoofdstuk wordt besproken wat deze resultaten betekenen in relatie met 
de probleemstelling en doelstelling.       
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6666 Conclusie en aanbevelingenConclusie en aanbevelingenConclusie en aanbevelingenConclusie en aanbevelingen    

In dit hoofdstuk zullen de conclusie en aanbevelingen van dit eindrapport worden 
beschreven. Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek, de ontwerpfase en 
de toetsing wordt beoordeeld of dat de doelstelling behaald is. Vervolgens zullen er 
richting het gastbedrijf enkele aanbevelingen worden gedaan.  
 

6.16.16.16.1     Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

 
Het doel van de afstudeeropdracht is het onderbrengen van alle bruikbare 
informatie in één  centraal informatiemodel, waardoor het hergebruik van data 
tussen de partijen in het ramingsproces wordt ondersteund, waarmee de 
doorlooptijd van het totale ramingsproces wordt geminimaliseerd. Met de 
afstudeeropdracht dienen de geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek 
geelimineerd te worden. Voor de volledigheid is de doelstelling hieronder 
weergegeven.  
 

“Het ontwerpen van een hulpmiddel, waarbij binnen het ramingsproces 100% van de bruikbare 
data is onderbracht in één centraal informatiemodel, waarmee de doorlooptijd van het totale 
ramingsproces geminimaliseerd wordt.” 

 
Met het hulpmiddel dient er een oplossing te komen voor de knelpunten binnen de 
geformuleerde probleemgebieden, welke zijn: 
 

• Ramingsproces inefficient door traditionele invulling werkprocessen 

• Beperkte aansluiting tussen Movares en aannemer 

• Ramingsproces sluit niet aan op toekomstige eisen opdrachtgever 
 
Daarnaast dient er te worden voldaan aan de volgende twee aspecten. 
 

• 100% van de bruikbare data is ondergebracht in één centraal informatiemodel 

• De doorlooptijd van het totale ramingsproces is geminimaliseerd. 
 
De eisen uit het Programma van Eisen (PvE)  zijn afgeleid  vanuit de doelstelling en 
zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de geconstateerde knelpunten worden 
verholpen. Op basis van de toetsing uit het voorgaande hoofdstuk is er 
geconstateerd of dat er aan de eisen is voldaan. Als er wordt voldaan aan het PvE 
en de twee aspecten, voldoet het hulpmiddel en is de doelstelling behaald.  
 
Door het optimaliseren en samenvoegen van verschillende taken en 
verantwoordelijkheden kan er binnen het nieuwe ramingsproces efficiënter gewerkt 
worden. Binnen verschillende taken wordt er met behulp van software en 
programma’s informatie gegenereerd, waar vroeger deze taken handmatig 
uitgevoerd dienden te worden. Daarnaast faciliteert het centrale informatiemodel 
het hergebruik van data en is het nieuwe proces zodanig ontworpen dat de 
opgestelde taken sturen op het gebruik maken van deze mogelijkheid. Dit heeft als 
gevolg dat de deelprocessen van de drie partijen beter op elkaar aansluiten, 
waardoor het nieuwe proces in vergelijking met het huidige proces efficiënter is 
ingericht. 
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Om de aansluiting en overdracht van informatie tussen de partijen te verbeteren is 
het van belang om van elke partij inzichtelijk te hebben op welke manier zij de 
informatie willen ontvangen. Vroeg in het proces wordt er daarom begonnen met 
het definieren van de projectonderdelen en het vaststellen van het gewenste 
detailniveau. Het opstellen van een parameterlijst maakt het gewenste detailniveau 
per projetonderdeel gemakkelijk inzichtelijk. Met behulp van de 
Objectentypebibliotheek (OTL) van de opdrachtgever wordt  het  3D-model 
vervolgens gemodelleerd. Met de OTL  kan er binnen het 3D-model op 
verschillende detailniveau’s worden gewerkt, waardoor zowel Movares als de 
aannemer werken op basis van dezelfde OTL. Met deze manier van werken wordt 
informatie eenduidig vastgelegd, is informatie herleidbaar en wordt het hergebruik 
dan data gefaciliteerd. Met deze verbeteringen in het proces is de opdrachtgever in 
staat om de kostenraming en inschrijfbegrotingen eenvoudiger te vergelijken, 
waardoor tijd en kosten worden bespaard.  
 
In de procesbeschrijving is er voor gekozen om per taak op een gedetaileerde 
manier aan te geven welke informatie er op welke manier in het centrale 
informatiemodel aanwezig dient te zijn. Voor alle partijen is inzichtelijk wat er per 
taak uitgevoerd moet worden en welke informatie men daarvoor moet gebruiken. 
Tevens is beschreven welke informatie men na het uitvoeren van de taak in het 
centrale informatiemodel dient te plaatsen. Deze constante interactie met het 
centrale informatiemodel, zorgt ervoor dat gegeneerde informatie in de ene taak, 
input is voor een opvolgende taak. Deze manier van informatieverstrekking zorgt 
ervoor dat alle bruikbare informatie binnen het ramingsproces in het centrale 
informatiemodel is ondergebracht.   
 
In de doelstelling is gesteld dat de doorlooptijd van het totale ramingsproces 
geminimaliseerd dient te worden. Uit de toetsing is op basis van inschattingen van 
externe beoordelaars gebleken dat de totale doorlooptijd in het ramingsproces 
geminimaliseerd wordt. Hierbij dient wel vermeld te worden dat deze conclusie is 
gebaseerd op de aannames van twee beoordelaars. Om met bewijs aan te tonen 
dat met het hulpmiddel de doorlooptijd in het totale ramingsproces wordt 
geminimaliseerd, zal het hulpmiddel in de praktijk getoetst dienen te worden.  
 
Uiteindelijk is er met het hulpmiddel een proces beschreven, waarbij is aangetoond 
dat alle bruikbare data in het ramingsproces binnen één centraal informatiemodel 
wordt ondergebracht en waar de doorlooptijd van het totale ramingsproces is 
geminimaliseerd. Op basis van deze constateringen kan gesteld worden dat de 
doelstelling is behaald.  
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6.26.26.26.2 AAAAanbevelingenanbevelingenanbevelingenanbevelingen    

 
In de conclusie is aangetoond dat de gestelde doelstelling voor deze 
afstudeeropdracht is behaald. Op basis van deze resultaten kunnen nieuwe 
onderzoeken gestart worden. Daarom zullen er op basis van de bevindingen uit het 
afstudeerwerk enkele aanbevelingen richting het gastbedrijf gedaan worden.  
 

• Kwantificeren van data in het huidige ramingsproces 

• Verdiepend onderzoek naar het modelleren van het 3D-model 

• Verdiepend onderzoek naar de informatieuitwisseling tussen partijen 

• Vervolgonderzoek naar het koppelen van een kostendatabase aan 3D-model 

• Verkennen mogelijkheden beveiligen bedrijfsgevoelige informatie 
 
De belangrijkste en grootste aanbeveling is om binnen het huidige ramingsproces 
te beginnen met het zorgvuldig kwantificeren van data over het ramingsproces. 
Momenteel is er te weinig bekend over de tijdsbesteding van de verschillende 
taken, bij welk onderdeel het meeste geld verloren gaat of waar de faalkosten 
binnen een project vandaan komen. Daarnaast  worden afgeronde projecten te 
weinig geevalueerd. Zonder deze kwantitatieve data kan er niks met zekerheid 
gezegd worden en zullen knelpunten en problemen altijd op basis van een gevoel 
of inschatting aangekaart worden. Met name in het voortraject was het voor de 
afstudeerder heel moeilijk om aan te tonen hoe groot het probleem daadwerkelijk 
was en op welke manier het ramingsproces aangepakt diende te worden. In het 
geval van aanwezige, kwantitatieve data is het gemakkelijker om inzichtelijk te 
krijgen waar de zwaartepunten binnen een proces liggen en kan er achteraf 
gemakkelijker getoetst worden of dat de verbeteringen in het proces daadwerkelijk 
effect hebben gehad.  
 
In het vernieuwde proces zal er gewerkt worden met een 3D-model. In de 
procesbeschrijving is beschreven op welke manier de modelleur de input krijgt om 
het 3D-model te modelleren. Hoe de modelleur vervolgens de input verwerkt in het 
3D-model is binnen deze afstudeeropdracht niet onderzocht. Een aanbeveling voor 
een vervolgonderzoek betreft dan ook het onderzoeken naar de benodigde stappen 
om de gegeneerde input voor het 3D-model te verwerken in het 3D-model. 
 
Het verdient de aanbeveling om verder onderzoek uit te voeren naar de uitwisseling 
van informatie, aangaande coderingen, beschrijvingen en het werken op 
verschillende detailniveaus. Het 3D-model is een informatiecontainer die wordt 
overgedragen tussen de verschillende partijen. Hiermee wordt het 3D-model de spil 
van het project. De informatie uit dit 3D-model zal in de toekomst alleen maar 
belangrijker worden. In de procesbeschrijving is aangegeven om de gewenste 
parameters per projectfase van de verschillende objecten te verzamelen in een 
parameterlijst. Het aanvullen van de parameterlijst zal zorgen voor een completer 
overzicht van de te leveren informatie per projectonderdeel, waardoor de 
uitwisseling van informatie tussen partijen nog beter kan verlopen.  
 
Alle drie de partijen in het ramingsproces hebben binnen hun eigen bedrijf 
beschikking over een grote kostendatabase. In deze kostendatabase is veel 
informatie te vinden over de toegepaste eenheidsprijzen en normen van afgeronde 
projecten. Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek is om te kijken naar de 
mogelijkheden tussen het koppelen van een kostendatabase aan een 3D-model. 
Op die manier heeft de kostendeskundige nog sneller inzicht in de zwaartepunten 
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binnen een project en kan hij vanuit het 3D-model kijken naar optimalisaties in de 
totaalprijs.   
 
