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Dit rapport verschijnt in het kader van het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma
Bouw. De Programmacommissie IOP-Bouw, voornamelijk samengesteld uit deskun digen afkomstig uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, stimuleert de
Universitaire- en TNO-organisaties toepassingsgericht onderzoek uit te voeren.
Beoogd wordt daarmee de technologische vernieuwing binnen de bouw te bevorderen.
Ter uitvoering van haar doelstellingen zijn aan de Programmacommissie de financiële
middelen toegekend door overheid en georganiseerd bedrijfsleven die zij gebruikt om
de uitvoering van dit onderzoek te subsidiëren.
De wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage ligt
volledig bij de uitvoerders van het onderzoek.
Onder bronvermelding en slechts na toestemming van de uitgever mogen gedeelten uit
dit rapport worden overgenomen.

Op grond van het belang voor de gehele bedrijfstak is dit rapport voor iedere
belanghebbende verkrijgbaar bij de Delftse Universitaire Pers.
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Samenvatting
De workingpaper 'Infonnatieverwerking tijdens de besteksfase' vonnt één van de
deelrapporten uit een reeks, in het kader van het door het IOP-bouw aan het OTB
opgedragen hoofdlijnproject "Infonnatietechnische infrastructuur voor de woning bouw". Doel van dit hoofdlijnproject is het voorbereiden en opstellen van een
informatiestructuurplan en het scheppen van een (theoretisch) kader voor de
beschrijving van de infonnatievoorziening tussen partijen in de woningbouw, waarbij
een systematiek ontwikkeld moet worden voor het identificeren van de relaties tussen
de verschillende aspecten en onderdelen van het infonnatievoorzieningsproces in de
woningbouw. Hierbij is het essentieel dat mede gewerkt wordt vanuit in de praktijk
levende problemen.
Tijdens de eerste fase van het onderzoek wordt het accent gelegd op een drietal
hoofdactiviteiten:
I

Het inventariseren en evalueren van eerdere en lopende pogingen tot standaardisatie
en structurering, met een accent op de bouw, maar ook op andere bedrijfstakken,
TI Het ontwikkelen van een kader voor beschrijving van infonnatievoorziening en
infonnatie-uitwisseling in de bouw. Het accent ligt hierbij op de beschrijving van
het bouwproces in tennen van deelprocessen en infonnatiestromen daartussen,
TIl Confrontatie van het onder (11) ontwikkelde kader met de praktijksituatie.
Een eerste stap op weg naar een infonnatietechnische beschrijving van het
(woningbouw-)proces is gezet in de working paper 'Woningbouw, netwerk van
deelprocessen'. Dit rapport beschrijft aan de hand van literatuuronderzoek en
interviewresultaten het woningbouwproces in termen van veertien aan elkaar
gerelateerde deelprocessen.
Het onderhavige rapport, uitgebracht als tweede working paper, met als titel
'Informatieverwerking in de besteksfase' , gaat zowel in op de besteksfase als
onderdeel van het bouwproces, als op de pogingen die in het verleden zijn verricht tot
standaardisering van besteksinformatie en de classificatieproblematiek.
Het voorliggende rapport heeft daarmee een tweeledig doel:
- enerzijds wordt een nadere uitwerking gegeven van één van de deelprocessen zoals
gefonnuleerd in 'Woningbouw, netwerk van deelprocessen', het onderdeel ontwerp proces, met daaruit de besteksfase;
- anderzijds wordt een overzicht gegeven van pogingen tot besteksstandaardisatie en
classificatiesystemen in de besteksfase. Het rapport sluit hiermee tevens aan bij
working paper deel 3, waarin in bredere zin wordt ingegaan op pogingen tot
standaardisering en structurering in de bouw.
Bij een eerste verkenning van de uitgangspunten voor de besteksfase en de
plaatsbepaling van de besteksfase, als onderdeel van het ontwerpproces, binnen andere
deelprocessen, kunnen wij constateren dat het vertrekpunt van de besteksfase ligt bij het
door de opdrachtgever goedgekeurde defmitieve ontwerp.
De besteksfase ligt daarbij op een zeer belangrijk kruispunt tussen ontwerpactiviteiten
enerzijds en de begroting (van architect), de calculatie van het bouwbedrijf, de
inschrijving en de gunning, de aanvraag bouwvergunning en de goedkeuring daarop,
de aanvraag geldelijke steun, de uitvoeringsvoorbereiding, waarbij inzet van materieel,
materiaal en bemanning mede vanuit de gegevens uit de besteksfase moeten worden
geput. De besteksstukken vonnen bovendien juridisch bindende documenten voor
opdrachtgever en bouwbedrijf.

I

De functies van de besteksfase worden daarbij gevonnd door het bestek en de
bestektekeningen.
De besteksfase is interessant vanuit het gezichtspunt van gegevensverzameling. Het
handelt hierbij niet alleen om grote hoeveelheden gegevens, die met verschillende
oogmerken worden geproduceerd, bewerkt en getoetst, maar ook om een grote
verscheidenheid aan gegevens, zoals gegevens op tekening, zowel met betrekking tot
de woning als de omgeving, er is sprake van geschreven kwaliteitsbepalingen in een
bestek, van berekeningen m.b.t. constructieve eigenschappen, van kostenposten,
hoeveelheden, eenheidsprijzen, planningsgegevens, juridische regelingen etc.
De besteksfase is verder interessant vanuit het oogpunt van standaardiseringsactiviteiten, omdat gedurende een groot aantal jaren veel werk is verricht op het vlak
van besteksstandaardisatie en unificatie. Verder is zowel de rolvervulling van partijen als
de inhoud van de documenten redelijk duidelijk vast te stellen.
Het vertrekpunt bij de vervaardiging van de bestektekeningen en het bestek is de
verwerking van de programmatische aspecten met betrekking tot functies en andere
eisen in een definitief ontwerp. Het gebouw is in afmetingen en uiterlijke
verschijningsvonn volledig bepaald en de belangrijkste constructieve uitgangspunten
zijn vastgelegd. De volledige materialisering van het gebouw moet nu plaats vinden in
tennen die bruikbaar zijn voor de hierna volgende prijsvormings- en uitvoeringsfase.
Voor de bestektekeningen geldt dat zij tot doel hebben de basis te vonnen voor
prijsvonning, goedkeuring en uitvoering. Er bestaat in de bouwpraktijk geen algemeen
erkende overeenstemming omtrent de infonnatie die op de bestektekeningen dient te
worden vastgelegd, noch over de toe te passen schaal, de te gebruiken symbolen, de
toe te passen maatvoering etc. Aan de hand van NPR richtlijnen van het NNI, en
praktijkevaluaties bij architecten, bouwbedrijven en indieningseisen van goedkeurende
instanties (zoals Bouw- en Woningtoezicht en andere gemeentelijke bedrijven) valt
hiervan een overzicht te geven.
Toetsing van bestektekeningen vindt plaats door de gemeente, vanuit een aantal
invalshoeken:
-

toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening (BWT)
toetsing aan brandweereisen (Brandweer)
toetsing op welstand (Welstandscommissie)
woon- en bouwtechnische toetsing ten behoeve van financieringsaanvraag
(afdeling VH of secretarie-afdeling)
- stedebouwkundige toetsing (afdeling sa, Civ. Werken etc.).
- Nutsbedrijven
Ingegaan wordt op de specifieke eisen met betrekking tot de inhoud van de
bestektekeningen als gevolg van deze toetsingsprocedures.
Regels en afspraken met betrekking tot 'Tekeningen in de bouw' zijn neergelegd in
NEN 2302, NEN 2574 en NPR 2570, waarin een poging tot standaardisering van het
bouwkundige tekenwerk is gedaan.
Geconstateerd wordt echter dat een algemeen erkend en samenhangend systeem van
tegelijkertijd op te bouwen, geschreven, berekende en getekende infonnatie, tot dusver
sterk wordt gemist.
Het bestek

In de honorariumregelingen van de architect wordt onder het bestek verstaan (RT 1963

art. 5 lid d):
"een nauwkeurige omschrijving van het te maken werk en de voorwaarden
waaronder dit moet worden uitgevoerd".
Het bestek heeft daarbij een aantal functies:
- contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer
- basis voor begrotingen
- bron van infonnatie bij aanbesteding en uitvoering
- beschrijving van het uit te voeren werk.
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Voor wat betreft de inhoud kan het bestek in een tweetal delen worden onderverdeeld:
- een technisch gedeelte: wat, waarvan en hoe,
- een juridisch gedeelte: de voorwaarden.

Of meer praktisch gezien:
- een juridisch, administratief en technisch algemeen gedeelte,
- een technisch projectgebonden gedeelte.
De inhoudelijke beschrijving van een werk wordt gekenmerkt door een groot verschil in
aard, niveau en gedetailleerdheid van omschrijvingen. Voorbeelden hiervan worden
aangegeven.
De wijze van omschrijving hangt sterk samen met de historisch gegroeide taakver delingen binnen het bouwproces, met de wijze waarop de verantwoordelijkheden zijn
geregeld tijdens het bouwproces en de mate waarin duidelijke resultaatsbeschrijvingen
te maken zijn met betrekking tot het uit te voeren bouwonderdeel.
Met betrekking tot dit laatste wordt geconstateerd dat veranderingen plaats vinden in de
historisch gegroeide verhoudingen (gietbouw- e%f afbouwploegen) en in de wijze
waarop de verantwoordelijkheden zijn geregeld (fabrieksprodukten met garanties en
resultaatsbeschrijvingen in plaats van uitvoeringsbeschrrijvingen). Hiermee wijzigt de
besteksinformatie van procesgerichte informatie naar resultaatsgerichte informatie.
Reeds vanaf 1945 zijn een groot aantal pogingen gedaan om de besteksinhoud te
standaardiseren. Nog in 1981 wordt in een rapport van het Ministerie van EZ (Naar een
ordening op de bouwmarkt) tamelijk kritisch geoordeeld over de algemene kwaliteit van
bestekken:
... "Vrijwel algemeen is de klacht dat de voorbereiding van de aanbesteding te wensen
overlaat, waardoor omtrent het door de aannemer te presteren werk vaak de nodige
helderheid ontbreekt. ...
. .. Het behoeft geen verder betoog, dat in de besteksfase, waarin aannemer en
opdrachtgever elkaar over het algemeen voor het eerst ontmoeten, het pover gesteld is
met de communicatie." ...
Het streven naar verbetering van de besteksinhoud is dan ook gericht op:
- een algemeen gebruikte indeling voor het bestek met bijbehorende codering, waardoor
alle gegevens een vaste plaats krijgen;
- een verzameling overzichtelijk geordende gestandaardiseerde keuzeteksten, met
behulp waarvan de werkbeschrijving kan worden geformuleerd, waardoor gelijke
onderdelen in verschillende bestekken in gelijke termen worden verwoord;
-een sluitend stelsel van evenwichtige hedendaagse "op het werk betrekking hebbende
bepalingen" waarin een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden opgesloten ligt;
- een standaard meetmethode die de meetwijzen, de meeteenheden en de afbakening van
de verschillende onderdelen van een bouwwerk omvat, waardoor in geval van begroten
of verrekenen vanuit gelijke uitgangspunten wordt geredeneerd;
- een algemene methodiek met behulp waarvan besteksinformatie kan worden gerela teerd aan de voorgaande en de navolgende fase, waardoor het bestek als integrale
schakel in de informatieketen binnen het bouwproces kan fungeren.
De standaardisering van besteksbepalingen en besteksindeling vormt reeds gedurende
een groot aantal jaren onderwerp van studie en overleg tussen organisaties betrokken bij
het bouwen.
Genoemd kunnen worden: het Ontwerp-Bestek uit 1945, geïntroduceerd door het
toenmalige Ministerie van Wederopbouw en Bouwnijverheid, de AVW 1968, de
algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken, onder beheer van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, De ABB 1968, de algemene bepalingen voor de uitvoering
van bouwwerken, vastgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
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Ordening (met daarin opgenomen de UA V) en de AVG, de algemene voorwaarden
voor de uitvoering van werken onder het beheer van de Dienst der Genie.
Vervolgens zijn de inspanningen van de SBR commissie Al? "Eisen Standaardbestek"
belangrijk voor de uiteindelijke introductie van het Standaard Referentiebestek
Woningbouw (SRW), uitgebracht door het Ministerie van VROM en verplicht gesteld
in 1980 voor de gesubsidieerde woningbouw.
Ook de inspanningen van de UGCB zijn van belang. Onder auspiciën van deze
vereniging komt in 1986 het STABU-bestek (burger- en utiliteitsbouw) tot stand.
In de sector van de grond-, weg- en waterbouw leiden inspanningen tot
standaardisering van de inhoud van de besteksinformatie tot het RAW-bestek.
In ontwikkeling is dan nog het Standaard Referentiebestek voor Onderhoud en
Woningverbetering (SROW) bij het DGVH van het Ministerie van VROM.
De inhoud van de standaardbestekken SRW en STABU wordt vervolgens uitgebreid
belicht. Het blijkt daarbij van primair belang op welke wijze besteksonderdelen worden
geclassificeerd. Het SRW is werksoortgericht. Het STABU-bestek kent een
sorteringsmogelijkheid naar werksoort, naar elementen of bouwdelen, maar ook naar
bouwstoffen, met hieraan toegevoegd een nadere plaatsaanduiding en een
hoeveelheidsaanduiding. Vooral de mogelijkheid om de besteksposten, met het oog op
verschillende doeleinden, te kunnen hersorteren, is van groot belang voor de
communicatie tussen verschillende partijen.
De classificatieproblematiek en de pogingen tot uniformering in ons land vormt een
afzonderlijk hoofdstuk. Ingegaan wordt op de verschillende keuzemogelijkheden van
het ordenend of rangschikkend principe. Besproken worden het Sm-classificatie systeem, oorspronkelijk ontwikkeld in Zweden en de inspanningen van de STAGG
(Stichting architectenonderzoek gebouwen gezondheidszorg), welke uiteindelijk hebben
geleid tot het rapport "Elementenmethode 1985".
Ingegaan wordt op de behoefte bij woningverbetering tot het kunnen beschikken over
een verder door gecodeerde elementenverzameling en de pogingen van het Rotterdamse
Q&Q-team en het SROW.
Classificatie en meet-problematiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel
het werk t.b.v. de "Elementenmethode" een duidelijke definiëring, plaatsbepaling en
plaatsafbakening sterk heeft bevorderd en ook de ontwikkeling van de "Standaardrneetmethode" (NEN 3699) sterk wordt bepleit, heersen in de bouwwereld op dit
terrein nog veel misvestanden.
Lijken de activiteiten op het gebied van besteksstandaardisatie en classificatie nogal
onsamenhangend en chaotisch, in de conclusies wordt aangegeven dat dit maar schijn
is. Met name de ontwikkelingen zoals deze vorm krijgen in de "Elementenmethode" en
het STABU-bestek zijn van grote waarde. Redenen worden aangegeven waarom het
STABU-bestek een goede basis kan vormen voor een toekomstig nationaal standaard
referentiebestek.
Ook de ervaringen met het SRW hebben vele bij het bouwproces betrokken partijen
"rijp" gemaakt voor besteksstandaardisatie, coderingen en geautomatiseerde verwerking
van besteksteksten.
De conclusie met betrekking tot de invoering van "standaards" in het bouwproces is
echter niet positief. De ontwikkelingsgeschiedenis van standaardbestekken, de elemen tenmethode, meetmethoden etc. blijkt er een te zijn van een lange adem. In de bouw
ontbreekt het aan een krachtige organisatie voor de bedrijfstak. Het bezitten van een
machtspositie om standaards afte dwingen lijkt gezien de ervaringen met het SRW van
primair belang.
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Inleiding

