




Deze lezing is volledig gratis en zonder aankoopverplichtingen





Object of systeem?



Functie en Prestatie?

Opdrachtgever vs aannemer/opdrachtnemer?



1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, 

wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen.
3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;
4 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar.
5 En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen; en sittimhout;
6 Olie tot den luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;
7 Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap.
8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.
9 Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al 

deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken.
10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte 

zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.
11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze 

overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.
12 En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat 

twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.
13 En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.

Exodus 25



1. Functioneel is doel eis welke men kan valideren;
2. Valideren is kijken of het doel is gehaald zoals de gebruikseisen en 

wensen van de klant.
3. Prestatie is een kwantitatieve en kwalitatieve eis welke men kan 

verifiëren;
4. Verifiëren is kijken of het voldoet aan alle (prestatie) eisen (en 

normen); 
5. Resultaat eis = prestatie-eis.

Functie en Prestatie?















1. Het “1e bestek” is door of namens God geschreven;
2. Bestek kan met summiere hoofdgegevens of zeer gedetailleerd zijn, maar wel gericht naar de uitvoering;
3. Het “1e bestek” in de Nederlanden was in 1474-1475;
4. Bestek = besteken = afzetten of bepalen in situ;
5. Bestekschrijver was een (technische) specialist of expert (gilde);
6. Opdrachtgever kocht vroeger zelf materiaal;
7. Bestek was nodig door scheiding ontwerp (wetenschap) en uitvoering (ambacht);
8. Met een bestek werden aanvankelijk de technische aspecten bedoeld;
9. Bestek = duidelijk maken wat je wil (bij een aanbesteding);
10. Bestek werd gebruikt voor de transactie maar ook voor de bouwwerkzaamheden;
11. Contract = de afspraken vastleggen (bij de notaris);
12. Als bestek zeer gedetailleerd was dan kon het ook een contract zijn;
13. Vroeger was tekening (soms maquette) ter illustratie van het “belangrijkere” bestek;
14. Voor de juiste vorm werd er vaak verwezen naar de patronen of de berderen (detailontwerpen) die de architect leverde;
15. Soms werd ontwerp en werkplan (bestek) gemaakt door aannemers, die hoopten in een volgend stadium de uitbesteding 

van het werk binnen te halen;
16. Vroegen was het in een bestek gebruikelijk om, naast soms zeer gedetailleerde kwantitatieve beschrijvingen, ook 

(kwalitatief) te verwijzen naar:
1. Voorbeeldboeken (Vitruvius);
2. Maquette/modellen;
3. Referentieprojecten (vorig werk);
4. Proefmonsters;
5. Eerder geleverde zaken;
6. Mallen/patronen
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DNR-STB 2014 “contracten”
01.02.010-234 Initiatief/haalbaarheid
02.02.010-237 PD (UAV-gc)
03.02.010-245 SO
04.02.010-119 VO (UAV-gc)
05.02.010-411 DO (UAV-gc
06.02.010-657 TO/bestek (UAV)

07 Prijs- en contractvorming
Deze fase kan ook achter 01, 02, 03, 04, en 05 zitten
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Bestek (bouwkunde)
Een bestek of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, 
inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische 
bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

WAT IS EEN LASTENBOEK?
Bij elk bouwavontuur – groot of klein – hoort een lastenboek. Dit document is erg 
belangrijk, zowel voor de bouwheer (opdrachtgever/principaal) als voor de aannemer. 

Onderdelen van het lastenboek
In het begin van het lastenboek vinden we vaak een administratief gedeelte. Hier 
worden de prijs, uitvoeringstermijn, startdatum en dergelijke in omschreven.
Misschien wel het belangrijkste deel van een lastenboek is het technisch luik. Dit is 
een gedetailleerde omschrijving van de materialen die gebruikt worden voor de 
bouw van een woning. Alle bouwfasen worden overlopen, van de voorbereidende 
werken tot het opruimen van de werf.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw




Das Standardleistungsbuch für das Bauwesen (StLB) 
dient der rationellen Beschreibung von Bauleistungen 
und dem Informationsaustausch der am Bau 
beteiligten Partner.