De laatste aanbeveling komt voort uit een opmerking welke is gedaan door één 
van de beoordelaars gedurende de toetsing. Bij de toetsing van eis 8 stelt de 
beoordelaar dat het in de praktijk erg moeilijk is om informatie, met name binnen 
grote projecten, goed te beveiligen. Werken vanuit één centraal informatiemodel 
brengt een groot risico met zich mee dat bedrijfsgevoelige informatie in de handen 
komt van de verkeerde partij. Het verkennen van alternatieve mogelijkheden om 
informatie nog beter te beveiligen is daarom een aanbeveling richting het 
gastbedrijf.  
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AfkortinglijstAfkortinglijstAfkortinglijstAfkortinglijst    

    
AfkortingAfkortingAfkortingAfkorting    BetekenisBetekenisBetekenisBetekenis    

AEC-projecten  Architecture, Engineering, Construction projecten 

BIM Building Information Model 

GIS Geografisch informatiesysteem 

GWW-sector Grond-, weg- en waterbouw sector 

L- en U-waarde Laagste en Uiterste-waarde 

OTL Objecttypebibliotheek (Object Type Library) 

PVA Plan van Aanpak 

PvE Programma van Eisen 

RWS Rijkswaterstaat 

SE Systems Engineering 

SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen 

STABU Standaardbestek voor de woning- en utiliteitsbouw 

UAV Uniforme Administratieve Voorwaarden 

VO Voorlopig ontwerp 
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BIJLAGE A: INTEBIJLAGE A: INTEBIJLAGE A: INTEBIJLAGE A: INTERVIEWSRVIEWSRVIEWSRVIEWS    

Interview:ProRail Interview:ProRail Interview:ProRail Interview:ProRail ––––    BIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsproces    

Met: Fred Hop – kostendeskundige ProRail 
Vrijdag 09 januari 2015 

 

Opmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen Afstuderen    

Vaststellen van mijlpalen, je moet in kaart brengen in welke stappen je het uiteindelijke doel wilt 

bereiken. Hiermee creeer je gemakkelijker doelen en kan er structureel naar een doel toe gewerkt 

worden. 

Waarom BIM momenteel nog niet werkt bij kostenafdelingWaarom BIM momenteel nog niet werkt bij kostenafdelingWaarom BIM momenteel nog niet werkt bij kostenafdelingWaarom BIM momenteel nog niet werkt bij kostenafdeling    

• De discipline Rail is moeilijk te standardiseren, waardoor indeling in objecten een moeilijke 

taak is.  

• Veel variabelen in de spoorbouw, naar onze mening veel meer dan bij utiliteitsbouw en 

woningbouw. 

• Veel regeltjes die niet in een BIM model kunnen worden toegevoegd, maar wel essentieel 

zijn bij de prijsvorming 

• Controle op het proces ontbreekt, waardoor regels moeilijk vast te stellen zijn. 

• Een grote valkuil is dat de getallen uit een kostenraming/kengetal gekoppelt zijn aan veel 

randvoorwaarden, en het vertalen van de randvoorwaarden naar een BIM  is zeer 

uitdagend, wellicht onmogelijk. 

• Verder speelt er altijd de vraag of het investeren van tijd voor het opbouwen van een BIM het 

waard is? Er zijn juist kengetallen en dergelijke systemen ontwikkeld om het werk te 

versimpelen. Blijft het project wel overzichtelijk wanneer je het virtueel gaat opbouwen, of 

verlies je juist het overzicht? 

• Daarnaast schuilt er een groot gevaar bij de overdracht van een model. Zit alles in het 

model en wie is de verantwoordelijke partij wanneer er iets mist in het model? 

Kostenraming in relatie met EMVIKostenraming in relatie met EMVIKostenraming in relatie met EMVIKostenraming in relatie met EMVI    

• Kostenraming is een onderdeel van de gehele aanbesteding, in plaats van dat het geheel 

leidend is. EMVI is het leveren van prijs en kwaliteit, dus naast een kostenraming is ook een 

duidelijk plan van aanpak benodigd. 

• EMVI is het optmialiseren van de balans prijs/kwaliteit. Meer kwaliteit is vaak meer prijs. In 

overleg wordt er vaak gekozen voor de juiste balans. 

• EMVI is niet altijd benodigd, simpele kunstwerken hebben geen ingewikkelde 

aanbestedingsproces nodig. Hierbij voldoet de laagste prijs als criterium 
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Interview: BAM Interview: BAM Interview: BAM Interview: BAM ––––    BIM in het ramBIM in het ramBIM in het ramBIM in het ramingsprocesingsprocesingsprocesingsproces    
Met:Robin van Esch – kostendeskundige BAM 
Maandag19 januari 2015 

 

Opmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen Afstuderen    

BIM is heel interessant wanneer het toegepast wordt bij het opstellen van kostenramingen en 

begrotingen. Het gebruiken van BIM geeft je de mogelijkheid om met enkele drukken op de knop 

te spelen met vormfactoren, en dus de prijs.  

BIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsproces    

• BIM moet niet gezien worden als een obstakel. Met of zonder BIM, je bent als calculater 

altijd bezig met optimaliseren van het ontwerp/prijs met behulp van vormfactoren. BIM is een 

hulpmiddel en verbetering, dit is in zoveel gevallen al bewezen. 

• De branch of discipline moet geen excuus zijn. Het opstellen van een kostenraming bestaat 

uit 2 onderdelen. Het definieren van een hoeveelheid en het toekennen van een 

eenheidsprijs. Dit verschilt niet in de Bouw of Civiel.  

• Kostenafdeling spant echter de kroon in het conservatief denken en zijn daarom moeilijk te 

overtuigen van de voordelen.  

• Er mag/moet geen belemmering zitten in het indvidiueel aanpassen van gestandaardiseerrde 

objecten. Alle situaties zijn niet niet niet niet hetzelfde dus aanpassen en adapteren moet altijd blijven 

kunnen. Specialisme blijft daarom altijd nodig, met of zonder BIM. 

• Output van een BIM is vaak niet juridisch bindend. Opdrachtgevers zijn hier er extra 

voorzichtig in. 

• BIM levert een verschuiving van de werkzaamheden op; men zal voortaan hun hoeveelheden 

berekenen via een BIM. Het modelleren kost in eerste instantie meer tijd, maar het gaat 

gepaard met een learning curve. Op een zeker moment gaat het sneller 

o BIM heeft echter meer voordelen: 

o Makkelijker communicatiemiddel, zowel intern als extern 

o Minder kans om iets te vergeten 

� Beter inzicht in clashes en blinde vlekken in het project 

• Altijd blijven realiseren dat een investering qua tijd, ergens anders een besparing oplevert 

BIM bij de BAMBIM bij de BAMBIM bij de BAMBIM bij de BAM    

• Visie van BAM: via databases en op basis van paramters de beste referentieprojeccten 

kiezen voor het opstellen van nieuwe projecten 

• Grote verschuiving geweest van 2D-tekenaars naar 3D-modelleurs 

o Data is belangrijker geworden dan het visuele aspect 

o Data wordt namelijk gemaakt voor begrotingen, berekeningen, inkoop etc 

• Objectendatabase is opgebouwd vanuit de BAM zelf. Hierbij zijn de objecten gekoppeld aan 

de begrotingstructuur. Veranderingen in het ontwerp worden automatisch aangepast in de 

begroting.  

o Hierbij is begonnen met het specificeren van wat er benodigd is per object, 

gerangschikt op codering en aandachtspunten 
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o Een calculator wilt voor zijn kostenraming namelijk van een type object altijd 

hetzelfde weten. Hierbij is het simpel een kwestie van modelleerafspraken maken. 

Per fase kan er afgesproken worden wat er in het model dient te staan en wat niet. 

Dit wordt verduidelijkt in een parameterlijst 

o Daarnaast is het heel belangrijk om te beginnen met een model puur voor 

calculatie, daarna het model integreren met andere disciplines. 

 

• Wil je eenduidig, consequent en consistent zijn, dan moet je data op een manier gaan 

coderen, zodat iedereen in de branch een houvast heeft. Anders blijf je werken op 

verschillende eilanden. 

BIM en EMVI aanbestedingenBIM en EMVI aanbestedingenBIM en EMVI aanbestedingenBIM en EMVI aanbestedingen    

• Nieuwe ontwikkeling is wel dat BIM ook gevraagd wordt door opdrachtgevers bij EMVI-

aanbestedingen. Hierop moet je voorbereid te zijn, wachten is geen optie meer! 

• In de bouw is de ontwerpvrijheid een stuk kleiner binnen een EVMI aanbesteding. Het 

ontwerp van de architect blijft leidend, en alternatieve ontwerpen worden zelden 

meegenomen als EMVI-criteria.  

  



 
 
 

103 
 

Eindrapport 

Interview: Heijmans Interview: Heijmans Interview: Heijmans Interview: Heijmans ––––    BIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsproces    
Met:Stefan de Bont – kostendeskundige Heijmans 
Donderdag 12  februari 2015 

 

OpOpOpOpmerkingen Afstuderenmerkingen Afstuderenmerkingen Afstuderenmerkingen Afstuderen    

Goede ontwikkeling, het werken vanuit een BIM moet op een gegeven moment verplicht gaan 

worden binnen projecten. De inrichting is hierbij wel erg belangrijk, en dit kan alleen opgelost 

worden door met elkaar erover te praten. Afstemming en vastlegging in contracten is daarbij zowel 

de oplossing als de uitdaging. Binnen het vak van kosten is dit uitdagend, met name omdat open 

en transparant werken haaks staat op de basisprinicipes van BIM. Inschrijfprijzen zijn juist anders 

door het (handig) toepassen van verschillende hoeveelheden. Dit is goed om te onthouden, 

wanneer je gaat denken vanuit het gebruik van 1 informatiemodel. 