1.1

IOP werkplan "Bouwinformatica en computergebeuren"

De bouw kent een sterk versnipperde structuur met zeer veel kleine zelfstandige
bedrijven, die bij elk project in een andere combinatie moeten samenwerken. Veelal zijn
de verantwoordelijkheden ten aanzien van ontwerp, planologische inpassing,
uitvoering, beheer en onderhoud voor één en hetzelfde object bij verschillende partijen
ondergebracht. Deze structuur maakt een veelheid van informatieuitwisseling tussen en
soms ook binnen de betrokken partijen noodzakelijk. Hiermee zijn aanzienlijke kosten
gemoeid vooral in de sfeer van afstemming en vertaling van informatie, hetgeen ook in
de tijd vertraging oplevert, en in de sfeer van kwaliteitsverlies van het produkt,
bijvoorbeeld als gevolg van misverstanden of ontbrekende informatie.
Ook bij de langzaam op gang komende toepassing van informaticahulpmiddelen in de
bouw doet de geschetste problematiek zich nadrukkelijk gelden. Waar coördinatie en
standaardisatie tot een efficiëntere communicatie en afstemming hadden kunnen leiden,
is in de praktijk eerder sprake van divergentie en "eilandvorming".
De behoefte aan verbetering van deze situatie heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief
van het bedrijfsleven en de overheid. Uitgewerkte plannen zijn neergelegd in het
"Werkplan bouwinformatica en computergebeuren" van het IOP-bouw (IOP-bouw
1985).
Doelstelling van het werkplan is het ontwikkelen en totstandbrengen van een goede en
algemeen aanvaarde informatietechnische infrastructuur voor de bouw in al zijn
geledingen. Daarbij wordt het begrip "Informatietechnische infrastructuur" voor de
bouw omschreven als een stelsel van afspraken, dat het mogelijk maakt dat partijen in
het bouwproces beter met elkaar communiceren met behulp van (geautomatiseerde)
informatiesystemen. Hiermee wordt tevens beoogd een stimulans te geven voor de
versnelde invoering van automatische hulpmiddelen in de bouw. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het aangehaalde werkplan.
Het werkplan onderscheidt "hoofdlijnprojecten" en "ondersteunende projecten".
De hooflijnprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van een basisstructuur, een
informatiestructuurplan, dat kan dienen als samenhangend kader voor het ontwikkelen
van standaards, voor prioriteitsstelling en voor definiëring van de deelprojecten.
De ondersteunende projecten hebben zowel een toeleverende functie (observatie van de
praktijk) als een experimentele functie (pilotprojecten).

1.2

OTB onderzoek "Informatietechnische Infrastructuur voor de
Woningbouw"

Het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) van de TU Delft is in
april 1986 gestart met een onderzoek dat zich richt op de woningbouw, inclusief herstel
en verbouw. Het onderzoek wordt als hoofdlijnproject gesubsidieerd door het IOPBouw.
De opzet van het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van een tweetal
benaderingswijzen:
In de eerste plaats is het noodzakelijk, bij het voorbereiden en opstellen van een
informatie structuurplan, een (theoretisch) kader te scheppen voor de beschrijving van
de informatievoorzienirrg in de woningbouw.
In de tweede plaats is inet essentieel dat gewerkt wordt vanuit in de praktijk levende
problemen, waarbij modellen en standaards ontwikkeld worden in nauwe samenspraak
met betrokken partijen.
1
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Beide aspecten zijn essentieel: zonder het ontwikkelen van het kader (een globale
informatiestructuur of informatie-architectuur) ontbreekt een systematiek voor het
identificeren van de relaties tussen de verschillende aspecten en onderdelen van ,het
informatievoorzieningsproces in de bouw, en is de kans groot dat slechts deeloplbssingen worden gecreërd, die onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Anderzijds is de
probleem- en praktijkgerichte invalshoek essentieel voor het stellen van prioriteiten,
voor het creëren van een draagvlak voor veranderingen en voor implementatie van de te
ontwikkelen standaards.
Tijdens de eerste fase van het OTB-onderzoek, van april 1986 tot april 1987, wordt het
accent gelegd op een drietal hoofdactiviteiten:
I

Het inventariseren en evalueren van eerdere en lopende pogingen tot standaardisatie
en structurering. Het accent ligt op de bouw, maar ook andere bedrijfstakken
worden globaal beschouwd om te bezien in hoeverre daar opgedane ervaringen
relevant zijn voor verdere ontwikkelingen in de bouw.
TI Het ontwikkelen van een kader voor beschrijving van informatievoorziening en
informatie-uitwisseling in de bouw. Het accent ligt hierbij op de beschrijving van
het bouwproces in termen van deelprocessen en informatiestromen daartussen. De
informatiestromen worden gekarakteriseerd naar aard en inhoud.
III Confrontatie van het onder
ontwikkelde kader met de praktijksituatie. Inzicht in
de stand van zaken m.b.t. automatisering in de bouwen in de in de praktijk levende
problemen op het gebied van informatieuitwisseling moet leiden tot:
- toetsing van het theoretische model van de informatievoorziening in de bouw;
- beoordeling van de mogelijkheid en wenselijkheid van standaardisatie voor de in
het model geïdentificeerde informatiestromen;
- prioriteitsstelling voor verder onderzoek en ontwikkeling.

<m

1.3

Verder uitgebrachte working papers

In een eerste "working paper": 'Woningbouw: netwerk van deelprocessen' wordt de
eerste stap gezet op weg naar een informatietechnische beschrijving van het (woning-)
bouwproces. Dit rapport beschrijft het bouwproces in hoofdlijnen in termen van
veertien deelprocessen.
Het onderhavige rapport, uitgebracht als tweede "working paper" met als titel
'Informatieverwerking in de besteksfase' gaat zowel in op de besteksfase als onderdeel
van het bouwproces, als op de pogingen die in het verleden zijn verricht tot
standaardisering van besteksinfonnatie en de classificatieproblematiek.
Een derde rapportage met als titel: 'Informatiestructurering in de bouw; eerste
verkenning en evaluatie van initiatieven', behandelt eerdere pogingen tot structurering
en/of standaardisatie in het bouwproces.
Het vierde deelrapport, behandelt één van de g~signaleerde knelpunten in het bouw proces meer in detail en heeft als werktitel 'Van programma naar ontwerp'.
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1.4

Doel en opzet van dit rapport

De modelontwikkeling die in het kader van het hoofdlijnproject plaats zal moeten
vinden, dient een basis te verschaffen voor het functioneel ontwerp van de informatie technische infrastructuur. Uiteindelijk dient een beschrijving te worden verkregen, die
zo concreet mogelijk voor elke rol aangeeft welke soort gegevens de partij die de rol
vervult in elke fase van zijn bemoeienis met het bouwproces als input toegeleverd
krijgt, welke verwerkingsprocessen zich vervolgens afspelen en welke soorten ge gevens tenslotte door hem afgeleverd worden (p.31 Werkplan).
Het in kaart brengen van de huidige structuur vormt daarbij niet alleen een hulpmiddel
voor het opsporen van dergelijke gegevens stromen en verwerkingsprocessen, maar ook
van de conflicten en obstructies die daarbij plaatsvinden.
De onderzoeksaanpak richt zich op literatuurverkenning en interviews bij voor het
bouwproces belangrijke partijen en rolvervullers.
Identificatie en definiëring van de interfaces tussen gegevensverstrekker en gegevens verwerker (of -systemen) is nodig om daarover in een toekomstige structuur afspraken
te kunnen ontwikkelen. Een preciese beschrijving van activiteiten en gegevensstromen
is dus geen doel op zich, en dient niet gedetailleerder plaats te vinden, dan noodzakelijk
is om de belangrijkste interfaces op te sporen en te definiëren.
Het voorliggende rapport heeft een tweeledig doel:
- enerzijds wordt een nadere uitwerking gegeven van één van de deelprocessen zoals
geformuleerd in 'Woningbouw, netwerk van deelprocessen', het onderdeel ontwerp proces, met daaruit de besteksfase;
- anderzijds wordt een overzicht gegeven van pogingen tot besteksstandaardisatie en
classificatiesystemen in de besteksfase. Het rapport sluit hiermee tevens aan bij
working paper deel 2, waarin in bredere zin wordt ingegaan op pogingen tot
standaardisering en structurering in de bouw.
Het rapport heeft uitdrukkelijk het karakter van een werkdocument. Als zodanig heeft
het enerzijds als doel reacties en commentaar uit te lokken, teneinde de beschrijving te
verbeteren, anderzijds dient het als vertrekpunt voor verdere analyses. Deze betreffen
zowel de verdere schematisering en definiëring van het proces op hoofdlijnen (o.a.
harmonisatie van schematuur, definitie informatiestromen tussen deelprocessen en
toetsing op consistentie) als de verdere uitwerkingen van de deelgebieden.
Deze rapportage heeft als werktitel: "Informatieverwerking in de besteksfase" .

1.5

Indeling van de rapportage

In een inleidend hoofdstuk 1 wordt een korte beschouwing gegeven van het het IOPwerkplan "Bouwinformatica en computergebeuren" en de plaats van het hoofdlijn project "Informatietechnische infrastructuur voor de Woningbouw. Doel en opzet van
het onderhavige onderzoek, plaats van de rapportage binnen een reeks van andere
uitgebrachte "working papers" en inhoud van de rapportage komen hierin verder aan de
orde.
In hoofdstuk 2 wordt een eerste verkenning gemaakt van de uitgangspunten voor de
besteksfase en de plaatsbepaling van de besteksfase, als onderdeel van het
ontwerpproces, binnen andere deelprocessen.
Een nadere uitwerking van de besteksfase wordt gegeven in de hoofdstukken 3 en 4,
waarin doel, inhoud, regels en afspraken, met betrekking tot respectievelijk de
bestektekeningen en het bestek, worden aangegeven.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de pogingen tot ontwikkeling van
standaardbestekken in het verleden en de stand van zaken op dit moment.
Hoofdstuk 6 behandelt een aantal ontwikkelingen met betrekking tot classificatie systemen, van belang voor de besteksfase.