1.Bestek(boek) is een woord wat hoort bij een 
bepaalde fase (TO na “einde” ontwerp);

2.Bestek als woord komt thans niet meer voor in 
de aanbestedingsreglementen;

3.Bestek als woord is op zijn retour in de DNR en 
de STB;

4.Bestek staat voor een traditioneel bouwproces 
en (ouderwets)contract;

5.Bestek staat voor specificeren op middelen 
(materialen) niveau hetgeen een 
vraagspecificatie (UAV-gc), behoudens bij 
hybride contracten, niet is.
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(aankomend/allround) Calculator versus bestekschrijver

(een calculator prijst bestekken af)

Bouwkostendeskundige versus Bouw..........deskundige





1.De beroepscompetentieprofielen zijn nog steeds 
inhoudelijk actueel doch zouden enkel aangepast 
moeten worden aan de tijdgeest zoals BIM en de 
inkooprichtlijn;

2.Overwogen kan worden of bestekdeskundige wel het 
goede woord is. Van (allround) calculator naar 
bouwkostendeskundige lijkt duidelijker dan van 
bestekschrijver naar bestekdeskundige!

3.We moeten op de koffie bij de BNA. De functiefamilie 
Bestek en calculatie is niet in overeenstemming met 
de BCP’s en de DNR/STB;

4.We zijn al wel uitgenodigd om op de koffie te gaan 
bij de NVBK om te praten over meer samenwerking.





1. Projectfasen en faseovergang (NEN 2699, STB, UAV-gc) (harde en zachte knip, ) (IN, PD, SO, VO ,DO, TO, UGO, 
UGD, NZ en G)

2. Mate van gedetailleerdheid LOD100 SO/VO, LOD200DO, LOD300 (TObestek), LOD400UG en LOD500 (as-build)
3. Rechtspersonen en Natuurlijke personen (BW boek 2) (nv, bv, verenigingen, stichtingen, zzp-er, consument, 

huurder etc.)
4. Actoren (poppetjes) (OG, ON, toeleveranciers, onderaannemers, adviseurs, consument, bank, verzekeraars, 

overheid etc.)
5. Soorten opdrachtgevers (publiek/privaat/professioneel/niet professioneel)
6. Gecoördineerd, geïntegreerd, strategische allianties etc.
7. DBMFO (PPS)
8. Soorten verbintenissen (BW boek 6) en (BW boek 7: koop en ruil, krediet, huur, pacht, opdracht, 

arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, verzekering) (inspanning of resultaat)
9. BW boek 3 titel 9 Rechten van Pand en Hypotheek
10. Werken, Diensten en Leveringen (Inkopen)
11. 1e lijns, 2e lijns en verder 
12. (standaard)voorwaarden en welke paritair (UAV, UAV-gc, DNR, AVvO, HIBIN, inkoopvoorwaarden, 

leveringvoorwaarden etc.)
13. Wie legt wie wat op -----→
14. Inzet STABU-2 (als contract of enkel de werkbeschrijving)
15. Aanbesteden of offerte (doelmatigheid)
16. Aanbestedingsvorm (De Gids)
17. BIM (BIM-data, BIM-model)



D/Opdracht/Dienst/DNR/300



De hedendaagse 
bestekschrijver/bestekschrijfster

wordt vooral na het DO ingezet bij het maken 
van een harde knip, 1e lijns
aannemingsovereenkomst
(bestekboek van een werk).

Het competentieprofiel van de bestekschrijver 
is hierop ingericht. 







Outputspecificatie + ?

Bestek met UAV

Vraagspecificatie + UAV-gc

Vraagspecificatie + UAV-gc

Technische omschrijving + AVA



Mede door toedoen van het fenomeen geïntegreerde 
contracten (UAV-gc, PPS, FIDIC) en BIMmen zal de 

functie van huidige bestekschrijver wellicht niet 
toekomstbestendige blijken te zijn. In de hedendaagse 

praktijk blijkt al dat alle andere typen specificaties (zowel 
de harde als zachte), 1e lijns en “2e lijns en verder”, voor 

zowel werken, diensten als leveringen e.v. vaak, en 
zonder betrokkenheid van bestekschrijvers in welke vorm 

dan ook, opgesteld worden door niet-
bestekschrijvers/deskundigen. 