Onderzoeksvragen gerelateerd aan onderzoekOnderzoeksvragen gerelateerd aan onderzoekOnderzoeksvragen gerelateerd aan onderzoekOnderzoeksvragen gerelateerd aan onderzoek    

• Wat is een inschrijfbegroting en met welke doel wordt deze gemaakt? 
 

Inschrijfbegroting is volgens mij een kostprijs begroting waarin een bepaalde 
bedrijfsfilosofie in zit verwerkt. Hierbij kun je denken aan risico, kansen maar ook 
commerciële afwegingen. 
 

• Welke informatie heeft de aannemer nodig  voor het opstellen van een inschrijfbegroting? 
 

Afhankelijk van het niveau van de begroting/raming. Voor een begroting op basis 
van uitgewerkte bestekstukken heb je andere informatie nodig dan een raming op 
basis van DO-stukken. Het is dus lastig aan te geven welke informatie nodig is voor 
het opstellen van een begroting. Denkend vanuit een BIM is het daarom essentieel 
om vooraf vast te leggen wat de benodigde informatie is, zodat de modelleur weet 
welke informatie in het model dient te staan. 
 

• Hoe wil de aannemer deze informatie via het BIM-model ontvangen?  
 

Dit is een onderwerp waar we bij Utiliteit momenteel mee bezig om dit voor onszelf 
duidelijk te krijgen. Dit is een ontwikkeling die al een tijdje speelt en veel tijd kost, 
mede omdat je te maken hebt met verschillende stakeholders. Dus hierover kan ik 
op dit moment nog niets vertellen. 

 

• Welke invloed heeft de ontwerpvrijheid binnen een EMVI aanbesteding op de 
informatiebehoefte en informatie-uitwisseling bij de aannemer?  
 

Dit kan, indien je als aannemer invloed kunt hebben op het ontwerp. Met deze 
ontwikkeling kan je op die manier onderscheidend zijn tijdens een aanbesteding. 
De informatie die je opdrachtgevers ontvangt zal dan ook steeds abstracter 
worden. Dit is ook een verandering die we steeds vaker tegenkomen. 
Opdrachtgevers geven middels een programma van eisen haar wensen aan. Het is 
dan aan de aanbieder om op basis  hiervan een aanbieding te maken. De 
aannemer krijgt dus een meer adviserende rol en kan door middel van 
verschillende alternatieven de opdrachtgever voorzien van meerder oplossingen 
aangaande het originele vraagstuk/probleem.  
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Interview: RWSInterview: RWSInterview: RWSInterview: RWS    
Met:Erik van Bree – kostendeskundige RWS 
Maandag16 februari 2015 

 

Opmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen AfstuderenOpmerkingen Afstuderen    

• Denken vanuit een theorie is goed, maar de praktijk zal je leren dat jouw 

afstudeeronderzoek erg moeilijk en gevoelig ligt. Met name het vetrouwen in HET model is 

heel laag. Hierdoor zullen partijen altijd hun eigen model gaan bouwen of in ieder geval uit 

gaan van hun eigen kunnen. Alhoewel het winnen van het vertrouwen niet jouw afstuderen 

is, is dit wel hetgeen dat belangrijk is in de praktijk. 

BIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsproces    

• BIM moet goed zijn. Hoe een BIM goed is, is afhankelijk van de partijen die in een project 

zitten. Maar de partijen moeten allen het model willen gebruiken. Dit vraagt om vertrouwen 

onderling, en dat is er momenteel niet, waardoor iedereen het opnieuw doet (dubbel werk).    

• Verschillende partijen verlangen verschillende informatie, op verschillende detailniveau. 

Movares gebruikt relatief weinig kostenposten in hun kostenraming, waar aannemers heel 

specifiek hun kostenposten benoemen. Hier ontstaat het probleem wie, wat, hoe en wanneer 

gaat modelleren. Gaat Movares voor de aannemer een BIM opstellen, en kan Movares dit 

uberhaupt? Weet het ingenieursbureau wat er in het model moet staan voor de aannemer? 

En wie betaalt er dan voor de ontwikkeling van dit model?    

• De verantwoordelijkheid, met name de finaniciele verantwoordelijkheid, ligt dus gevoelig en 

in de praktijk is dit ook het moeilijkste aandachtspunt.     

• Ingenieursbureau’s dragen op dit moment geen financiele risico’s en zijn daarom minder 

betrokken bij de kwaliteit van een model. Eventuele fouten in het model hoeven niet betaald 

te worden door het ingenieursbureau. Als je wilt dat andere partijen het model gebruiken, 

dan dien je ook verantwoordelijkheid te nemen over het model, en financieel bij te dragen 

wanneer het model niet goed (genoeg) blijkt te zijn. Hierbij voornamelijk het risico 

wegnemen bij de aannemer (de aannemer is het meest afhankelijk van een goed model, hij 

wilt het model gebruiken voor meerdere fases).    

• In Engeland bestaat er het systeem van Quantity Surveying. Hierbij worden bureau’s 

ingeschakeld om de juist hoeveelheden te bepalen (dit kan dus ook het modelleren van een 

BIM zijn), maar zijn daarbij ook financieel verantwoordelijk voor deze informatie. Deze 

bureau’s zorgen er dus wel voor dat dit goed zit, ze zijn immers de partij die moeten betalen 

wanneer het niet goed is. Maar wederom de vraag: wanneer is het model goed?     

o Gebrek aan eenduidige en branchebrede afspraken    

o Gebrek aan vertrouwen tussen partijen    

o Aannemers bouwen liever hun eigen modellen (gevolg van vertrouwen)    

Mogelijkheden/aanbevelingen BIM in het ramingsprocesMogelijkheden/aanbevelingen BIM in het ramingsprocesMogelijkheden/aanbevelingen BIM in het ramingsprocesMogelijkheden/aanbevelingen BIM in het ramingsproces    

• Opstellen van eenduidige en branchebrede afspraken 

• Verantwoordelijkheid nemen over het model 

• Raming- en calculatieproces inkorten, om zo het gebruik van het model te verplichten 

• Zorgen dat de BIM werkbaar blijft voor de aannemer, zodat aanpassingen maken mogelijk 

blijft. Wel zorgen over duidelijke afspraken aangaande overdracht en verantwoordelijkheid 
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Interview:ProRail Interview:ProRail Interview:ProRail Interview:ProRail ––––    BIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsprocesBIM in het ramingsproces    
Met: Fred Hop – kostendeskundige ProRail 
Dinsdag 17 februari 2015 
 

Doelstelling InterviewDoelstelling InterviewDoelstelling InterviewDoelstelling Interview    

• Inventariseren van de werkprocessen bij ProRail 
• Standpunt verantwoordelijkheid over het infromatiemodel 

 
InvInvInvInventariseren van de werkprocessenentariseren van de werkprocessenentariseren van de werkprocessenentariseren van de werkprocessen    

• Alle projecten worden doorlopen gebruik makende van de van te voren vastgestelde 

projectfase, zoals deze staan beschreven in de leidraad kostenramingen van ProRail 

• Voor alle fase is in kaart gebracht welke documenten wij nodig hebben in al deze 

projectfases. Dit zijn documenten die wij zelf dienen te maken, maar ook die wij dienen te 

ontvangen van opdrachtnemers. 

• Het gehele ramingsproces wordt doorlopen aan de hand van de SSK-systematiek en is 

hiermee gelijk aan het ramingsproces van Movares. Dit houdt in dat voor 95% het 

ramingsproces hetzelde is als bij Movares.  

• Ook het controleren van de kostenraming van Movares wordt bij ProRail gedaan met het 

handboek van SSK-2010 systematiek.  

• Het toevoegen van een centraal informatiemodel in het ramingsproces heeft ook invloed op 

het controleproces. Momenteel wordt er gecontroleerd op basis van tekeningen, maar 

wanneer een dergelijk model gebruikt wordt voor het opstellen van de kostenraming en 

inschrijfbegroting dient het eigenlijk ook gebruik te worden bij het controleren van deze 

producten.  

• Er dient inderdaad duidelijk te zijn wat de veratnwoordelijkheid is van de partijen in het 

ramingsproces. Financieel is ProRail de partij die het ontwikkelproces van Movares 

financiert. Voor het ontwikkelen van een informatiemodel zijn wij bereid te betalen, maar 

dient de kwaliteit gewaarborgd worden. Op dit moment is dat nog onduidelijk, dus is het 

niet gek dat wij als partij ook op financieel gebied terughoudend zijn. Om dit te verandreren 

dienen er afspraken gemaakt worden over het leveren van kwaliteit.  
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BIJLAGE B: BIJLAGE B: BIJLAGE B: BIJLAGE B: BESCHRIJVING RAMINGSPROCES VANUIT BESCHRIJVING RAMINGSPROCES VANUIT BESCHRIJVING RAMINGSPROCES VANUIT BESCHRIJVING RAMINGSPROCES VANUIT 

PARTICIPERENDE OBSERVATIEPARTICIPERENDE OBSERVATIEPARTICIPERENDE OBSERVATIEPARTICIPERENDE OBSERVATIE    

(1) Kickoffgesprek extern houden(1) Kickoffgesprek extern houden(1) Kickoffgesprek extern houden(1) Kickoffgesprek extern houden    

 

 

 
1.1 Projectinformatie toelichten 
De opdrachtgever of een verantwoordelijke namens de opdrachtgever geeft een 
korte presentatie van het project en de tot die tijd gemaakte ontwerpkeuzes.  
 