3

In hoofdstuk 7 worden een aantal conc1usie& getrokken !pet ber:-ekking tQt de invoering
van standaards, het succes en de mislukkingen.
In hoofdstuk 8 wordt een beknopte samenvatting gegeven van de onderhavige
rapportage.
Een overzicht van de aangehaalde literatuur is weergegeven in bijlage I.
In bijlage 11 wordt een overzicht gegeven van veel gebruikte afkortingen.
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2

Besteksfase, uitgangspunten en plaatsbepaling

2.1

Inleiding

In de besteksfase van het bouwvoorbereidingsproces worden door de architect de
bestektekeningen vervaardigd en het bestek geschreven op basis van het door de
opdrachtgever goedgekeurde definitieve ontwerp. Aan de hand van de bestektekeningen
en het bestek wordt vervolgens de definitieve begroting gemaakt.
Drie punten lijken in dit verband van groot belang:
a. In tegenstelling tot andere procesfasen worden de activiteiten vrij nauwkeurig
omschreven (honorariumregelingen: RT 1963 voor de gesubsidieerde woningbouw en
AR voor de overige bouw),
b. het bestek en de bestektekeningen vervullen te samen een aantal functies die voor het
verdere verloop van het bouwproces van indringende betekenis zijn.
c. bestek en bestektekeningen vormen informatiedragers in verschillende vormen
(tekeningen, tekst) en bevatten uiteenlopende entiteiten en soorten gegevens ( maten,
hoeveelheden, materialen, juridische regelingen). Toch moet hieruit nieuwe informatie
worden getrokken voor wat betreft:

* begroting
* beoordeling op bouwvergunning
* beoordeling op financiering
* uitvoeringsvoorbereiding, inzet materiaal, materieel, personeelinzet etc.
In het onderstaande schema worden de genoemde functies weergegeven.

begroting

,.......

bestek

-

bestektekeningen

aanvraag
bouwvergunning

r-

Fig. 1

door: architect

kostendeskundige
aannemer
B.W.T.

brandweer
welstandscomm.

geldelijke
steun

OOVH

uitvoeringsvoorbereiding

aannemer

Juridisch
bindend
document

tussen: opdrachtgever
aannemer

Functies van bestek en bestektekeningen
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Vanuit meer gezichtspunten verdient het aanbeveling de besteksfase nader te belichten.
In de eerste plaats is deze fase van de productcyclus interessant vanuit de optiek van
gegevensverzameling. Het gaat hier om zeer grote hoeveelheden gegevens die met
verschillende oogmerken worden geproduceerd, getoetst en weer gebruikt door andere
partijen.
In de tweede plaats is zowel de rolvervulling van partijen als de inhoud van de
documenten redelijk duidelijk vast te stellen, dit in tegenstelling tot andere fasen uit het
proces. Dit houdt enerzijds verband met de lange gegroeide historie, anderzijds met de
sterke juridische werking van de documenten uit deze fase. Als gevolg hiervan lijkt de
problematiek van informatie-overdracht en gegevensverwerking in deze fase
eenvoudiger te analyseren.
In de derde plaats is met betrekking tot deze fase reeds veel werk verricht op het terrein
van standaardisatie en unificatie. De voortgang op dit terrein kan derhalve mogelijk
exemplarisch zijn voor de problemen die in andere fasen te verwachten zijn.
In dit verband zal worden ingegaan op de pogingen tot standaardisatie van de
besteksinhoud. In dit kader zal ook de vraagstelling naar classificatie van bouwonder delen zich aandienen.
Niet in de laatste plaats is een nadere beschouwing van de besteksfase interessant omdat
er sprake is van gegevens in een zeer grote verscheidenheid aan vormen. Het betreft
hier gegevens op tekening, zowel met betrekking tot de woning als tot de omgeving, er
is sprake van geschreven kwaliteitsbepalingen in een bestek, van berekeningen met
betrekking tot constructieve eigenschappen, zoals sterkte, stijfheid, draagkracht en van
bouwfysische eigenschappen, van kostenposten, hoeveelheden, eenheidsprijzen,
planningsgegevens, rente- en afschrijvingsgegevens, normen, beoordelingsmaatstaven,
juridische regelingen, garanties etc., die in deze fase tot interactie en sluitende
regelingen moeten worden gebracht.
2.2

Vertrekpunt

Het vertrekpunt bij de vervaardiging van de bestektekeningen en het bestek is de
goedkeuring van de opdrachtgever op het definitieve ontwerp. In het planvor mingsproces is dit een markant punt. De programmatische aspecten met betrekking tot
functies zijn verwerkt. Het gebouw is in afmetingen en uiterlijke verschijningsvorm
volledig bepaald en de belangrijkste constructieve uitgangspunten zijn vastgelegd. De
volledige materialisering van het gebouw moet nu plaats vinden in termen die bruikbaar
zijn voor de hierna volgende prijsvormings- en uitvoeringsfase.
Steeds meer doet zich echter de behoefte gevoelen dat de termen waarin deze nadere
materialisatie plaatsvindt mede bruikbaar zouden moeten zijn voor de weer later
volgende beheersfase. Dit is in de huidige werkwijze nauwelijks het gevall.

1 Bestektekeningen en bestek zijn qua opzet en inrichting sterk gericht op calculatie en
uitvoering. In interviewgesprekken met beheerders wordt er nogal eens op gewezen dat
in de beheersfase andere wensen ontstaan met betrekking tot de gegevensverzameling.
Complexinformatie, verhuurtekeningen, materiaal- en leveringsspecificaties etc.
worden hierbij genoemd.
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3.

Bestektekeningen

3.1

Doel en inhoud

De bestektekeningen zijn bestemd voor prijsvorming en uitvoering. Zij worden
vervaardigd door de architect 2.
In de RT 1963 3 wordt onder het maken van bestektekeningen verstaan (art. 5 lid c.):
"het uitwerken van het definitieve ontwerp in tekeningen en het voeren van
besprekingen met de bevoegde organen (tenzij de opdrachtgever deze zelf wenst
te voeren) zodanig, dat het bestek daarna kan worden gemaakt en de
bouwvergunning en de rijksgoedkeuring kunnen worden aangevraagd".
De bestektekeningen moeten de calculator een goed inzicht geven in de hoeveelheden en
soorten van materialen, de constructieve opzet en de detaillering. Inzicht moet
verkregen worden in de verwerkingsmogelijkheden van de materialen, ter bepaling van
de verwerkingsnorm4 .
Het tekenwerk moet volledig aansluiten bij het bestek, alhoewel bij twijfels bij de
uitvoering het bestek prevaleert boven de bestektekeningen en de bestektekeningen
boven de werktekeningen.
Er bestaat in de bouwpraktijk geen algemeen erkende overeenstemming omtrent de
informatie die op de bestektekeningen dient te worden vastgelegd, noch over de toe te
passen schaal, de te gebruiken symbolen, de toe te passen maatvoering, etc.
In hoofdzaak bestaat het tekenwerk in deze fase uit:
- nadere uitwerking, aanvulling en toetsing van de principedetails (1:5)
- bestektekeningen van plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100
of 1:50)
- situatietekeningen, ingetekend op stedebouwkundige ondergronden en
voorzien van maatvoeringen (matenplan) (1:500)
- installatietekeningen, ingetekend op de bouwkundige ondergronden
(1:100, 1:50) t.b.v. het verloop van: riolering, gas, water, electra,
e.v., mechanische ventilatie, PTT en CAI.
- schematische overzichten van de bouwblokken
- sonderingspunten en resultaten grondonderzoek
- constructietekeningen, zoals palenplan, matenplan en bewapening
fundering en principedetails fundering, matenplan vloeren en wanden.

2 Hiermee wordt een versimpeling van de mogelijke rolverdeling aangegeven. In
sommige bouwprocessen kan deze functie vervuld worden door de bouwer, bijvoor beeld in die gevallen dat de bouwer als ontwikkelaar optreedt.
3 RT 1963, gewijzigd in 1980, Regelen en tabel voor de honorering van de architect en
de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect bij woningwetbouw,
vastgesteld door NWR, NCIV, VNG, BNA en goedgekeurd door de Minister van
VROM.
4 Zie ook Staadegaard J. M., 1984, Het weloverwogen bouwproces. Spruyt, Van
Mantgem & De Does, Leiden. p. 214
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3.2

Beoordeling

Bestektekeningen vonnen tesamen met het bestek een duidelijk afgegrensde fase in het
bouwproces.
Beoordeling en toetsing van de bestektekeningen vindt plaats door de opdrachtgever,
maar ook door overheidsinstanties.
Toetsing van bestektekeningen vindt plaats door de gemeente, vanuit een aantal
invalshoeken:
-

toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening (BWT)
toetsing aan brandweereisen (Brandweer)
toetsing op welstand (Welstandscommissie)
woon- en bouwtechnische toetsing ten behoeve van fmancieringsaanvraag
(afdeling VH of secretarie-afdeling)
- stedebouwkundige toetsing (afdeling SO, Civ. Werken etc.).
Hoewel wij de beoordeling en toetsing tot een afzonderlijke fase hebben gerekend,
willen wij toch in het kort ingaan op enkele aspecten hiervan in deze besteksfase.
Bouwverordening
Ingevolge de Woningwet is de controle op de naleving van de bepalingen van deze wet,
de daannee verband houdende bouwverordening, alsmede die van bestemmingsplannen
en bijbehorende bebouwingsvoorschriften opgedragen aan het gemeentelijk Bouw- en
Woningtoezicht. Ook de controle op de uitvoering van bouwwerken behoort mede tot
de taak van BWT. Voor het verstrekken van een bouwvergunning vindt derhalve niet
alleen toetsing plaats aan de gemeentelijke bouwverordening (waarin ook zeer veel
normen, vastgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut bindend worden
verklaard), maar ook aan bestemmingsplanvoorschriften. Zowel een bestemmingsplan
als een bouwverordening bevatten zoveel bepalingen, die per gemeente kunnen
verschillen, dat hiervan op deze plaats geen opsomming gegeven kan worden. Toetsing
door BWT heeft elementen in zich van: afmeting en/of ligging van vertrekken, het
beperken van brandgevaar, de toetreding van licht en lucht en de controle op
berekeningen van constructieve onderdelen op sterkte en/of stijfheid etc. In de nabije
toekomst zal het voornemen tot introductie van een landelijk geldend 'Bouw besluit' van
grote betekenis zijn bij de toetsing van bouwplannen.
De toetsing door de Stedebouwkundige dienst houdt met name verband met
bestemmingsplanvoorwaarden en die van de Dienst Civiele Werken met de
uitgangspunten en randvoorwaarden van de exploitatieopzet van het stedebouwkundig
plan en de uitvoeringsaspecten (matenplan en inrichting woonmilieu).
De toetsing op aspecten van brandpreventie, brandoverslag en vluchtwegen behoort
ook tot de beoordeling van BWT.
Het totaal aan beoordelingsnonnen met betrekking tot de bouwvergunning berust deels
op formeel vastgelegde regels, deels op interpretaties van vrijstellings- of
uitzonderingsbepalingen. Vooral met betrekking tot de controle op de berekening van
constructie-onderdelen (geavanceerde rekenprogramma's) ontstaat een kloof tussen de
know-how van constructeurs en de kennis van de gemiddelde Dienst BWT.
Figuur 2 geeft een overzicht van de lijst van tekeningen, gebruikelijk bij een indiening
bij een van de grote gemeenten.
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Definitieve Indiening Bouw- en
Woningtoezicht:
(in 4-voud)
- alle bestektekeningen en situaties
- rioleringstekeningen
- installatietekeningen
- principedetails
- tekeningenlijst
- overzicht woningtypen,
woningdifferentiatie,
VE-telling
- Renvooi
- Schuilplaatsen , vereist/aanwezig
- Bouwaanvraagformulieren en
CBS-formulier
-

DWL (2-voud)
- situatie
- complete set plattegronden
- installatietekeningen

PTT (2-voud)
- als DWL
CAI (2-voud)
- als DWL

Palenplannen
Gewichtsberekeningen
Betonconstructietekeningen
Verankeringen, hekken