Een zorgwekkende ontwikkeling?





1. op 1 uitzondering na!



bestekschrijver

specification writer (Engels)

specifikation skribent (Deens)

Spezifikationsverfasser (Duits)

Speciala verkisto (Esperanto)

Spesifikaattori (Fins)

rédacteur de spécifications (Frans)

spesifikaasje skriuwer (Fries)

specifikáció író (Hongaars)

scrittore di specifiche (Italiaans)

Spezifizéierung Schrëftsteller (Luxemburgs)

Spesifikasjonskritiker (Noors)

autor specyfikacji (Pools)

escritor de especificações (Portugees)

escritor de especificaciones (Spaans)

spisovatel specifikace (Tsjechisch)

specifikation författare (Zweeds)









1.In omringende landen en in Friesland zit in de 
functienaam het woord “specificatie” o.g.;

2.In omringende landen maakt de specifications
maker ook andere contracten dan 
bestekscontracten;

3.Overwogen kan worden of bestekdeskundige 
wel het goede woord is. Van (allround) 
calculator naar bouwkostendeskundige lijkt 
duidelijker dan van bestekschrijver naar 
bestekdeskundige!

4.Overwogen kan worden om de functie 
internationaler te laten klinken.









Bond is vereniging van mensen met hetzelfde doel

Een vereniging is een juridische term.
Een bond niet!

Meestal is een bond een vereniging 
waarvan andere verenigingen weer lid 
zijn. Bijvoorbeeld een tennisbond oid. 





De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA),

voluit Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond 
van Nederlandse Architecten BNA, is de brancheorganisatie van 
architectenbureaus en telde in 2017 ruim 1200 leden. Het doel van 
de BNA is het stimuleren van ontwikkeling van de bouwkunst en het 
bevorderen van de beroepsuitoefening van de deelnemende 
architecten.





Een installateur is een monteur zoals 
een elektricien, een loodgieter, een CV-
monteur of een installatiebedrijf 
(installatietechnisch aannemer). Vaak zijn 
meerdere diciplines ondergebracht in 
één installatiebedrijf. Veel Nederlandse 
installatiebedrijven zijn aangesloten bij de 
ondernemersvereniging UNETO-VNI.







Gilde (beroepsgroep)
Een gilde was in de tijd van het Ancien Régime (periode voor de Franse 
revolutie 1789-1799) een belangenorganisatie van personen met 
hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men 
van ambachten. Gilden en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot 
eind 18e eeuw bestaan.

In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden 
werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling 
erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel 
"meester" verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef.

Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde 
hen. Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, 
wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk, soms zelfs tot 
een monopolie.

Keurmerk, richtlijn BNB en PBO-eis!!!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime




De missie (bestaansrecht en identiteit) van de BNB is derhalve: 

1. de leden, ten gevolge van veranderingen in de bouwsector, zoveel mogelijk te ondersteunen 
bij het verwerven van nieuwe competenties; 
2. de belangen van de leden, ten gevolge van veranderingen in de bouwsector, zoveel mogelijk 
te behartigen in de ruimste zin van het woord. 

De vereniging ziet het als haar missie om dit te effectueren door middel van 2 pijlers: 

KENNIS-BELANGENBEHARTIGING

De visie (inspirerend) van de BNB is vooropgesteld: 

het voor haar leden nastreven van betrokkenheid bij alle (bouw)fasen, bij een harde als een 
zachte knip, zowel in de 1e lijn als de “2e lijn en verder” situatie, bij werken, diensten en 
leveringen, direct en indirect. 





1. Nastreven dat de leden van de BNB voldoen 
aan het (gemodificeerde en geactualiseerde) 
BCP van de bestekdeskundige;

2. Nastreven dat de leden van de BNB kennis 
verkrijgen op het gebied van geïntegreerde 
contracten, FIDIC, BIM, Systems Engineering 
etc.