1.2 Presenteren PVA 
Vanuit Movares geeft een kostendeskundige een presentatie over het PVA, met 
betrekking tot de kostenraming. Het PVA is onderdeel geweest van de aanbesteding 
en via deze presentatie wordt iedereen ingelicht over de gemaakte keuzes en 
toezeggingen. 
 
1.3 Coördinerend kostendeskundige aanstellen 
Voor het ramingsproces zal er een coördinerend kostendeskundige worden 
aangesteld. Deze is intern vaak al aangesteld. Hij fungeert als projectleider van de 
kostenafdeling bij Movares en neemt daarmee de leiding over het gehele, interne 
ramingsproces. Movares beschikt intern over vier coördinerend kostendeskundigen. 
 
1.4 Kwaliteitssysteem toelichten 
Onderdeel van het PVA is een toelichting op het kwaliteitsysteem van Movares.  
Als bedrijf dien je aan te kunnen tonen dat de kostenramingen die je opstelt een 
bepaalde kwaliteit hebben. Het is belangrijk om richting de opdrachtgever duidelijk 
te maken hoe Movares deze kwaliteit waarborgt en garandeert. 
 
1.5 Discussie PVA 
Het PVA geldt als leidraad voor de rest van het ramingsproces. Daarom is het extra 
belangrijk dat alle partijen hetzelfde denken over hoe het ramingsproces doorlopen 
gaat worden. Tijdens deze discussie worden enkele punten besproken. 
 
1.6 PVA goedkeuren 
Nadat alle punten zijn besproken wordt het PVA goedgekeurd door de 
opdrachtgever en is er cohesie tussen beide partijen over de aanpak van het 
project.  
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(2) Kickoffgesprek intern houde(2) Kickoffgesprek intern houde(2) Kickoffgesprek intern houde(2) Kickoffgesprek intern houdennnn    

 

 
 
2.1 Verantwoordelijkheden project toelichten 
Intern worden de overige kostendeskundigen ingelicht door de coördinerend 
kostendeskundige. Hetgeen dat besproken is tijdens het externe kickoffgesprek 
wordt nu gepresenteerd aan de interne kostendeskundigen. 
 
2.2 Taken verdelen 
Binnen de projectgroep worden de vastgelegde taken verdeeld, zodat iedereen een 
bepaald deel van het project gaat uitwerken. 
 
2.3 Interne planning maken 
Nadat de taakverdeling is gemaakt, worden aan de desbetreffende taken deadlines 
gekoppeld, zodat voor iedereen inzichtelijk is, wat wanneer af moet zijn. 
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(3) Kosten bepalen(3) Kosten bepalen(3) Kosten bepalen(3) Kosten bepalen    

Nadat de ontwerpteams de tekeningen VO hebben gemaakt, kan begonnen 
worden met het bepalen van de kosten en het vastleggen van de spreidingen. Deze 
twee processen lopen parallel met elkaar, omdat beide processen informatie nodig 
hebben van elkaar. Binnen een ramingsproces zijn er zogeheten kostengroepen en 
kostencategorieën. Kostengroepen worden in een raming aangegeven in de 
kolommen en bestaan uit directe kosten, indirecte kosten en risicoreservering. 
Kostencategorieën worden in een raming aangegeven op regelniveau en bestaan 
uit bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringkosten en overige bijkomende kosten. 
 

 

3.1 Bepalen bouwkosten 
Met bouwkosten worden de kosten bedoeld die nodig zijn voor de fysieke realisatie 
van het object. De bouwkosten voor een weg omvatten bijvoorbeeld de kosten voor 
de aanleg van grond en de wegverhardingen. Bouwkosten bepalen voor een groot 
deel de totale investeringskosten van een project.  
 
3.2 Bepalen vastgoedkosten 
De kosten die worden opgenomen bij de categorie vastgoedkosten bestaan uit de 
kosten die nodig zijn voor de verwerving en het gebruik van het terrein waarop het 
object wordt gerealiseerd (CROW, 2010). 
 
3.3 Bepalen engineeringkosten 
De kosten die gepaard gaan door het ontwikkelen en uitdenken van het project 
worden onder engineeringkosten geplaatst. Ook het inschakelen van externe 
bedrijven en het uitvoeren van onderzoek vallen onder engineeringkosten. 
 
3.4 Bepalen overige bijkomende kosten 
De kostencategorie overige bijkomende kosten betreft al de kosten die niet horen 
bij de andere kostencategorieën. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kosten voor 
vergunningen, heffingen, leges en rentekosten tijdens de voorbereidings- en 
uitvoeringstijd. 
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(4) Spreidingen vastleggen(4) Spreidingen vastleggen(4) Spreidingen vastleggen(4) Spreidingen vastleggen    

Tegelijkertijd met het bepalen van de kosten, wordt er begonnen met het 
vastleggen van de spreidingen. Tijdens het VO zijn er nog veel onduidelijkheden in 
het ontwerp. Deze onzekerheden worden in het ontwerp meegenomen door het 
toepassen van spreidingen.  
 
Alle posten in een raming kennen twee waarden: een waarde voor de prijs 
(eenheidsprijs) en één voor de hoeveelheid (komend uit het hoeveelhedenboek). 
Beide waarden worden de T-waarde genoemd. In een raming worden altijd een 
laagste waarde (L-waarde) en een uiterste waarde (U-waarde) bepaald. Dit zijn 
waarden die de betreffende post in de uitvoerende periode zal kunnen aannemen, 
oftewel de spreiding. Hoe meer onduidelijkheden er zijn in het ontwerp, des te 
groter te spreidingen. Spreidingen worden toegepast om met een bepaalde 
zekerheid te voorspellen de uiteindelijke investeringskosten zullen zijn.  
 

 
 
4.1 Hoeveelheidspreiding vastleggen 
De tekeningen VO, die de ontwerpteams hebben gemaakt, worden gebruikt om de 
hoeveelheden te bepalen. Het verder ontwikkelen van het VO naar DO zal echter 
nog vele veranderingen met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om een 
spreiding mee te nemen voor het bepalen van de investeringskosten. 

 
4.2 Eenheidsprijsspreiding vastleggen 
Eerder is uitgelegd hoe de eenheidsprijzen tot stand komen. De gekozen prijzen zijn 
echter nog steeds getallen gebaseerd op kengetallen, referentieprojecten en 
eventueel offertes. Om de aannames een marge te geven, wordt er een 
eenheidsprijsspreiding toegepast.  
 
4.3 Spreiding van de gevolgkosten uitrekenen 
Vanuit een gemaakte risicoanalyse kan de spreiding van de gevolgkosten worden 
bepaald. De complexiteit (en dus onzekerheid) van het project bepaald de grootte 
van de mogelijke gevolgkosten. Door middel van een kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse worden de risico’s in kaart gebracht, waaruit vervolgens de gevolgkosten 
kunnen worden berekend.  
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(5) Probabilistische investeringskosten bepalen(5) Probabilistische investeringskosten bepalen(5) Probabilistische investeringskosten bepalen(5) Probabilistische investeringskosten bepalen    

Na het bepalen van de spreidingen, kan er begonnen worden met het bepalen van 
de investeringskosten. Allereerst wordt er een deterministische kostenraming 
opgesteld. Wanneer deze kostenraming is opgesteld, kan er begonnen worden met 
probabilistisch ramen. Door middel van een Monte-Carlo simulatie kunnen de 
probabilistische investeringskosten worden berekend. De resultaten uit de simulatie 
worden gecontroleerd om vervolgens de kostenraming intern ter controle te leggen. 
 

 
 
5.1 Deterministische kostenraming opstellen 
Bij een deterministische kostenraming worden alleen de T-waarden van alle 
kostenposten gebruikt om de totale investeringskosten te bepalen. De T-waarde 
van elke kostenpost bestaat uit de eenheidsprijs x hoeveelheid. De t-waarde is de 
modale waarde. Bij een deterministische kostenraming wordt dus geen rekening 
gehouden met spreiding, alleen de eenheidsprijs x hoeveelheid. Risico's en 
onzekerheden worden hierbij op basis van ervaring ingeschat en middels een 
percentuele opslag in de raming opgenomen. 
 
5.2 Monte Carlo simulatie uitvoeren 
Om het effect van de risico’s en spreidingen op de projectraming te berekenen, 
wordt een simulatie met de Monte-Carlo methode uitgevoerd. Bij een Monte-Carlo 
simulatie wordt de raming 10.000 keer doorgerekend met aselecte trekkingen 
binnen de bepaalde spreidingen van de hoeveelheden, eenheidsprijzen en 
gevolgkosten van de risico’s (CROW, 2010). Uiteindelijk genereert de simulatie 
een Mu-waarde. De Mu-waarde is de verwachtingswaarde en is het rekenkundig 
gemiddelde van de kansverdeling. 
 
5.3 Resultaten controleren 
Na het uitvoeren van de Monte Carlo simulatie dienen de resultaten gecontroleerd 
te worden. De waarden kunnen afwijken van de gestelde hypothese. Bij 
geconstateerde foutieve waarden worden de parameters in de simulatie aangepast 
en zal vervolgens de simulatie opnieuw worden uitgevoerd. Als de resultaten goed 
worden bevonden, dan wordt de kostenraming goedgekeurd. De kostenraming 
wordt vervolgens “Concept kostenraming” genoemd.  
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(6) Interne kwaliteit waarborgen(6) Interne kwaliteit waarborgen(6) Interne kwaliteit waarborgen(6) Interne kwaliteit waarborgen    

Wanneer een opdrachtgever een kostenraming aanvraagt, dan verwacht hij dat de 
bedrijven die zich daarop inschrijven de kostenraming goed maken; een bepaalde 
kwaliteit leveren. Een goede verwoording van je kwaliteitsysteem bij de inschrijving 
kan het verschil maken bij het binnenhalen van projecten. Voordat er begonnen 
wordt met ramen, wordt tijdens het externe kickoffgesprek opnieuw het interne 
kwaliteitssysteem toegelicht, aangezien het kwaliteitsysteem belangrijk is bij de 
uiteindelijke bepaling van de investeringskosten. Gedurende het proces is daarom 
belangrijk om constant deze kwaliteit te waarborgen. 
 