Indiening Afdeling Volkshuisvesting
vla Woningbouwvereniging
(in 5-voud)
- bestektekeningen en situatie
- rioleringsteken ingen
- installatietekeningen
- principedetails
- tekeningenlijst
- renvoo i
- overzicht woningtypen ,
woningdifferentiatie,
- VE-formulieren
- bestek
- nota van inlichtingen/wijzigingen
- financieringsaanvraag formulier
(inschrijvingsbiljet dooraannemer)
- berekening architectenhonorarium
Indiening Stadsontwikkeling
(in 2-voud)
- bestektekeningen en situatie
Indiening Openbare Werken (in 2voud)
- bestektekeningen beg. grond
- situatie
- rioleringstekeningen
GEB
-

Afd. Huisaansluitingen Electra
situatie 2x
complete set plattegronden
installatietekeningen

GEB
-

Afd. Huisaansluitingen Gas
situatie 2x
complete set plattegronden
installatietekeningen

Fig. 2. Lijst vandocumenten,
gebruikelijk bij indiening van
een woningwetproject bij een
grote gemeente
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Welstand
De beoordeling op welstandsaspecten heeft betrekking op het uiterlijk, zowel op
zichzelf als in verband met de omgeving. De welstandszorg stelt zich ten doel de
karakteristieke sfeer en schoonheid van haar adviesgebied te bevorderen door toetsing
van projecten op menselijke, architectonische, stedebouwkundige en landschappelijke
waarden in het continu ontwikkelingsproces van de ruimtelijke vormgeving, ter wille
van mens en samenleving.5 Deze definitie maakt duidelijk dat hierbij moeilijk sprake zal
zijn van eenduidige normen, dan wel beoordelingsmaatstaven.
Dienst Volkshuisvesting
Ruimtegebruik, stichtingskosten en huurniveau, energetische toetsing etc. zijn niet
alleen een element van toetsing voor de opdrachtgever, maar spelen ook een rol bij de
beoordeling door een gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting in het kader van de
financiële toetsing van gesubsidieerde woningbouwplannen. In de besteksfase zal
daarbij de beoordeling niet meer primair plaats behoeven te vinden op aantallen,
contingenten etc. omdat dit zaken zijn die in eerdere fasen tot uitgangspunten hebben
geleid.
Indiening in deze fase vergt een bepaalde ordening van gegevens (formulier
financieringsaanvraag).
Nutsbedrijven
Beoordeling van de bestektekeningen door de Nutsbedrijven6 houdt verband met een
tweetal hoofdactiviteiten. Allereerst moet een planning en opzet worden gemaakt van de
lay-out, fasering en aanleg van kabels en leidingen in het openbare gebied. Aansluiting
en plaats van invoer in de woning is daarbij van belang. In de tweede plaats stellen
Nutsbedrijven eisen (veiligheid, controle) met betrekking tot de aanleg van leidingen
binnen de woning, de bemetering etc.
Eisen van Nutsbedrijven zijn niet identiek in den lande. Bovendien verschillen de eisen
soms binnen zelfde bedrijven.

5 Het welstandsadvies maakt deel uit van de bouwvergunningsprocedure en vindt zijn
wettelijke grondslag in de Woningwet. Burgemeester en Wethouders laten zich hierbij
adviseren door een z.g. Welstandscommissie; adviezen zijn niet bindend.
6 Onder Nutsbedrijven wordt verstaan: de gemeentelijke of regionale gas-, electriciteitsen waterleidingbedrijven, alsmede P'IT, CAI, in voorkomende gevallen bedrijven voor
stads(deel)verwarming. Hierbij vormt de centrale verwarming ook een beoordelings aspect voor het gasbedrijf in verband met gasaansluiting en rookgasafvoereisen.
Het is gangbaar ook de riolering onder deze noemer te beschouwen, alhoewel dit in het
kader van het bouw- en woonrijpmaken veelal een gemeentelijke activiteit vormt.
10
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3.3

Regels en afspraken

In de Nederlandse norm NEN 2302 'Tekeningen in de bouw -Algemene regels-' is een
poging tot standaardisatie en normering van het bouwkundige tekenwerk gedaan. Deze
norm is bedoeld als grondslag voor alle tekenwerk, van stedebouw tot woning- en
utiliteitsbouw en van interieur- tot landschapsarchitectuur.
In deze norm worden, vanuit de optiek van het kostenvraagstuk, regels gesteld aan
maat- en type-afspraken van tekenformaten, arceringen en belettering, maar ook aan:
eenduidige regels van projectie, afspraken m.b.t. symbolen, afspraken m.b.t. maatvoering.
In de ontwerpnorm NEN 2574 'Tekeningen in de bouw-Indeling van gegevens op
tekening voor gebouwen (inclusief Bijlage A: Nalooplijsten, Bijlage B: Fasenomschrijving en overzichten)' worden regels verschaft voor de vaststelling van de
indeling van gegevens op tekeningen in verschillende fasen van het bouwproces door
middel van nalooplijsten. Deze norm is bedoeld om te worden toegepast op het gebied
van de woningbouw en de utiliteitsbouw.
In de z.g. 'praktijkrichtlijn' NPR 2570 'Tekeningen in de bouw -Coördinatie van
gegevens op tekeningen voor gebouwen' worden aanwijzingen gegeven ten behoeve
van de coördinatie van gegevens op tekeningen, die op het gebied van de woning- en
utiliteitsbouw voor één project worden vervaardigd.
Zowel beide genoemde normen(NEN 2302, NEN 2574), uit 1983 en 1985, als de
praktijkrichtlijn (NPR 2570) uit 1986 kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een
inzichtelijke, heldere informatieverstrekking tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase.
Dit is temeer van belang, teneinde tot een duidelijke afbakening te komen tussen ge tekende informatie (bestektekeningen), berekende informatie (begroting) en geschreven
informatie (bestek).
Een algemeen erkend samenhangend systeem van tegelijkertijd op te bouwen
geschreven. berekende en getekende informatie wordt tot dusver sterk gemist.
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Het bestek

4.1
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Het bestek vormt samen met de bestektekeningen en de eventuele nota's van
wijzigingen (en het proces verbaal van aanwijzing) de belangrijkste schakel tussen de
ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Het bestek heeft in die zin ook meer functies:
- contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer
- basis voor begrotingen
- bron van informatie bij aanbesteding en uitvoering
- beschrijving van het uit te voeren werk.
In de RT 1963 wordt onder het bestek verstaan (art. 5 lid d):
"een nauwkeurige omschrijving van het te maken werk en de voorwaarden
waaronder dit moet worden uitgevoerd".

4.2

Inhoud

Een bestek kan, als gevolg van de omschrijving in de RT, in twee delen worden
onderverdeeld:
- een technisch gedeelte: wat, waarvan en hoe,
- een juridisch gedeelte: de voorwaarden.
Of meer praktisch gezien:
- een juridisch, administratief en technisch algemeen gedeelte,
- een technisch projectgebonden gedeelte.
Het bestek omvat derhalve naast de beschrijving van het werk en de bijbehorende
tekeningen ook de voor het werk geldende technische en administratieve voorwaarden,
waarin in algemene zin de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen
de contractpartners (opdrachtgever en aannemer, maar ook: directievoerder) zijn
geregeld.
Bezien we de beschrijving van een werk inhoudelijk, dan constateren we dat deze
gekenmerkt wordt door een groot verschil in aard, niveau en gedetailleerdheid van
omschrijving.
Soms wordt de kwaliteit weergegeven in termen van resultaat (-20dB geluidsisolatie
scheidingswand), soms geheel gematerialiseerd (van kalkzandsteen ... ), soms in termen
van vorm, verschijningsvorm, afmeting (balkhout Noordeuropees vurenhout, kwaliteit
... afmeting ... ), soms in termen van samenstelling van te verwerken bouwstoffen
(metselmortel samen te stellen uit .. volumedelen zand, .. volumedelen portlandcement,
.. volumedelen schelpkalk etc.), soms in kwaliteit van toe te passen materialen
(wandtegels Ie soort), soms in geld (bakstenen, waalformaat f.350,- per 1000 stenen).
Soms ook wordt volstaan met een functiegerichte omschrijving van een onderdeel,
zoals bij toe te passen prefab-onderdelen voor een beganegrondvloer, waarbij het toe te
passen fabrikaat en verwijzing naar verwerkingsvoorschrift van de fabrikant volstaat.
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De wijze van omschrijving hangt sterk samen met:

- historisch gegroeide taakverdelingen binnen het bouwproces,
- de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld tijdens het bouwproces,
- de mate waarin duidelijke resultaatsbeschrijvingen te maken zijn en langlopende
garanties voor het goed functioneren van het desbetreffende onderdeel voorhanden
zijn.
Binnen het bouwproces treden in toenemende mate veranderingen op met betrekking tot
de historisch gegroeide verhoudingen. Gietbouwploegen en geïntegreerde afbouw ploegen (waarin het onderscheid timmerman, electricien, loodgieter en schilder
vervaagt) vormen hiervan voorbeelden.
Ook de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld, kent vele varianten. Als de
opdrachtgever verantwoordelijk is voor de vertaling van functionele eisen in gedimen sioneerde en gematerialiseerde elementen, dan zal de neiging tot het maken van een
sterk gedetailleerde omschrijving groter zijn, dan bij toepassing van "standaard
producten", te leveren door de fabrikant onder verantwoordelijkheid van de aannemer.

4.3

Van procesgerichte naar resultaatsgerichte besteksinformatie

De laatste tijd is er een duidelijke accentverschuiving van procesgerichte naar
resultaatsgerichte besteksinformatie waar te nemen. Dit houdt primair in dat minder
gebruik wordt gemaakt van uitvoeringseisen die gericht zijn op het uitvoeringsproces,
maar dat kwaliteitseisen meer geformuleerd worden in termen van het resultaat dat
bereikt moet worden.
De belangrijkste oorzaak ligt in de erkenning van een contractuele gelijkwaardigheid
tussen opdrachtgever en aannemer, waarbij aan de verantwoordelijkheid van de
aannemer voor de uitvoeringswijze steeds meer gewicht wordt gegeven.
Sommigen gaan daarbij zeer ver. Hierbij wordt de stelling ingenomen dat de
ontwerpeisen en functionele eisen en dimensionering tot de verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever behoren, de materialisering hiervan en de uitvoeringseisen bij de
aannemer. (In concreto: eisen m.b.t.geluid of akoestische isolatie voor een binnenwand: dimensionering, verantwoordelijkheid opdrachtgever; eisen m.b.t. vlakheid van
gevelmetselwerk: uitvoeringseis, verantwoordelijkheid aannemer).
Het is met name de groep, verenigd in de Stichting Open Bouwen, die een groot
pleitbezorger is voor een dergelijke scheiding van verantwoordelijkheden binnen een
afsprakenstelsel van modulaire coördinatie. 7
In plaats van het bestek wordt dan de term 'Performance Specification' gebruikt, ter
aanduiding van de resultaatseisen.

7 Zie ook het Werkplan 'Open Bouwen' van het IOP-Bouw.
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5.

Standaardbestek ken

5.1

Inleiding

In het voorgaande hebben wij gewezen op de indringende verbanden welke bestaan
tussen gegevens op tekeningen, technische en uitvoeringsinformatie en juridisch!
administratieve voorwaarden, zoals deze in de besteksfase tot zgn. 'contractstukken'
worden samengesteld.
In deze fase kunnen gemakkelijk fouten, onvolledigheden of onduidelijkheden
ontstaan. Er heerst dan ook vrij algemeen de klacht dat de voorbereiding van de
aanbesteding te wensen over laat, waardoor de aannemer te weinig inzicht krijgt in het
door hem te leveren resultaat en waardoor bij de aannemer ten gevolge van onjuiste
basisgegevens of onjuiste interpretaties fouten kunnen worden gemaakt, zowel bij de
prijsvorming als in de uitvoering.
Over de algemene kwaliteit van bestekken wordt in het rapport 'Naar een ordening op
de bouwmarkt' 8 kritisch geoordeeld:
"Vrijwel algemeen is de klacht dat de voorbereiding van de aanbesteding te wensen
overlaat, waardoor omtrent het door de aannemer te presteren werk vaak de nodige
helderheid ontbreekt. Het is van uitermate groot belang dat de aannemer/inschrijver
door de aanbesteder/opdrachtgever zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd. Als basis
voor een verantwoorde offerte zijn bestek en tekeningen veelal onvoldoende. Daarbij
wordt het namelijk nog teveel aan de aannemer overgelaten om te weten te komen welk
werk precies van hem wordt verwacht en welke hoeveelheden, naar allerlei onderdelen
gespecificeerd, dienen te worden verwerkt. Door onjuiste interpretatie van de verstrekte
basisgegevens kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt, die onjuiste calculaties tot
gevolg hebben. Een goed bestek met duidelijke tekeningen vormt wel de eerste, maar
niet de enige remedie tegen dit euvel. Met name moet hier worden gedacht aan het
noemen van verrekenbare hoeveelheden, vastgesteld aan de hand van omschrijving en
tekeningen. Daar verschillende meetmethoden uiteenlopende berekeningen tot resultaat
zullen hebben, moet het van het hoogste belang worden geacht dat de standaardmeet methode wordt aangehouden teneinde tot uniforme hoeveelheidsbepaling te geraken
(NEN 3699, Meetmethoden voor netto hoeveelheden van materialen en werkzaamheden
voor gebouwen) ...
.. . Het behoeft geen verder betoog, dat in de besteksfase, waarin aannemer en
opdrachtgever elkaar over het algemeen voor het eerst ontmoeten, het pover gesteld is
met de communicatie."
Dit verklaart de behoefte aan een grotere standaardisering van besteksindeling en inhoud.

5.2

Verbetering van besteksinformatie

In het algemeen kan vastgesteld worden dat er ter verbetering van de besteksinformatie
en van de communicatie in de bouw behoefte bestaat aan:
- een algemeen gebruikte indeling voor het bestek met bijbehorende codering, waardoor
alle gegevens een vaste plaats krijgen;

8 lvlinisterie van Economische Zaken, 1981, Naar een ordening op de bouwmarkt.
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- een verzameling overzichtelijk geordende gestandaardiseerde keuzeteksten, met
behulp waarvan de werkbeschrijving kan worden geformuleerd, waardoor gelijke
onderdelen in verschillende bestekken in gelijke termen worden verwoord;
-een sluitend stelsel van evenwichtige hedendaagse" op het werk betrekking hebbende
bepalingen" waarin een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden opgesloten ligt;
- een standaard meetmethode die de meetwijzen, de meeteenheden en de afbakening van
de verschillende onderdelen van een bouwwerk omvat, waardoor in geval van begroten
of verrekenen vanuit gelijke uitgangspunten wordt geredeneerd;
- een algemene methodiek met behulp waarvan besteksinformatie kan worden gerela teerd aan de voorgaande en de navolgende fase, waardoor het bestek als integrale
schakel in de informatieketen binnen het bouwproces kan fungeren. 9
Opgemerkt moet worden dat de problematiek van besteksindeling zich niet beperkt tot
de besteksschrijver of diegene die informatie zoekt omtrent de wijze van uitvoering van
een bouwwerk. De problematiek strekt zich uit tot de indeling van kosteninformatie,
omdat begrotingen de volgorde en indeling van de bestekken veelal volgen. En omdat
begrotingstechnieken ook een lange ontwikkelingsgeschiedenis hebben doorgemaakt,
waarbij toesnijding op verschillende planfasen heeft plaatsgevonden, is het ordenings probleem van een veel grotere omvang.

5.3

Historie

De standaardisering van besteksbepalingen en besteksindeling vormt reeds gedurende
een groot aantal jaren onderwerp van studie en overleg tussen organisaties betrokken bij
het bouwen.
De oudste in ons land bekende verzameling van bepalingen wordt gevormd door de
"Algemene Voorwaarden" van de Dienst van het Corps ingenieurs van de Genie, die in
1815 werden vastgesteld (AV 1815).
Reeds in 1945 is door het toenmalige Ministerie van Wederopbouw en Bouwnijverheid
het Ontwerp-Bestek geïntroduceerd, dat een poging inhield tot standaardisering en
schematisering van de besteksinhoud. 10
Het Ontwerp-Bestek 1945 kende een onderverdeling in vier Afdelingen:
Ie Md. Administratieve bepalingen
2e Afd. Voorschriften omtrent de uitvoering
3e Afd. Voorschriften omtrent bouwstoffen
4e Md. Beschrijving van het werk
De Ie t/m 3e Afdeling bevatten administratieve voorwaarden en voorschriften. Deze zijn
in het algemeen voor elk werk geheel of gedeeltelijk van toepassing. Deze bepalingen
en voorschriften zijn in latere jaren uitgebreid, voor de verschillende sectoren bindend
verklaard en in boekvorm uitgegeven:

a. A.V.W.1968: Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken, onder het
beheer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Hierin vier afdelingen:
- U.A.V.,Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Bouwwerken,
- Voorschriften omtrent de Uitvoering van Bouwwerken,

9 Zie: Mechgelen, O. K. van, 1984. Bestek, Vademecum voor Architecten.
. Zie: CIAD 1985. Eindrapport CIAO-Projectgroep 'Besteks- en Bouwkostenautomati. sering', Deel A. Zoetermeer
10 Directie voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, 1945. Ontwerp voor
een bestek van een bouwwerk.
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- Voorschriften omtrent de Uitvoering van Waterbouwwerken,
- Voorschriften omtrent Bouwstoffen.
b. A.B.B. 1968: Algemene bepalingen voor de uitvoering van Bouwwerken,
vastgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierin
zijn een tweetal aanvullingen op de A.V.W. 1968 opgenomen m.b.t. de U.A.V. (Ie
afdeling) en m.b.t. de 2e afdeling van de A.V.W. 1968).
c. A.V.G. Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken onder het beheer van
de dienst der genie.
Sinds 1964 gaan er echter al stemmen op om het Ontwerp-Bestek te vervangen door
een nieuw standaardbestek (SBR studiecommissie A4a, "Bestekken en begrotingen")
teneinde de wildgroei van besteksbepalingen en indelingsvarianten en de problemen die
hiervan het gevolg waren, te beperken.
Een vervolgcommissie SBR studiecommissie A17 "Eisen Standaardbestek" kwam in
haar voorstellen tot verbetering met een pleidooi voor een standaard besteksindeling
(1974).
Vanaf dat moment zijn er op het gebied van standaardisering van bestekken veel
activiteiten ontplooid.
Omdat de inhoud van een bestek sterk wordt beïnvloed door de contractuele verhouding
tussen opdrachtgever en aannemer, is het niet verwonderlijk dat in de gesubsidieerde
woningbouw (met opdrachtgevers als toegelaten instellingen, institutionele beleggers)
een Standaard Referentiebestek Woningbouw (SRW) is ontwikkeld.
Onder leiding van het DGVH van het Ministerie van VROM is het SRW voor de
woningbouw tot stand gekomen en in 1980 voor de gesubsidieerde woningbouw
verplicht gesteld.
In de sector van de grond-, weg-, en waterbouw heeft de Stichting Rationalisatie en
Automatisering Wegenbouw (RAW) zich met de problematiek van standaardbestekken
belast.
Onder auspiciën van de Vereniging voor de Ontwikkeling van Uniforme Grondslagen
en Coördinatie van informatieverzorging in het Bouwwezen (UGCB) is in 1976 de
Stichting Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw (STABU) opgericht. In 1977
publiceerde het UGCB een rapport "Richtlijnen voor het maken van bestekken", dat
aansloot op de resultaten van de SBR-studiecommissie A 17. Nadat aanvankelijk niet tot
bruikbare oplossingen voor een uniforme besteksindeling kon worden gekomen, werd
in 1980 een nieuwe werkgroep gestart. In 1986 wordt het nieuwe standaardbestek
STABU geïntroduceerd.

5.4

Drie standaardbestekken

Naast een aantal meer bedrijfs- en organisatiegebonden standaardbestekken zijn er
derhalve in Nederland op dit moment drie algemeen gehanteerde standaardbestekken
operationeel en is een vierde in voorbereiding:
- Het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) van het Directoraat
Generaal voor de Volkshuisvesting;
- Het Standaardbestek vor de Grond-, Water- en Wegenbouw van de Stichting
Rationalisering en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW);
- Het Standaardbestek voor de Burger- en Utiliteitsbouw (STABU).
In ontwikkeling is het Standaard Referentiebestek voor Onderhoud en
Woningverbetering (SROW) bij het DGVH.
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5.5

Het Standaard Referentiebestek Woningbouw, SRW

Het SRW is een eerste poging geweest om te komen tot een bestek, waarin ieder
onderdeel zijn vaste plaats heeft, onafhankelijk van de vraag of dit in een woning
voorkomt of niet. Naast een constant algemeen gedeelte worden de teksten voor de
werkbeschrijvingen omschreven als referentieteksten.
Het SRW bestaat uit een toelichting en drie delen:
Deel A: Voorschriften omtrent de uitvoering en bouwstoffen, bevat de technische
standaardbepalingen voor de woningbouw.
Deel B: Werkbeschrijving, bevat een catalogus van standaardkeuzeteksten, waaruit
voor elk woningbouwproject een beschrijving van het werk kan worden samengesteld.
Deel C: Algemene voorwaarden, omvat een catalogus van standaardteksten, waaruit
voor elk woningbouwplan de algemene voor het werk geldende voorwaarden kunnen
worden samengesteld. Het hoofdstuk 'Voor het werk geldende Voorwaarden' is geheel
gebaseerd op de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden).
Uit deze delen van het standaardbestek kan een projectgericht bestek worden afgeleid
(figuur 3.)
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>
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erkbeschrijving
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Standaard Referentiebestek
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Projectbestek

Samenstelling projectbestek
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Vanaf 1980 is voor de gehele gesubsidieerde woningbouw het SRW verplicht gesteld
door het Ministerie van VROM.
Het SRW deel A vervangt hierbij tevens de Algemene bepalingen voor de uitvoering
van bouwwerken ABB'68.
Sinds enige tijd is het SRW-bestek verkrijgbaar op diskette en geschikt voor het
merendeel van de personal computers (IBM en -klonen en Macintosh).
SRW en classificatie
Het SRW-bestek is werksoortgericht. Dit houdt in dat een hoofdstukindeling naar
werksoorten (timmerwerk, metselwerk enz.) wordt gehanteerd.
Deze werksoortgerichtheid is met name ingegeven door de nadruk op de functie van het
bestek als infonnatiemedium ten behoeve van calculatie en uitvoering.
Het ontbreken van de mogelijkheid om informatie te genereren naar bouwdelen of
elementen is een belangrijke handicap in het gebruik van de SRW-codering in de
ontwerpfasen, waarin kostenbeheersingstechnieken vooral gebaseerd zijn op
elementenbegrotingstechnieken.
De referentieteksten van de delen B en C hebben de volgende codering:
Kolom HS, met daaronder Tl, de hoofdstukindeling.
Kolom par, met daaronder T2 het paragraafnummer.
Kolom subpar, met daaronder T3, subparagrafen, met daaraan gekoppeld keuzeteksten
(variabele).
Kolom T4 tlm 6, teksten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de variabele invoer.
In figuur 4. wordt een overzicht gegeven van een SRW-bestekblad deel A en deel B.
Het SRW is een referentiebestek. Deel A is vooral inhoudelijk gezien standaard. Er
wordt eenheid gebracht in de voorschriften omtrent uitvoering en bouwstoffen,
voorzover deze in de woningbouw worden toegepast. In de delen B en C is de
standaard vooral te vinden in de indeling in hoofdstukken en paragrafen. In het woord
referentie wordt tot uitdrukking gebracht dat kan worden gekozen uit een groot aantal
standaardteksten zodat het mogelijk is, in combinatie met vrije teksten, vanuit het
standaardbestek voor elk werk een projectbestek samen te stellen.

5.6

De relatie tussen SRW en SROW

Voor het samenstellen van de bestekken ten behoeve van onderhoud van woningen en
woningverbetering dienen de delen A en C van het SRW te worden toegepast. Omdat
onderdeel B de werkbeschrijving vooral voor nieuwbouw is geschreven, is hiervoor bij
woningverbetering een uitzondering gemaakt.
Bij de uitwerking van het SROW deed zich de vraag voor of een werksoortgerichte
indeling conform het SRW in het kader van onderhoud en woningverbetering bruikbaar
is. Ervaring in deze sector 11 leek aan te tonen dat het onderhouds- en verbeterproces
nogal afwijkend is van het proces bij nieuwbouw. Hierbij is een meer elementgerichte
indeling van gegevens gewenst. Een element-achtige classificatie, toepasbaar in alle
fasen van het onderhouds- en verbeterproces, met een koppeling tussen opname gegevens, besteksgegevens en calculatiegegevens, zal als deel D worden toegevoegd
aan de in ontwikkeling zijnde delen A,B en C van het SROW.