 
 
6.1 Startgesprek controle kostenraming 
De controle van de concept kostenraming wordt altijd uitgevoerd door een collega 
kostendeskundige en niet door de persoon die de kostenraming zelf heeft 
opgesteld. Tijdens het startgesprek vindt er een overdracht van informatie plaats 
tussen de kostendeskundigen. De coördinerend kostendeskundige krijgt uitleg van 
de kostendeskundige die de deelraming aanlevert. Hij licht toe welke informatie is 
gebruikt en hoe de deelraming is opgebouwd.  
 
6.2 Intern toetsen concept kostenraming  
Om de kwaliteit richting de opdrachtgever te waarborgen wordt het gehele 
ramingsproces getoetst. Dit gebeurt aan de hand van een intern opgesteld 
toetsingsformulier. In dit document staat exact beschreven wat er getoetst is, welk 
commentaar er gegeven is en wat er vervolgens mee gedaan is. 
 
6.3 Opsturen naar opdrachtgever 
Wanneer de procedure en producten intern zijn getoetst kunnen de producten 
intern worden vrijgegeven en worden opgestuurd naar de opdrachtgever.  
De kostendeskundige van de opdrachtgever krijgt nu de mogelijkheid om de 
kostenraming te controleren. 
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(7) Externe vrijgave kostenraming krijgen(7) Externe vrijgave kostenraming krijgen(7) Externe vrijgave kostenraming krijgen(7) Externe vrijgave kostenraming krijgen    

 

 

7.1 Ontvangen intern vrijgegeven kostenraming 
De door Movares verstuurde intern vrijgegeven kostenraming wordt ontvangen 
door de opdrachtgever. Vervolgens laat de opdrachtgever het intern controleren of 
laat hij het controleren door een externe partij.  
 
7.2 Externe toetsing totale raming 
De kostendeskundige zal de kostenraming toetsen door middel van een externe 
review. Dit is een afwijkend toetsingdocument dan het toetsingsformulier van 
Movares. Na de toetsing beslist de kostendeskundige van de opdrachtgever of dat 
de kostenraming voldoet aan de gestelde eisen.  
 
7.3 Opsturen feedback 
Wanneer de kostendeskundige van de opdrachtgever besluit dat de kostenraming 
niet voldoet aan de gestelde criteria of er staan onwaarheden in de kostenraming, 
dan zal hij dit tekstueel vastleggen en de feedback versturen naar Movares.  
 
7.4 Feedback verwerken in concept kostenraming  
De feedback wordt ontvangen door Movares en vervolgens verwerkt in de 
kostenraming. Movares is de enige die de kostenraming aanpast. De 
kostendeskundige van de opdrachtgever past zelf de raming niet aan. Wanneer 
alles is aangepast wordt deze opgestuurd naar de opdrachtgever, zie 86.1, en 
opnieuw worden getoetst. 
 
7.5 Goedkeuren kostenraming 
Als de kostenraming goed door de toetsing komt, dan is het klaar om de 
kostenraming extern vrij te geven. Dit is een bevestiging van de opdrachtgever 
richting Movares dat de kostenraming voldoet aan de vooraf gestelde 
voorwaarden.    
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BIJLAGE C: BIJLAGE C: BIJLAGE C: BIJLAGE C: BPMN 2.0 HandleidingBPMN 2.0 HandleidingBPMN 2.0 HandleidingBPMN 2.0 Handleiding
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BIJLAGE DBIJLAGE DBIJLAGE DBIJLAGE D: OVERZICHT KOSTENCATEGORIEEN: OVERZICHT KOSTENCATEGORIEEN: OVERZICHT KOSTENCATEGORIEEN: OVERZICHT KOSTENCATEGORIEEN    
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BIJLAGE EBIJLAGE EBIJLAGE EBIJLAGE E: : : : Onderzoek Systems EngOnderzoek Systems EngOnderzoek Systems EngOnderzoek Systems Engineeringineeringineeringineering 

Introductie Systems Engineering 

 
Het begrip Systems Engineering zal worden uitgelegd aan de hand van het 
uitgegven handboek voor de GWW-sector (ProRail & Rijkswaterstaat, 2013). 
Systems Engineering is een werkwijze welke internationaal wordt erkend. Vanuit de 
International Council on Systems Engineering (INCOSE), internationale 
vakvereniging voor SE, wordt vertaald de volgende definitie gesteld: 
 

‘Systems Engineering is een interdisciplinaire benadering met bijbehorende middelen die zich richt 
op het realiseren van succesvolle systemen. SE focust op het definiëren van klantbehoeften en de 
gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de 
ontwerpsynthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk: bediening en 
besturing, training en ondersteuning, kosten en planning, prestatie, realisatie, testen en 
verwijdering. SE beschouwt zowel de bedrijfsdoelen als de technische behoeften van alle klanten. 
Dit met het doel een kwaliteitsproduct te realiseren dat voldoet aan de gebruikersbehoefte.’ 

 
Samengevat betekent dit dat Systems Engineering bij alle aspecten in een 
bouwproces denkt in systemen, waarbij aan de systemen vroegtijdig klantbehoeften 
en klanteisen gekoppeld worden, welke gedurende het proces ingevuld worden met 
technische oplossingen die gedurende het proces constant geverifieerd en 
gevalideerd worden (ontwerpsynthese en systeemvalidatie).  
 
Het idee achter SE kan samengevat worden in een aantal hoofdlijnen  
 

• Systeemdenken 

• Optimalisatie over de gehele levenscyclus 

• De klantvraag centraal 

• Van abstract naar concreet 
• Expliciet werken 
 

Systeem denken 

Systems Engineering is gebaseerd op systeemdenken. Hierbij is een systeem een te 
onderscheiden verzameling van elementen, waarbij de elementen onderling 
allemaal een relatie met elkaar hebben. Een systeem kan dus bijvoorbeeld een 
organisatie of een proces zijn. Systemen, en daarmee de verschillende elementen, 
hebben vervolgens weer een relatie met de verschillende systemen. Uiteindelijk zijn 
alle systemen onderdeel van een groter geheel. Met systeemdenken houden 
mensen rekening met het complete systeem, en dus alle betrokken partijen in de 
keten in alle fasen van het project. 
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Boven is een overzicht te zien van de verschillende SE-processen gedurende alle 
fasen van een bouwproces. Met de grijze balken is aangegeven dat in bepaalde 
fasen processen een grotere inspanning vragen dan in andere fasen. De volgende 
processen worden onderscheiden. 
 

Proces Beschrijving proces 

Definitieproces van 
eisen van 
belanghebbenden 

Het identificeren van de belanghebbenden, die betrokken zijn bij het 
systeem gedurende de levenscyclus, en hun klantbehoeften en 
klantwensen (klanteisen).  

Eisenanalyseproces 

Wensen en behoeften van belanghebbenden worden vaak uitgedrukt 
in functies die het systeem gedurende de levenscyclus moet vervullen. 
Tijdens het eisenanalyseproces worden deze wensen en behoeften 
geanalyseerd en afgewogen om tot een set van eisen te komen. 

Architectuur 
Ontwerpproces 

In dit proces worden verschillende alternatieven afgewogen om tot een 
oplossing te komen die voldoet aan de gestelde eisen. 

Implementatieproces Tijdens dit proces worden onderdelen van het systeem samengesteld. 

Integratieproces 
Het combineren van de onderdelen van het systeem om een product te 
creëren dat gespecificeerd is in de systeemeisen. 

Verificatieproces 
Het doel van dit proces is het vaststellen dat het systeem voldoet aan 
de gespecificeerde systeemeisen. 

Overgangsproces 
Hier wordt het systeem in werking gesteld. Hierdoor kan het systeem de 
functies gaan vervullen die in de klanteisen zijn gedefinieerd. 

Validatieproces 
Hier wordt een vergelijkende beoordeling uitgevoerd en bevestigd dat 
de klanteisen van de belanghebbenden correct zijn uitgewerkt. 

Gebruiksproces Bij dit proces wordt het systeem gebruikt. 

Onderhoudsproces 
Doel van het onderhoudsproces is het in stand houden van de functies 
van het systeem 

Verwijderingsproces 
Sloop van het systeem en verwerking van alle afvalproducten en het 
terugbrengen van de omgeving in haar oorspronkelijke of een 
aanvaardbare toestand. 
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De beschreven SE-processen worden niet eenmalig uitgevoerd in het gehele 
proces, maar worden iteratief ingezet gedurende meerdere fases van het project. 
 