TIZie Q&Q-team, DROS-Rotterdam, 1983, Kostenplanning en kostenbeheersing bij
woningverbetering volgens de Q&Q-syst~matiek. Rotterdam
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Fig. 4

Overzicht van een SRW-besteksblad uit de delen A en B
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Een onderzoek naar een landelijk en unifonn rubricerings- en coderingssysteem voor
bestekken en begroten bij onderhoud en woningverbetering is in 1983 door het DGVH
van het Ministerie van VROM opgedragen aan Adviesbureau Kraan b.v. Het onderzoek
is in 1986 gepubliceerd. 12
Doel was "een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk zou maken in elke fase en
tussen de fasen van het bouwproces een koppeling mogelijk te maken tussen de op dat
moment aanwezige werkomschrijvingen of bestekken en de daarbij behorende calcula ties". Er is daarbij gekozen voor een elementgerichte indeling, waarbij bij elke elementcode een mogelijke verwijzing wordt opgenomen naar de SRW/SROW indeling.
Er zijn vier hoofdgroepen benoemd in het 'systeem' woning:

* Casco

* Inbouw

* Installaties

* Terrein

Hoofdgroepen zijn onderverdeeld in hoofdelementen, elementen en subelementen. De
indeling en codering volgt echter niet de indeling van de 'Elementenmethode 1985'.
Het genoemde rubriceringssysteem verkeert nog in de toetsingsfase.

5.7

Het RA W bestek

Het zogenaamde RAW bestek is een standaardbestek voor de Grond-, Weg- en
Waterbouw, ontwikkeld door de Stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-,
Weg- en Waterbouw. De door het RAW ontwikkelde methodiek is gesanctioneerd door
de overheid en het bedrijfsleven in de GWW-sector.
Het RAW - bestek omvat:
-een catalogus met resultaatsbeschrijvingen, die is onderverdeeld in een aantal
deelcatalogi, een vaJ.cgebied betreffende (Grondwerken etc.). Resultaatsbeschrijvingen
vonnen de basiselementen waarmee besteksposten worden samengesteld;
-een bundel met standaardbepalingen,: "Voorlopige Standaard RAW-bepalingen";
hierin worden de AVW1968 van toepassing verklaard en een aantal standaard
technische en administratieve bepalingen, welke toepasbaar zijn op ieder werk,
geregeld;
- een aantal vooraf gefonnuleerde bepalingen voor het gebruik bij afwijkingen van en
aanvullingen op de "Voorlopige Standaard RAW Bepalingen"; dit zijn "keuzeteksten"
toe te passen afhankelijk van het uit te voeren werk;
- een systeem voor de automatische besteksadministratie met een bijbehorend
computerprogramma.
Vooral met betrekking tot de besteksadministratie onderscheidt het RAW zich van
andere standaardbestekken.
Gezien de toespitsing van het onderhavige onderzoek op de woningbouw wordt niet
nader ingegaan op het RAW -bestek.

12Adviesbureau Kraan b.v., 1986, Ontwikkeling Unifonn Rubricerings- en
coderingssysteem voor bestekken en begroten bij onderhoud en woningverbetering.
Rotterdam
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5.8

Het STABU-bestek

Inleiding
Het Stabu-bestek omvat de volgende onderdelen:
- een handleiding
- STABU-STANDAARD bepalingen:
* standaard administratieve bepalingen
* standaard technische bepalingen
* de letterlijke tekst van de UAV.
- Catalogi of bestanden t.W.:
* catalogus Aanvullende Bepalingen CAB
* catalogus Werkbeschrijving CWB
* catalogus Bouwstoffen CBS
* Catalogus bouwdelen en installatiedelen CBD.
De 'STABU standaardbepalingen' bevatten standaard-technische en standaardadministratieve bepalingen, uitgaande van het van kracht zijn van de UA V. Deze
bepalingen leggen een algemeen kwaliteitsniveau vast voor de uitvoering van het werk.
De technische bepalingen zijn resultaatsgericht. De administratieve bepalingen regelen
nader - voor zover de UAV dat verlangt - de verantwoordelijkheden en risico's tussen
de contractpartners.
Het stelsel 'Technische bepalingen' vervangt de verouderde technische bepalingen
(A V'38) uit de Algemene Bepalingen voor de uitvoering van Bouwwerken 1968
(ABB'68).
De 'Aanvullende bepalingen' verschaffen het kader voor een projectgerichte
beschrijving van het algemene kwaliteitsniveau. Een aantal bepalingen wordt als
keuzetekst gepresenteerd.
De 'werkbeschrijving' verschaft de structuur voor het maken van een bestek (methode)
en geeft een aantal gestandaardiseerde keuzeteksten en checklists. De catalogus
werkbeschrijving kent een werksoortgerichte indeling (metselwerk, schilderwerk).
'Bouwstoffen en Bouwdelen' kunnen worden geraadpleegd als naslagwerken bij de
werkbeschrijving. Beide geven respectievelijk een overzicht van voorhanden zijnde
bouwstoffen en een overzicht van (ge)bouw(onder)delen, gerangschikt volgens het NlSfB-elementenclassificatiesysteem.
Uit deze delen van het standaardbestek kan een projectgericht bestek worden afgeleid
(figuur 5.).

23

!

..

-- ~

Normen

,

f\EN
NEN-EN

•

NI=N_I~()

Normen

STABU Standaard
Administratieve
Bepalingen
STABU Standaard
Technische
Bepalingen

•

po

D

STABU-Standaard

STABU-Standaard
Catalogus aanvullende
Admi nistratieve
bepalingen
Catalogus aanvullende
technische
bepalingen
Catalogus
Werkbeschrijving

standaardkeuzetekstenl
vrije teksten

....

standaardkeuzetekstenl
vrije teksten

......

standaardkeuzetekstenl
vrije teksten

....

Werkbeschrijving

Projectbestek

STABU

Fig. 5.

r

Aanvullende
Administratieve
Bepalinaen
Aanvullende
Technische
Beoalinaen

Opzet projectbestek vanuit STABU-methode

24

CBmg

25 03 1991

UITERLDK TERUGBEZORGEN OP: 22 04 1991

o

15 00

bkuitl n

o

1722063

o

o

1486866
Swets, H.L.
Informatieverwerking tijdens de besteksfase
Kieboom, J.A. ------------ --------.----Anj~ierstraat

3314 ZJ
2020.142.4

o
61506

12

o

o

Dordrecht
nee

o

- -

o

- ---- -- - - - ~

I

I

I

I

o

I

I

I

I

•

_

A

•__ ---="" man =an

Resultaat
Het STABU bestek gaat uit van een gelijkwaardigheid van de contractpartners. Dit
houdt o.a. in dat duidelijker omlijnd wordt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is
voor het ontwerp en de aannemer voor de uitvoering. Dit betekent dat in principe geen
ontwerpverplichtingen bij de aannemer gelegd (mogen) worden.
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. In het bestek mag derhalve de
keuze van de uitvoeringswijze niet worden beperkt. Dit in tegenstelling tot huidige
werkwijzen (en ook in de SRW), waarin getracht wordt door middel van de
omschrijving van uitvoeringswijzen de verwezenlijking van een bepaald resultaat te
bereiken.
In het STABU bestek wordt ernaar gestreefd de kwaliteit van het resultaat te formuleren
in objectieve eisen, opdat de aannemer vrij gelaten wordt in zijn uitvoeringswijze.
Werkbeschrijving
De met behulp van de catalogus "werkbeschrijving" van de STABU op te stellen
besteksbeschrijvingen worden aangeduid m~t de term "besteksposten". Iedere
bestekspost omvat een afgeronde hoeveelheid informatie betreffende een onderdeel van
het uit te voeren werk. Met deze informatie kan het werk worden uitgevoerd.
Een bestekspost geeft daarbij aan:
1. Wat moet worden gemaakt: door middel van z.g. "kortteksten" wordt een beknopte
beschrijving van het te verrichten werkonderdeel gegeven.
2. Waarvan het werkonderdeel moet worden gemaakt vindt plaats via "specificaties"
welke bouwstof moet worden gebruikt.
3. Hoe een onderdeel moet worden gemaakt vindt plaats via "specificaties" hoe een
genoemde bouwstof moet worden toegepast.
4. Waar/hoeveel-informatie geeft aan waar of ten behoeve waarvan (en mogelijk ook in
welke hoeveelheid) het desbetreffende werk moet worden gerealiseerd.
Hier ontstaat derhalve de koppeling naar bouw- of installatiedelen (zie figuur 6).
Aan een bestekspost wordt dus onderscheiden:
- een bouwstofaspect
- een verwerkingsaspect
- een bouwdeelaspect
met hieraan toegevoegd:
- nadere plaatsaanduiding
- nadere hoeveelheidsaanduiding.
De korttekst van de bestekspost heeft vooral betrekking op de levering
(bouwstofaspect) en verwerking. De ordening van besteksposten conform de termen
van de kortteksten levert derhalve een werksoortgerichte indeling.
Met de keuze van de structuur en inhoud van deze catalogus werkbeschrijving en dus
van de hiervan afgeleide bestekken, kan gezegd worden dat zij een grote stap vooruit
betekenen in de vorming van een integrale schakel tussen de ontwerp- en
uitvoeringsfase.
De werkbeschrijving en de indeling naar bouwkundige hoofdstukken sluit, door de
indeling naar werksoorten, aan op het prijsvormingsproces van de inschrijvende
aannemer.
Vanuit de werkbeschrijving in de besteksposten kan echter een relatie gelegd worden
met informatiedragers voor de ontwerpfase, zoals de NL-SfB-elementen.
Door de indelingssystematiek door middel van kortteksten (A), bouwstof- en
verwerkingsspecificaties (B) en het bouw- of installatiedeel (C), ontstaat de
mogelijkheid om, via diverse sorteermogelijkheden met behulp van aangegeven
coderingen, sorteringen mogelijk te maken ten behoeve van verschillende doeleinden.
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Fig. 6 Voorbeeld van een bestekspost met de drie geledingen: A. Korttekst, B. de
nadere definiëring door middel van specificatie van de te leveren en te verwerken
bouwstof, C. het bouw- of installatiedeel, ten behoeve waarvan de genoemde bouwstof
moet worden verwerkt.
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Fig. 7 Koppeling van codering aan tekstdelen en sorteringsmogelijkheden.
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In figuur 7 wordt hiervan schematisch aangegeven welke mogelijkheden daarbij
aanwezig zijn.
Sorteringsmogelijkheden:
a. Technische omschrijving in de ontwerpfase: koppeling van C en A. De kortteksten
geven een globale materiaalomschrijving, die naar elementen kan zijn gegroepeerd,
maar ook naar werksoort.
b. In de ontwerpfase, waarin sterker de nadruk ligt op functies en gebouwonderdelen:
bijv. alle binnenwanden bij elkaar.
c. In de uitvoeringsfase: indeling naar werksoorten: bijvoorbeeld alle metselwerken bij
elkaar.
d. Ten behoeve van de calculatie: het koppelen van kortteksten (A) en bouwdeel infonnatie (C) en hoeveelheden tot begrotingsregels.
e. besteksinformatie kan d.m.v. de STABU-systematiek gekoppeld worden aan andere
informatiesystemen en o.a. als basis dienen voor bouwkosten- en of productinformatiesystemen.
Codering
De bij de geledingen A tlm C toegepaste codes zijn doelgericht en verschillend van
karakter (zie fig. 6).
- 14.22.32: vormt het aan de werksoort (metselwerk) gerelateerde adres van de
bestekspost.
- De codes 11,21,32,41,52: de zogenaamde defi-codes zijn gekoppeld aan de
aspecten die de nadere defmiëring zijn van het in de korttekst aangehaalde. Hiermee
wordt ook een opsomming van de factoren gegeven, die medebepalend zijn voor de
verwerkingstijden (van belang voor de calculatie).
- De code .01 is te beschouwen als een volgnummer van de bestekspost (zelfde
bestekspost kan voorkomen bij meer bouw- of installatiedelen).
De twee kolommen rechts van de bestekspost geven twee facultatieve opties:
- achter de bouwstofspecificatie kan een sorteercode worden vermeld
(catalogus bouwstoffen),
achter het oouwdeel kan de betreffende hoeveelheid worden vermeld,
- achter het oouwdeel kan de bijbehorende NL-Sffi-code (uit tabel 1)
worden vermeld.
Hier doet zich echter het manco gevoelen dat de elementnummers nog niet verder zijn
uitgewerkt naar sub-elementen en variant-elementen.
Met behulp van de elementcode is het in principe mogelijk om de besteksposten in
elementenvolgorde te sorteren. Het hersorteren van besteksinformatie is echter pas goed
mogelijk met behulp van de computer.
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6.