Optimilisatie over de levenscyclus 

Een van de kenmekren binnen SE is dus het optimaliseren van systemen gedurende 
de gehele levenscyclus en het creëren van een optimale samenhang tussen andere 
systemen. SE is hiermee faseoverstijgend en ontwerpkeuzes worden daarom 
overwogen over meerder fases in het project. Zo kan een investering in de 
realisatiefase (duurder product) een flinke besparing opleveren gedurende de 
onderhoudsfase, waardoor de kosten over de gehele levenscyclus lager uit vallen 
 

De klantvraag centraal 

Bij de projecten waarbij SE wordt toegepast, worden de problemen en kansen 
gerelateerd aan een klantvraag vanuit de stakeholders. Hiermee wordt bedoeld dat 
niet de techniek, maar de werkelijke behoefte van de klant van belang is. De klant 
betreft in dit geval niet alleen de betalende klant, maar heeft betrekking op alle 
personen en organisaties die een direct belang hebben bij het project. De 
gerealiseerde oplossing dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eisen en 
wensen van deze stakeholders. 

 
vHet specifieren van de klantvraag levert uiteindelijk klantbehoefte en klanteisen 
op. De klantebhoefte en klanteisen legt men vast in een Klant Eisen Specifictie 
(KES..  
 

 
Om in de klantbehoefte te voorzien, moet een systeem een aantal functies 
vervullen. Uit de KES van de belanghebbenden wordt een oplossingsruimte 
gekozen. Dit vormt de input voor het systeem. De oplossingsruimte kan begrenst 
worden door bijvoorbeeld fysieke begrenzingen, normen en richtlijnen, tijd en 
budget. Binnen de gekozen oplossingsruimte zijn er meerdere ontwerpkeuzes 
mogelijk om aan de KES te voldoen. Gedurende deze periode heeft het proces een 
divergerent karakter; het bestaat uit het verkennen van de mogelijkheden binnen de 
oplossingruimte. Na het opstellen van varianten dient er geconverteerd te worden; 
er dienen besluiten over het systeem genomen te worden. De uiteindelijke besluiten 
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worden vastgesteld in ontwerpeisen (ONT)- en systeemeisen (SES). Binnen Movares 
is dit gevisualiseerd in een vismodel. 
 

 
De processen binnen SE gaan uit van een iteratie tussen functies, eisen en 
oplossingen. Ontwerpkeuzes bepalen hoe het systeem die functies uiteindelijk 
vervult en welke oplossingsruimte benut wordt. Dit leidt weer tot afgeleide functies 
en nadere eisen aan de verdere ontwikkeling van het systeem. Dit is de output van 
het systeem. De output van het ene systeem is vervolgens weer de input voor een 
volgende (sub)-systeem. Dit wordt Iteratief Specifieren genoemd.  
 

 
 
Het iteratieve proces is hierboven weergeven. Wanneer er gekeken wordt naar de 
grijze vlakken zien we het Eisenanalyseproces en Architectuur Ontwerpproces. Het 
resultaat van het doorlopen van dit iteratieve proces is een gespecificeerd systeem 
met daarbij een goede afstemming tussen de gestelde eisen en het ontwerp. Bij 
complexe systemen herhaalt het iteratieve proces van specificeren zich op meerdere 
detailniveaus, waarbij elke verdieping resulteert in een specificatie. Het verschil 
tussen de specificaties betreft de diepgang of  het detailniveau. Bij elke stap is het 
van belang de ontwerpen te verifiëren aan de eisen op het desbetreffende niveau.  
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Hoe relateren deze systemen zicht tot de bouw? Binnen de bouwsector zijn er veel 
systemen aanwezig. Elk systeem heeft daarbij zijn eigen levenscyclus: het ontstaat, 
het wordt voor een bepaalde periode gebruikt en vervolgens wordt het systeem 
gesloopt of vervangen. Vaak ontstaat er ergens een nieuw systeem, dat zich moet 
passen in de context van een groter, bestaand systeem. Een systeem is dus deel van 
een groter geheel. Dit grotere geheel noemen we een system of systems. In de 
praktijk is dit bijvoorbeeld het wegen- of spoorwegennet. Voor sommige partijen 
wordt het wegen- of spoorwegennet echter gezien als een systeem, niet het system 
of systems. Duidelijkheid over de gelaagdheid van systemen en het bestaan van 
verschillende perspectieven erkennen is daarom erg belanrijk binnen een 
organisatie. Hoe de gelaagdheid van systemen zichtbaar gemaakt kan worden is 
hieronder weergegeven.  
 

 
 
De nieuwe systemen dienen uiteindelijk ontworpen en vorm gegeven te worden. 
Voor het ontwerpen van de verschillende systemen zijn meerdere uiteenlopende 
ontwerpmethodieken inzetbaar.  
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Functional Flow Block Diagram (FFBD) 
Een FFBD is een analysemethodiek van functies en brengt de samenhang van 
functies in beeld. Het is een diagram dat de tijdsvolgorde en samenhang van 
functies binnen een systeem in beeld brengt. Elke functie wordt hierbij 
gerepresenteerd door een rechthoek waarin de functie wordt benoemd en 
gecodeerd. In de bouw kan de functie bijvoorbeeld 'dragen verkeer' of 'doorvoeren 
water' zijn. Lijnen verbinden de rechthoeken en verbeelden de functionele flow door 
een systeem, zie Error! Reference source not found.. 

 
 
Het FFBD dient als volgt gelezen te worden: F2 of F3 mag beginnen na het 
afronden van F1, of F2 en F3 mogen beginnen naar het afronden van F1. Evenzo, 
F4 mag zowel beginnen naar afronding van F2 of F3, of F4 mag beginnen naar 
afronding van F2 en F3. 
 
Hamburger model (General AEC Reference Model; GARM) 
Het hamburgermodel kenmerkt zich door het opdelen van bouwobjecten. Binnen 
systemen worden de verschillende bouwobjecten opgedeeld in twee onderdelen; 
een Functioneel object (FO) en Technische oplossing (TO). In het functioneel object 
wordt alle informatie verzameld die nodig is voor het maken van een keuze voor 
een technische oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan eisen (KES), raakvlakken 
met andere systemen en uitgangspunten. Een TO heeft kenmerken die getoetst 
moeten worden aan de bundeling van informatie die in het FO geformuleerd is. 
Een TO kan vervolgens weer de basis zijn voor nieuwe FO’s.  
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Raakvlakanalyse 
Met de vele (deel)systemen die in project aanwezig zijn, kan het uitvoeren van een 
raakvlakanalyse een methode zijn om de interacties (input-output relaties of 
functieopvolging) tussen de verschillende systemen in beeld te krijgen. Met behulp 
van een context-diagram, gekopppeld met een toelichting over de raakvlakken, 
kan dit eenvoudig visueel gemaakt worden. 
 

 
 
Een effectieve raakvlaakanalyse helpt het optimaliseren van deelsystemen, door te 
voorkomen dat verschillende disciplines langs elkaar heen werken. Om de 
benoemde raakvlakken overzichtelijk te maken en eenvoudig te kunnen bewaken, 
wordt er gebruik gemaakt van een N2-chart. Hierbij worden de raakvlakken in een 
matrixvorm weergegeven. 
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Morfologische analyse 
De morfologische analyse ontleedt een bouwobject in de behoeften waarin het 
moet voorzien en de technische componenten waar het object uit bestaat. Dit met 
de bedoeling nieuwe ideeën te ontwikkelen. In een matrix (morfologische 
kaart)wordt het hoofdprobleem van het bouwobject opgesplitst in deelproblemen. 
Voor elk van deze deelproblemen worden verschillende oplossingen gegenereerd. 
Aan de bovenzijde van de matrix staan alle functies waar het ontwerp aan moet 
voldoen. Onder elke functie staan de mogelijke oplossingen. Door per functie een 
oplossing te kiezen, volgen hieruit een aantal mogelijke alternatieven. Deze manier 
van analyseren biedt de mogelijkheid om heel eenvoudig verschillende 
alternatieven tegen over elkaar af te wegen, en het tegelijkertijd visueel en 
begrijpbaar te houden. 

 
 

Ontwerpmethodiek Doel 

Functional Flow Block 
Diagram (FFBD) 

Het weergeven van functies, waarbij de tijdsvolgorde en 
samenhang van functies central staat. 

Hamburgermodel 
Elk bouwobject binnen een systeem te scheiden in een 
Functioneel Object (FO) en de Technische oplossing (TO), 
waarbij de TO getoetst wordt op de eisen vanuit FO 

Raakvlakanalyse 
Het identificeren, omschrijven, weergeven en bewaken van 
raakvlakken binnen (deel)systemen 

Morfologische analyse 
Het ontleden van een systeem in behoeften en technologische 
componenten, om met behulp van een matrix te komen tot 
alternatieven oplossingen 
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Van abstract naar concreet 

Gedurende het gehele proces werkt men van abstract naar concreet. Het proces 
start met een abstracte klantvraag, die door iteratief specificeren en decomponeren 
uiteindelijk resulteert in een concrete technische oplossing, zoals uitglegd in de 
voorgaande paragraaf. Dit proces leidt uiteindelijk tot een decompositie van het te 
realiseren systeem. Het werken van abstract naar concreet geeft men vaak weer in 
een V-model. 
 

 
Bovenaan het V-model zijn de verschillende fasen gedurende het proces 
weergeven. Linksboven in de V start men in de verkenningsfase. Vanuit een abstract 
niveau wordt er naar beneden toe gewerkt met het specificeren van steeds 
concretere oplossingen. Dit heet top-down specificeren: het systeem wordt in een 
iteratief proces opgedeeld in steeds gedetailleerdere subsystemen. Op een gegeven 
moment knikt de V . Dit gebeurt net voor de realisatie fase. De opgaande lijn van 
de V geeft vervolgens het (bottom-up) realiseren van de gekozen technische 
oplossingen weer. Dit heet bottom-up realiseren: bij het realiseren van het systeem 
worden alle ontworpen deelsystemen weer samengevoegd tot een samenhangend 
systeem. Tijdens het realiseren wordt er constant geverifieerd of dat hetgeen dat 
beloofd is, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
 

Expliciet werken 

Tijdens de levenscyclus van systemen vindt er regelmatig overdracht plaats tussen 
verschillende teams die aan hetzelfde systeem werken. Ook werken verschillende 
teams, soms op verschillende locaties, tegelijkertijd aan hetzelfde systeem. Dat 
vraagt om het helder en eenduidig vastleggen van de informatie door de 
verschillende teams, oftewel expliciet en traceerbaar werken.  
 
Expliciet werken vraagt van alle partijen om voldoende ondersteunende informatie 
toe te voegen. Dit kunnen bijvoorbeeld de keuzes én/of de argumentatie zijn, 
waarom bepaalde keuzes in het proces zijn gemaakt. Concrete voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld het toeveogen van notulen, vergadering, alternatievenstudies, 
schetsontwerpen. Projectmedewerkers dienen zich te realiseren, dat als ze keuzes 
maken of kennis opdoen, dit noodzakelijk is om vast te leggen en te delen, zodat 
andere partijen begrijpen waarom bepaald keuzes zijn gemaakt. Dit is met name 
belangrijk bij de overdracht tussen partijen. Contracten vormen de 



 
 
 

128 
 

Eindrapport 

overdrachtsmomenten binnen de ontwikkeling van het systeem. Gedurende het 
proces zal er ergens een knip plaatsvinden (overdracht van opdrachtgever naar 
opdrachtnemer). Vanwege de terugtredende overheid, waarbij steeds meer 
professionaliteit wordt verwacht van de markt, nemen steeds meer  opdrachtnemers 
steeds eerder de verantwoordelijk over van de opdrachtgever. Door eerder in het 
proces de verantwoordelijkheid te nemen over het ontwikkelen van de systemen, 
helpen opdrachtnemers opdrachtgevers met het beheerst loslaten van het 
ontwikkelproces. Hetzelfde geldt wanneer opdrachtnemers overdragen richting 
onderaannemers, leveranciers of adviseurs. 

 
Hierboven    is wederom een deel van het V-model te zien. Hierbij is de (mogelijke) 
knip weergeven, waarbij de overdracht plaatsvindt tussen de partijen. Een deel van 
de systeemontwikkeling wordt gedaan door de opdrachtgever (vaak in combinatie 
met een ingenieursbureau = Movares), maar de ontwikkeling van het systeem staat 
los van de overdracht. Activiteiten voor de knip lopen na de kinp gewoon door, 
maar worden alleen dan door een ander team uitgevoerd. De verantwoordelijkheid 
van de systemen wordt hiermee overgedragen. In hoofdlijnen betekent dit dat de 
opdrachtgever verantwoordelijk is vóór de knip en de opdrachtnemer na de knip. 
 
Systems Engineering is dus een werkwijze die zich richt op het realiseren van 
succesvolle systemen, waarbij vroeg in het proces klanteisen en behoeften expliciet 
worden vastgelegd en dat deze eisen door iteratief specificeren en het constant 
verifieren en valideren worden waargemaakt. De systemen zijn met behulp van 
relaties verbonden, waardoor informatie tussen systemen nooit verloren gaat en de 
gestelde eisen inzichtelijk blijven gedurende het gehele proces. 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE FFFF: Onderzoek informatiesystemen bij Movares: Onderzoek informatiesystemen bij Movares: Onderzoek informatiesystemen bij Movares: Onderzoek informatiesystemen bij Movares 

Als ingenieursbureau kan Movares zowel aan de kant van de opdrachtgever, als 
aan de kant van de opdrachtnemer (aannemer) betrokken zijn bij projecten. Echter 
kunnen ze nooit tegelijkertijd voor beide partijen werken. Het bedrijf neemt hier 
vaak de rol in van adviseur. Opdrachtgevers vragen om advies of second opinions 
gedurende de vroege ontwerpfases (ontwikkelen van ontwerpalternatieven of advies 
op het gebied van kostendeskundigheid) en bij opdrachtnemers gedurende het 
uitwerken van het ontwerp (adviseren over uitvoeringsmethoden, 
projectmanagement en risicobeheersing). Als bedrijf kunnen zij zich verplaatsen in 
verschillende posities en denken vanuit meerdere perspectieven.  

 
Vanuit deze marktpositie is er enkele jaren geleden begonnen met het ontwikkelen 
van een informatiesysteem, die onafhankelijk van elk project en door elke partij 
ingezet kan worden bij het ontwerpen, realiseren en beheren van projecten. Met dit 
integrale informatieplatform worden verschillende disciplines en rollen 
samengebracht in één informatiesysteem. Dit geheel door Movares ontworpen 
informatiesysteem heet ObjectLive. 
 

 
Eén van die disciplines die samenkomt in het geheel van ObjectLive is Systems 
Engineering. Binnen ObjectLive is Systems Engineering de discipline die ervoor 
zorgt dat er een constante terugkoppeling is naar de klantvraag, dat alle informatie 
gedurende de verschillende fasen van de levenscyclus expliciet vastgelegd wordt en 
dat de verschillende systemen en subsystemen eenvoudig, overzichtelijk en 
gesystematiseerd met elkaar in verbinding staan. Hiervoor wordt de software van 
Relatics gebruikt om de informatie binnen de systemen te beheren. In ObjectLive 
kan men via Relatics allerlei projectobjecten opslaan en ze integreren op een 
zinvolle manier. De bouwobjecten zijn gegenereerd in verschillende 
ontwerpmodellen. Met Relatics kunnen opdrachtgevende partijen eisen relateren 
aan fysieke objecten, fysieke objecten aan verificaties en verificaties aan 
verantwoordelijke projectleden. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan een 
proces, zoals staat beschreven op bladzijde 58. Binnen Movares wordt dit 



 
 
 

130 
 

Eindrapport 

bijvoorbeeld gedaan voor het bestuderen van railverkeer. De verschillende eisen 
gaan zich uiteindelijk hierarchisch vormen. 
 

 
De structuur van het netwerk dat zich zodoende ontwikkelt binnen ObjectLive, wordt 
via een web-gebaseerd platform weergegeven. ObjectLive is zodanig ingericht dat 
er eenduidig en eenvoudig inzicht is in de informatie binnen het project. Met 
behulp van objectenbomen en drop-down-menu’s kan er eenvoudig en 
systematisch door het project gebladerd worden, zonder het overzicht te verliezen. 
 
Binnen ObjectLive is BIM de discipline die gebruikt wordt om verschillende 
ontwerpmodellen samen te voegen tot één geheel ontwerp. Binnen het bouwproces 
zijn er verschillende bedrijven, welke allemaal hun eigen applicaties gebruiken om 
hun taken uit te voeren. Met behulp van open standaarden is de uitwisseling tussen 
de verschillende applicaties mogelijk binnen ObjectLive (=hoge 
interoperationaliteit, zie hoofdstuk 3.1.3). Aangezien Movares binnen een groot 
gedeelte van het bouwproces aanwezig is, is het aantal gebruikte applicaties 
binnen de verschillende ontwerpfases hoog. 
 

 
 
Binnen Objectlive kan er via de interface makkelijk gecommuniceerd worden 
tussen de applicaties. Aan de linkerzijde zijn de verschillende objecten zichtbaar in 
een drop-down-menu. Wanneer een specifiek object wordt aangeklikt, wordt deze 
zichtbaar gemaakt in de BIM viewer rechts.    Aan de linkerkant is er in de 
objectenlijst het object “perron1-2” geselecteerd. Het object is vervolgens opgelicht 
(licht-rood) te zien in de viewer rechts.  
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De laatste discipline binnen ObjectLive is ArcGIS, welke wordt ingezet voor 
omgeving en conditionering. Voor elke project wordt er informatie verzameld over 
de projectlocatie. Met behulp van geografische kaarten, grond-, explosiven en 
bodemonderzoek en vele andere onderzoeken is er in kaart gebracht hoe de 
situatie van de projectlocatie er momenteel voor staat. Met behulp van ObjectLive 
kan deze informatie geordend, traceerbaar en beschikbaar worden gesteld voor de 
gehele projectorganisatie. Op een zelfde manier, zoals uitgelegd bij BIM, kan er 
aan de linkerkant door het project heen gebladerd worden en wanneer er een 
bepaald document wordt aangeklikt, wordt de relevante informatie in de viewer 
getoond. Met behulp van een legenda en het creëren van een lagenstrutuur 
kunnen lagen tijdelijk aan- of uitgezet worden. 
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BIJAGE BIJAGE BIJAGE BIJAGE GGGG: VOORBEELD PARAMETERLIJST: VOORBEELD PARAMETERLIJST: VOORBEELD PARAMETERLIJST: VOORBEELD PARAMETERLIJST    

    (M3E Bouwkosten, 2014)    
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE IIII: RESULTATEN TOETSING VAN DE PARTIJE: RESULTATEN TOETSING VAN DE PARTIJE: RESULTATEN TOETSING VAN DE PARTIJE: RESULTATEN TOETSING VAN DE PARTIJENNNN    

Toetsingformulier vToetsingformulier vToetsingformulier vToetsingformulier vernieuwd rernieuwd rernieuwd rernieuwd ramingsprocesamingsprocesamingsprocesamingsproces    

Bedrijf: ProRail 
Functie: Teamleider Cost Engineering Civiel 
Datum: 28-05-2015 
 
Het hulpmiddel dient aan de eisen uit het Programma van Eisen te voldoen om de geconstateerde 
knelpunten uit het vooronderzoek te ondervangen en de doelstelling te behalen. Het toetsen zal 
allereerst gebeuren op basis van het opgestelde Programma van Eisen. Eventueel kan men met 
behulp van een tekstuele toevoeging toelichting geven over een beoordeling. De beoordelaar 
geeft in het onderstaande schema aan of dat het hulpmiddel wel, deels of niet voldoet aan de 
gestelde eis.  