Classificatie

6.1

Inleiding

Classificeren: het maken van klassen, houdt in dat een sorterend principe van informatie
wordt gehanteerd. Classificatie speelt niet alleen een rol bij het opstellen van
besteksinformatie. Ook voor het opstellen van begrotingsinformatie bestaan verschil lende manieren waarop kosten geclassificeerd kunnen worden. 13 Willen wij informatie
over dingen ordenen, logisch rangschikken of indelen, dan gebeurt dit op basis van
onderscheidende eigenschappen. Classificeren heeft daarbij een doel: het gemakkelijk
terug kunnen vinden van informatie.
Een belangrijke overweging bij het kiezen of uitwerken van een bouwclassificatie is de
keuze van het ordenend of rangschikkend principe.
Besteksinformatie en ook kosteninformatie kan daarbij ingedeeld worden naar
bewerkingen, naar bouwstoffen of naar elementen.

6.2

Standpunt van de gebruiker

De wijze van ordening van informatie wordt sterk bepaald door het standpunt dat de
gebruiker inneemt met betrekking tot de informatie-overdracht. Zo zal de opdrachtgever
zijn informatie anders gegroepeerd willen zien dan de calculator of diegene die met de
directievoering is belast. 14
Beperken wij ons tot de besteksinformatie, dan zijn partijen en disciplines die op de een
of andere wijze hiervan gebruik maken:
- opdrachtgever
- ontwerper, adviseur, tekenaar
- kostenadviseur, calculator
- directievoerder, opzichter
- overheid, BWT, IllD
- aannemer
- calculator aannemer
- werkvoorbereider aannemer
- onderaannemer, leverancier
- uitvoerder, voorman
- koper, gebruiker, beheerder.
Het blijkt dat veel van deze gebruikers andere eisen zullen stellen aan de indeling van
het bestek en de kosteninformatie.
- De opdrachtgever zal met name zijn aandacht richten op de resultaatsbeschrijving van
het eindresultaat en de verschillende onderdelen, zowel in kwaliteit als kwantiteit.
Begrotingsinformatie zal voor hem vergelijkbaar moeten zijn met de tamelijk globale
budgettering uit de initiatief- en ontwerpfasen. Zijn behoefte aan kosteninformatie ligt
dan ook met name bij de keuze- en beslissingseenheden, dus op het niveau van
elementen.

13 Zie ook: Swets, H. L., 1985, Kostenbeheersing in de bouw. Methoden en
technieken voor kostenbewust ontwerpen. Waltman, Delft
14Zie ook: van Kuyen, J. C., 1984, Problematiek Uniforme Besteksindeling, UGCB
Werkgroep 5. Ede
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- Dit zelfde geldt voor de ontwerper en zijn adviseurs. Een classificatie op bewerkingen
(timmerwerk, metselwerk etc.) is voor hem ongeschikt, want bewerkingen vormen in
het ontwerpproces geen keuze- of beslissingseenheden. Een indeling naar functionele
gebouwonderdelen (elementen) zal voor de ontwerper de voorkeur hebben boven
andere indelingen. In het algemeen kan gesteld worden dat een element een
gebouwonderdeel is dat, los van vorm, constructie, materiaalkeuze, een duidelijk eigen
functie bezit en bovendien een onderdeel is dat goed te markeren en dus te begrenzen
valt.
- De aannemer heeft daarentegen geheel andere behoeften. De eisen die hij aan
informatie-overdracht zal stellen, verschillen ook naar gelang de bouwfase.
In de periode van aanbesteding en gunning ligt voor hem de nadruk op prijsvorming.
Een werksoortgerichte ordening komt daarbij het meest overeen met de gebruikelijke
begrotingstechnieken, waarbij hij tevens voor een (groot) aantal werkonderdelen terug
zal willen vallen op prijsaanbiedingen van onderaannemers.
Komt de eigenlijke uitvoering in beeld, dan is ook voor de aannemer een werksoort gerichte indeling niet toereikend. De werkvolgorde, kortom de in een groot aantal
arbeidsgangen opgesplitste uitvoeringsplanning en organisatie, vraagt dan een indeling
naar werkfasen, waarbij manuren, materieel en materiaal per uitvoeringsfase planningsen bewakingselementen vormen. Het bewaken van de uitvoeringsorganisatie vergt voor
de aannemer derhalve een andere groepering van gegevens dan in de aanbestedingsfase.
Niet voor niets wordt de inschrijvingsbegroting geheel omgewerkt naar uitvoerings doeleinden.
Tijdens het vastleggen van contracten voor toelevering van materiaal speelt de totale
omvang van hoeveelheden, zoals m3 beton, hout of zand een rol.
Eenmaal in de fase van nacalculatie spelen zowel de normen per te verwerken eenheid
als grotere eenheden, op het niveau van elementen, voor de aannemer weer een rol
(prijs per m2 dak, vloer etc.).
- In de beheersfase, bij onderhoud en woningverbetering, ontstaat opnieuw een
dualisme in de informatiebehoefte. Bij de voorbereiding van een beheers- of onderhoudsplan vindt een gebouwopname plaats. Deze inventarisatie van benodigde
werkzaamheden vindt plaats aan de hand van delen van het gebouw (elementen) die
voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen. De informatiebehoefte bij deze
opname is dus vooral bouwdeelgericht (moet dit kozijn vervangen worden of niet?).
Niet voor niets wordt in de Q&Q-classificatie voor vernieuwbouw in Rotterdam voor
een elementgerichte benadering gekozen. 15 Dit wordt met name veroorzaakt doordat
bij onderhoud en renovatie de relatie tussen opnamestaat en bestek nauwer wordt
gelegd.
In de prijsvormings- en uitvoeringsfasen van projecten van onderhoud of renovatie zal
de aannemer weer vergelijkbare informatiebehoeften hebben als in de nieuwbouw.
Wij kunnen de informatiebehoefte in de verschillende fasen (bij de verschillende
partijen) als volgt weergeven (figuur 8):

15 Q&Q team, DROS-Rotterdam, 1983, Kostenplanning en kostenbeheersing bij
woningverbetering volgens de Q&Q systematiek. Rotterdam
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Fase

Informatiedragers

l.

Initiatief

Il. Basisfuncties

2.

Programma

12. Gebruikersfuncties

3.

Ontwerpfase
3.1 verkaveling
dragerontwerp

13.
I
I
I
I
I
I
I

3.2 voorlopig ontwerp
3.3 definitief ontwerp

Bouwdelen
3.1 gelxmwvormende
bouwdeelgroepen
(elementenverzameling)
3.2 ruimtevormende
bouwdelen
(elementen)
3.3 sub-elementen

4.

Besteksfase

14. sub-elementen/bouwstoffen/
I
productiedelen

5.

Werkvoorbereiding

15. handelingengroepen/bewerkingen

6.

Uitvoering

16. proces gebonden bewerkingen

7.

Beheer/Gebruik

17. gematerialiseerde bouwdeelgroepen,
I ruimten

8.

Vernieuwing/sloop

I 8. gematerialiseerde bouwdeelgroepen,
I ruimten

Fig. 8.0verzicht informatiedragers en classificatiebehoeften in de verschillende
fasen. 16
Het ligt voor de hand dat gedurende de onderscheiden fasen de kwaliteits-, tijd- en
kosteninformatie gerelateerd wordt aan de voor die fase voor de gebruiker algemeen
aanvaarde informatiedragers.
Hierin schuilt mede een van de belangrijkste problemen op het gebied van informatieverwerkende processen: de traditionele ingeslepen werkwijzen van de verschillende
partijen en hun behoeften daarbij.
Het is dus niet alleen de mate van gedetailleerdheid die toeneemt gedurende het
doorlopen van het bouwproces of de productcyclus, ook het karakter van de vereiste
informatie wijzigt, waarbij geconstateerd kan worden dat er sprake is van een aantal
omslagpunten.
Belangrijke omslagpunten liggen daarbij in de overgang van programma naar ontwerp
(van functies naar bouwdelen) en in de overgang van ontwerp naar uitvoering (van
element naar bewerkingen naar handelingen).
Omdat ook de gedurende een bepaalde fase ontwikkelde informatie gebruikt moet
worden ter toetsing van de uitgangspunten uit een vorige fase, de programmatische
uitgangscondities hierin, is het meer dan gewenst dat er een duidelijke relatie ontstaat
tussen de verschillende informatiedragers.

16Zie schema CIAD, 1985, Besteks- en Bouwkostenautomatisering. Zoetermeer, p.25
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6.3

Classificatie in Nederland

In Nederland bestaat nog geen algemeen aanvaarde bouwclassificatie. In toenemende
mate ziet het er naar uit dat de Nederlandse variant van de in oorsprong Zweedse
indeling van het "Samarbetskommitén för Byggnadsfrägor" het zg. SfBclassificatiesysteem gangbaar wordt. Deze Nederlandse SfB-code is ontwikkeld en
wordt bewaakt door de Stichting Bouwcentrum (NL-SfB classificatiesysteem,
blauwdruk no. 3214, november 1984). Deze Nederlandse versie NL-SfB kent een
ordening van informatie over gebouwen en hun omgeving naar drie facetten: elementen,
constructies en productiemiddelen. De hoofdindeling van deze classificatie, de
elemententabel , is weergegeven in figuur 9, waarin wij ook de vergelijking kunnen zien
met de hoofdstukindeling van het SRW.
Het begrip element komt als ordeningsprincipe, vooral gericht op begrotingen, ook al
naar voren in het in 1975 verschenen STAGG-rapport "Elementenbegroting: een
begrotingsmethodiek met behulp van elementen, ten behoeve van de kosteninformatie
bij de voorbereiding van gebouwen voor de gezondheidszorg" .17
Een evaluatie van de toepasssing van deze methodiek leidde in 1983 tot het UGCBrapport "Ervaringen met en voorstel tot aanpassing van de ST AGGelementenmethode" .18
In 1985 leidt dit tot het rapport "Elementenmethode 1985" 19 , waarbij niet alleen een
vernieuwde elemententabel (met als uitgangspunt NL-SfB) wordt gepresenteerd, maar
ook een verdere codering naar sub-elementen, variant-elementen en meer
mogelijkheden worden geïntroduceerd om vakgebieden en disciplines (branches) op te
nemen.
Hiermee is ook een antwoord gegeven op de kritiek die in eerdere jaren bestond op deze
classificatiemethode. Deze kritiek richt zich vooral op het feit dat een ver
doorgecodeerde sub-elementenverzan1eling ontbreekt. Ook in de bespreking van het
STABU-bestek is reeds gewezen op het ontbreken van een verder doorgecodeerde
elementenverzameling.
Hieraan bestaat wel veel behoefte vooral bij woningverbetering, zo blijkt mede uit de
publicatie van het Q&Q-team. 20
Dit is mede aanleiding geweest tot de ontwikkeling van een uniform rubricerings- en
coderingssysteem voor bestekken en begroten voor Onderhoud en Woningverbetering
(1986) ten behoeve van het SROW. Door de indeling in hoofdgroepen (casco, inbouw,
installaties, terrein) ontstaat een andere groepering en dus ook codering van
hoofdelementen en sub-elementen (zie figuur 10). De ontkoppeling van een systematiek
van nieuwbouwclassificatie en die van onderhoudsclassificatie lijkt zeer ongewenst.

17STAGG, 1975, Elementenbegroting. Amsterdam
18Stichting Bouwresearch, 1983, Ervaringen met en voorstel tot aanpassing van de
STAGG-elementenmethode, Rapport C-17 -1. Rotterdam
19STAGGIBNA, 1985, Elementenmethode. Amsterdam
20Q&Q team, DROS-Rotterdam, 1983, Kostenplanning en kostenbeheersing bij
woningverbetering volgens de Q&Q systematiek. Rotterdam
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Fig. 9

Hoofdstukindeling SRW en elementenlijst volgens NL-SfB
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dakafwerkingen
arwerklngspakketten anders
dan (41) Urn (47)

14
15
16
17
18
19

23
24
25
26
27
26

AfBOltN
wlllldopeningen. bui len
wllldopeningen. biM811
vloeropeningen
balustrades. e.d.
dakopeningen
Inbouwpakkelten lIlders dan

(4-)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(47)
(46)

Stul- en sloopwlrk
Peil en uitzetten
Grondwerk

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kozijnen. ramen en deIren
GeveIbekledingen
Houten In malelen trappen In hekken
Dakbedekkingen en dakrl/ll8ll
Soten en hamalwlter.r\lll8ren
Natuursteen
Kunslsleen

40

Stukldoorwerk
Tegelwerk
Dekvloeren en vloerbedekkingen
Melellwarkan
Plafonds 8n wendsystemen
BinnenlImmerwerk en blmenlnrlchting
8eglazlng
Schilderwerk
Behangw.rk

41

42
43
44
45
46
47
46

IsolaUewerken

49

50

51
52
53
54
55
56
57

INSTAlLA TlEVOOUIENINGEN
centrlle elektrolechnische voorzieningen
krachlstroomvoorzieningen
verllchUngsvoorzlenlngen
clll1lllll.Qicalie- en gebouw beheersvoorzieningen
beveiligingsvoorzleningen
transporlvoorzieningen

Vullarvoerlnstallalle
Blnnenrlolarlng
WaterlnstelllU.en sanitair
Gasinslellatie
VerwarmingsinstallitIe
Mechanische ventillUe

58

59
60
61

(7-)

(71)
(72)
(73)

(74)
(75)
(76)

62
63
64
65

VASTE INRICHTINGEN
VISte inrichling voor verkeersruirnten
vlsle Inrichting voor gebruiksruimten
Viste keukenvoorzienlngen
Viste senltelre voorzieningen
Viste onderhoudsvoorzieningen
vasle opsllgvoorzlenlngen

Elektrisch. Installatie
TelecOlTlllUllcaUe-lnstallaU.

66

67
66

LlrUnslellaUe
Velligheldsinstallilie

6Q

(B-)
(BI)
(62)

(66)

LOSSE INVENTAAIS
losselnvenlerls voor verkeersruirnten
losselnvenlerls voor gebruiksruimten
lossekeukeninventeris
losse sanltelre Inventaris
losse schoonmuklnvenleris
losse opberginventaris

(9-)
(90.1)
(90.2)
(90.3)
(90.4)
(90.5)
(90.6)
(90.7)
(90.6)

TERREIN
bodemvoorzieningen l.b.v.terrain
opstellen
omheiningen
tarrelnarwerklng
terrelnlnstellalies(werktuigkundig)
terrelnlnstellaUes(electrolechnlsch)
vlsle lerreininventerls
losse lerrelninventerls

(83)

(64)
(B5)
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ELEMENTEN INDELING MET CODERING

Hoofdgroep

Hoofdgroep

Hoofdelement

Element

Subelement

2. Casco

1 Funderingen

,. Draagconstructies

, . palen
2. grondverbeteringen

2. Fundertngsconstructies

2. Vloeren

1. Vloeren op grondslag

2. Vloeren (vrijdragend)

3. BInnenwanden
dragend

4. Trappen

Hoofdelemenl

1. funderingen
2. opgaand funderingswerk
3. bodemafsluItIngen

3. Vloerafwerkingen buiten

1. vloerafw. bUIten

,. Binnenwanden

1. wanden

2. Kolommen en balken (skelet)

1. kolommen
2. balken
3. portalen

, . Trapconstructies

1. trappen
2. bordessen

2. Hellingbanen

, . hellingbanen

3. Hekken

1. traphekken
2. leuningen

4. Afwerkingen

1. trap· en hellingbaan

6. Galerijen en
balkons

7. Daken

, . Buitenwanden

4. Inbouw

1. kozijnen , ramen , deuren
2. randvoorzieningen

1. Galerij. en balkonconstructies

1. galerijen
2. loopbruggen
3. batkons
4. ondersteuningen

2. Galerij. en
balkonvoorzieningen

1. galerij. en balkonafwerkingen
2. hekken
3. galerij. en balkoninventaris

1. Dakconstructies

1. dakconstructies
2. dakvlak ken

1. dakbedekkingen
2. dakranden
3. goten
4. dakvoorzieningen

1. Vloerafwerkingen

1. waterkerende vloerafwerkingen
2. overige vloerafwerkingen

2. VloeropenIngen

1. luiken
2. randvoorzieningen

2 . Plafonds

1. Plafondconstructies

t . ophangconstructies

2. Plafondafwer·
kingen

1. plafondvlakken
2. randvoorzieningen

1. Vloer·
afwerkingen

binnen

2. Wandopeningen bonnen

3. Wandafwerkingen binnen

4. Binnen·
inriChtingen

6. Installaties

, . Werktuig·
bouwk .
installaties

-<
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1. separatiewanden
2. voorzetwanden

(Jq

,

, . kOZIjnen, ramen, deuren
2. vouwwanden
3 randvoorzieningen
1. waterkerende
wandafwerkingen
2. overige wandafwerkingen
3 vloerplinten
I 4. randafwerking bonnenzIjde
buitenkozijnen
, keukeninrichtongen

2. Kasten

1. kasten

3. Kastinrichtingen

1 meterkastinrichtingen en
meterkasten
2. vaste·kastinrichtingen

2. Luchtbehandelingsinstallat,,,,"s
'-----.

.....

o

=:s

1. Keukeninrichtingen

1. Warmwaterverwarmings·
installaties

'Tl
......

~

, . dakkapellen
2. dakramen
3. lichtkoepels
4. dakluiken
, . schoorstenen
2. dakdoorvoeren

3. Binnenwanden 1. Binnenwanden
niet dragend en
wandafwer·
kingen

1. wanden
2. kolommen , balken , portalen
3. luifels
4. wandafwerk . buiten
5. gevelvoorzieningen

2. Wandopeningen buiten

2. Dakafwerkingen

4. Kanalen buitendaks

afwerkingen
2. trapgataftimmeringen
5. Gevels

Subelement

3. Dakopeningen

, . vloerconstructies op grondslag
2. vloervoorzieningen
, . vloerconstructies
2. vloervlakken
3. onderslagconstructies
4. vloervoorzieningen

Element

I 1. verwarmingstoestellen
2. leIdingen
3. elementen
4. afvoerkanalen
1. luchttlehandelingstoestellen
2. kanalen
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Meetmethode

Aan de problematiek van classificatie is de wijze van meten met betrekking tot de
bepaling van hoeveelheden bij het begroten nauw gerelateerd. Een eenduidige wijze van
meten, een wijze van meten die geen aanleiding geeft tot overlappingen, dubbeltellingen
en/of fouten, wordt node gemist.
Het werk verricht in de STAGG-publicatie "Elementenmethode" heeft een duidelijke
definiëring, plaatsbepaling en plaatsafbakening van elementen in de bouw bevorderd.
De z.g. Standaardrneetmethode (NEN 3699) waarvoor ook in het STABU-bestek
wordt gepleit zal een aantal onduidelijkheden kunnen voorkomen.
6.5

Voorlopige conclusies

De activiteiten op het gebied van de besteksstandaardisatie, die geleid hebben tot vier
standaardbestekken, lijken nog een toonbeeld van gebrek aan afstemming in de bouw,
doch hierbij bedriegt de schijn enigermate.
Enerzijds kan gesteld worden dat er, ondanks de uniformerings- en c1assificerings inspanningen van velen, nog steeds sprake is van een wildgroei aan systemen, die tot
dusver vooral voorkomt uit de verschillende invalshoeken en doelstellingen die het
rubriceren van onderdelen kan hebben.
Een belangrijk voorbeeld hiervan is de discrepantie die lijkt te bestaan tussen een
rubriceringsmethodiek die geschikt moet zijn voor begroten,bestekken en werkomschrijvingen en de methodiek die eveneens geschikt moet zijn voor kostenbewaking
of het begeleiden van ontwerpbeslissingen.
Een ander voorbeeld is het (vermeende) onderscheid tussen nieuwbouw en onderhoud
en verbetering.
Anderzijds is met het SRW is gedurende een achttal jaren zeer veel ervaring opgedaan.
Ervaring die zowel het denken bij de besteksopstellers en calculators als -toetsers in
coderingen en standaardomschrijvingen heeft bevorderd, waardoor een klimaat van
automatisering is ontstaan.
De ervaring met het SRW heeft ook de manco's duidelijk gemaakt. Manco's die vooral
relatie vertonen met de beperkte invalshoek (slecht bruikbaar in de ontwerpfase en niet
geschikt voor de beschrijving van onderhoud en verbetering).
Met de introductie van het STABU-bestek is een zeer waardevol instrument in de
communicatie tussen ontwerp-, besteks- en uitvoeringsfase ontstaan, dat tegemoetkomt
aan eisen van communicatie in een iteratief proces. Het kunnen hersorteren van
bouwkundige informatie van een werksoortgerichte naar een elementgerichte indeling is
daarbij zeer belangrijk. Het kunnen sorteren van kortteksten en elementen naar
begrotingsposten is dat ook. Het aansluiten op het verder uitgewerkte Elementensys teem, dat ook in steeds bredere kring als een algemeen toe te passen classificatiesysteem
wordt aanvaard, maakt het STABU-bestek tot een belangrijke basis voor een
toekomstig nationaal standaard referentiebestek. Hiermee wordt ook recht gedaan aan
een elementgerichte indeling zoals bij onderhouds- en woningverbeteringsactiviteiten
gewenst.
Met het STABU-bestek bestaan echter nog nauwelijks ervaringen. Dit geldt zowel voor
de besteksschrijvers als de calculators. De kloof van een werkelijke (sub-)elementen
hersortering is nog niet gedicht.
Deze ervaringen zijn ook nog niet aanwezig met het toepassen van de voorgestelde
rubricering en codering van het deel D van het SROW.
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Wel kan gesteld worden dat de pogingen die worden ondernomen tot integratie van het
SRW- en het STABU-bestek21 zich zeker ook uit zullen moeten strekken tot de nu
geïntroduceerde elementenindeling voor het SROW.
Ervaringen met het SRW gaan verder. De klacht bij uitvoerende bouwbedrijven is
daarbij dat (opnieuw) een wildgroei lijkt te ontstaan in de keuzeteksten (de zgn. 90codes) en dat te weinig uitgegaan wordt van een verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de aannemer.
De klacht bij architecten is dat de door het SRW veroorzaakte werksoortgerichte
begrotingsindeling geen of een moeizame vergelijking mogelijk maakt met begrotings technieken uit de ontwerpfasen of budgetteringstechnieken uit de programmafasen.
Dit vormt een reden in een ander deel van het onderzoek nader in te gaan op de
budgettering, begroting, calculatie en werkvoorbereiding.

21Tussen de begeleidingscommissie SRW en de STABU bestaat een intentieverklaring
tot samenwerking op het gebied van integratie van SRW en STABU-bestek tot een
standaardbestek. Vooralsnog zal het wor;ngbouwdeel hierin "herkenbaar" blijven.

7

Conclusies m.b.t. procesgang bij initiatief, ontwikkeling en
invoering van standaards

De geschiedenis van de ontwikkeling van standaards in de bouw blijkt er een te zijn van
een lange adem. De ontwikkeling van een elementen classificatie heeft meer dan 10 jaar
in beslag genomen. Het SRW 8 jaar, het STABU-bestek 9 jaar en de ontwikkeling van
deel D van het SROW 4 jaar.
De rijksoverheid heeft door haar positie als grote opdrachtgever en het belang dat zij
hechtte aan een goede (kosten-)informatie het SRW kunnen afdwingen. Het bezitten
van een machtspositie om standaards af te dwingen lijkt derhalve van primair belang.
In de bouw ontbreekt het aan een krachtige organisatie voor de bedrijfstak. Er zijn veel
versnipperde organisaties die allemaal deelbelangen behartigen. Komen deze
organisaties tot samenwerking (zoals de samenwerking in STABU-verband), dan nog
bestaan er twijfels aan de 'potenties' tot invoering.
Anderzijds is niet alles afdwingbaar. Partijen en rolvervullers moeten in hun activiteiten
het belang van de toepassing van standaards inzien. Pas als de eigen werkzaamheden
daardoor sneller verlopen, beter van kwaliteit worden en/of goedkoper worden, zal
acceptatie worden vergemakkelijkt.
Ook moet een klimaat aanwezig zijn waarop nieuwe standaards kunnen worden
verwerkt. Gewezen is reeds op de ervaringen met het SRW die een denken in
coderingen heeft aangekweekt, waardoor automatisering van de besteksinformatie
mogelijk werd. Zonder deze ervaring uit het SRW was de ontwikkeling van het
STABU-bestek niet mogelijk geweest en zeker geen klimaat aanwezig geweest tot
introductie ervan.
Voorwaarden voor introductie:
-afdwingbaar: Door Rijksoverheid of grote organisatie binnen de bedrijfstak,
-gesteund door geledingen. partijen in de bouw: politiek proces van afstemming
deelbelangen,
-klimaat voor introductie moet aanwezig zijn:
* dit betekent óf aansluiting bij de directe praktijk
* óf is afhankelijk van de vakmatige ontwikkeling binnen de
beroeps groepen,
-partijen moeten er 'beter' van worden: winst in tijd, kosten en/of kwaliteit.
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