 

Legenda toetsing 

 
Het hulpmiddel voldoet aan de eis 

 
Het hulpmiddel voldoet gedeeltelijk aan de eis 

 
Het hulpmiddel voldoet niet aan de eis 

 

Nr Eisen uit het Programma van Eisen Beoordeling  

1 
Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken welke 
voldoet aan de eisen, vastgesteld in het Handboek CA 2010 v4 en in 
“Methode Bouwkostenramingen Movares v1” 

 

2 
De opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget kunnen 
vaststellen welke voldoet aan de eisen vastgesteld in het “Kernproces Totaal 
Productenoverzicht”. 

 

3 
De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting 
kunnen maken welke voldoet aan de algemeen gestelde eisen van de 
opdrachtgever, vastgelegd in Vraagspecificatie – Procesdeel v2. 

 

4 
De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele 
ramingsproces bij alle partijen bekend zijn   

5 
Er moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partij(en) 
aangeleverd moet worden  

6 
De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het centrale 
informatiemodel gehaald kunnen worden  

7 
Bij het maken van de producten binnen het ramingproces moet, wanneer dat 
mogelijk is, gebruik worden gemaakt van het centrale informatiemodel  

8 
Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om bedrijfsgevoelige informatie 
af te schermen van de verschillende partijen   

9 
De totale doorlooptijd in het ramingsproces moet geminimaliseerd zijn 

 
 

Tekstuele toelichting: 
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Wensen uit het Programma van Eisen 

1 Minder handelingen dan in het huidige ramingsproces van Movares  
2 Zoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te worden 

 
3 Werkzaamheden worden door zo min mogelijk personen uitgevoerd.   
4 Zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en software 

 

5 
Dat het hulpmiddel naast een papieren versie, ook zoveel mogelijk digitaal 
beschikbaar is  

    

Open vragenOpen vragenOpen vragenOpen vragen    

 

Bent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het ramingsproces en het ramingsproces en het ramingsproces en het ramingsproces in het in het in het in het 

centrale informatiemodel centrale informatiemodel centrale informatiemodel centrale informatiemodel is ondergebracht?is ondergebracht?is ondergebracht?is ondergebracht?    

Ik worstel nog met de combinatie van de begrippen als hulpmiddel, het ramingsproces en het 

centrale informatiemodel. Het ramen van kosten (het zo goed mogelijk voorspellen wat uiteindelijk 

uitgegeven wordt aan een project tot en met oplevering) is een vak. Daarvoor is vakmanschap 

voor nodig, en dat is niet te vangen in één ramingsmodel. Het betreft met name de interpretatie 

van gegevens die er zijn, en nog moeilijker de informatie die er niet is. Het gebruik van gezond 

boeren verstand blijft bovenaan staan. 

Een gestructureerd proces in combinatie met een model waarin eenduidige actuele data is 

opgeslagen helpt natuurlijk wel.     

Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de gehele doorlooptijgehele doorlooptijgehele doorlooptijgehele doorlooptijdddd    in het ramingsproces in het ramingsproces in het ramingsproces in het ramingsproces wordt wordt wordt wordt 

geminimaliseerd?geminimaliseerd?geminimaliseerd?geminimaliseerd?        

Dat denk ik wel. Of het de totale inspanning minimaliseert kan ik niet inschatten. Het opzetten en 

onderhouden van een informatiemodel kost natuurlijk ook inspanning.  

Met de komst van alle ICT e.d. heb ik het gevoel dat lang niet alles sneller gaat, en dat 

afwijkingen op planningen en ramingen nog dagelijks voorkomen. 

Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de partijen in het Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de partijen in het Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de partijen in het Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de partijen in het 

ramingsproces?ramingsproces?ramingsproces?ramingsproces?    

Zeker. Het hebben van een duidelijke structuur (volgorde, en eigenaarschap) en een 

informatiemodel dat door de diverse partijen in het proces gebruikt kan worden om informatie te 

ontsluiten en te gebruiken is heel goed. Op deze manier gebruikt iedereen dezelfde 

broninformatie.  
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ToetsingformuToetsingformuToetsingformuToetsingformulier vernieuwd ramingsproceslier vernieuwd ramingsproceslier vernieuwd ramingsproceslier vernieuwd ramingsproces    

Bedrijf: Movares 
Functie: Coordinerend kostendeskundige Movares 
Datum: 29-05-2015 

 
Het hulpmiddel dient aan de eisen uit het Programma van Eisen te voldoen om de geconstateerde 
knelpunten uit het vooronderzoek te ondervangen en de doelstelling te behalen. Het toetsen zal 
allereerst gebeuren op basis van het opgestelde Programma van Eisen. Eventueel kan men met 
behulp van een tekstuele toevoeging toelichting geven over een beoordeling. De beoordelaar 
geeft in het onderstaande schema aan of dat het hulpmiddel wel, deels of niet voldoet aan de 
gestelde eis.  
 

Legenda toetsing 

 
Het hulpmiddel voldoet aan de eis 

 
Het hulpmiddel voldoet gedeeltelijk aan de eis 

 
Het hulpmiddel voldoet niet aan de eis 

 

Nr Eisen uit het Programma van Eisen Beoordeling  

1 
Movares moet met het hulpmiddel een kostenraming kunnen maken welke 
voldoet aan de eisen, vastgesteld in het Handboek CA 2010 v4 en in 
“Methode Bouwkostenramingen Movares v1” 

 

2 
De opdrachtgever moet met het hulpmiddel een investeringsbudget kunnen 
vaststellen welke voldoet aan de eisen vastgesteld in het “Kernproces Totaal 
Productenoverzicht”. 

 

3 
De aannemer moet met behulp van het hulpmiddel een inschrijfbegroting 
kunnen maken welke voldoet aan de algemeen gestelde eisen van de 
opdrachtgever, vastgelegd in Vraagspecificatie – Procesdeel v2. 

 

4 
De informatiebehoefte van alle partijen moet gedurende het gehele 
ramingsproces bij alle partijen bekend zijn  

5 
Er moet bekend zijn op welke manier de informatie aan de partij(en) 
aangeleverd moet worden  

6 
De informatie moet op het gewenste moment door de partij(en) uit het centrale 
informatiemodel gehaald kunnen worden  

7 
Bij het maken van de producten binnen het ramingproces moet, wanneer dat 
mogelijk is, gebruik worden gemaakt van het centrale informatiemodel  

8 
Binnen het hulpmiddel moet het mogelijk  zijn om bedrijfsgevoelige informatie 
af te schermen van de verschillende partijen  

9 De totale doorlooptijd in het ramingsproces moet geminimaliseerd zijn 
 

 
Tekstuele toelichting: 
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Wensen uit het Programma van Eisen 

1 Minder handelingen dan in het huidige ramingsproces van Movares  
2 Zoveel mogelijk handelingen dienen geautomatiseerd te worden 

 
3 Werkzaamheden worden door zo min mogelijk personen uitgevoerd.   
4 Zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige programma’s en software 

 

5 
Dat het hulpmiddel naast een papieren versie, ook zoveel mogelijk digitaal 
beschikbaar is  

    

Open vragenOpen vragenOpen vragenOpen vragen    

Bent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het ramingspBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het ramingspBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het ramingspBent u van mening dat met het hulpmiddel alle bruikbare data binnen het ramingsproces roces roces roces in het in het in het in het 

centrale informatiemodel centrale informatiemodel centrale informatiemodel centrale informatiemodel is ondergebracht?is ondergebracht?is ondergebracht?is ondergebracht?    

Ja, dat denk ik wel. In de procesbeschrijving staat duidelijk aangegeven wat de benodigde 

informatie per taak is, en hoe dit uit het informatiemodel gehaald moet worden. Door het cyclische 

karakter van de input en output per taak als een rode draad door het proces te laten lopen, is alle 

bruikbare informatie in het ramingsproces aanwezig. Opmerking is wel dat een kostenraming en 

inschrijfbegroting ook voor een groot deel op ervaring worden gemaakt, lang niet alle data in een 

informatiemodel kunnen je dan voorzien voor de input voor het maken van een kostenraming. Het 

sturen op het hergebruik van data, en hiermee het spreken van een eenduidige en uniforme taal is 

echter wel een behoorlijke verbetering.  

Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de Bent u van mening dat met het hulpmiddel de gehele doorlooptijdgehele doorlooptijdgehele doorlooptijdgehele doorlooptijd    in het ramingsproces in het ramingsproces in het ramingsproces in het ramingsproces wordt wordt wordt wordt 

geminimaliseerd?geminimaliseerd?geminimaliseerd?geminimaliseerd?        

Ja. Echter komen er ook werkzaamheden bij die binnen de kostenafdeling nieuw zijn. Met name in 

het begin van dergelijke veranderingen vergt het extra tijd om jezelf hiermee wegwijs te maken. Na 

verloop van tijd zal dit echter beter gaan en denk ik dat de veranderingen meedragen aan het 

minimimaliseren van de benodigde tijd.  

Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de paBent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de paBent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de paBent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor de partijen in het rtijen in het rtijen in het rtijen in het 

ramingsproces?ramingsproces?ramingsproces?ramingsproces?    

Zeker. Momenteel ontbreekt er een uniforme manier van werken en zijn de processtappen nergens 

in kaart gebracht. We weten wel wat er moet gebeuren, maar dit is niet vastgelegd op een manier 

zoals weergegeven in dit hulpmiddel. Daarnaast is het gebruiken van een dergelijk 

informatiemodel een stap die er gezet moet worden en met de procesbeschrijvingen is goed 

beschreven wat er hiervoor moet gebeuren.  

 


