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Bureau	  
	  
“Een	  goede	  start	  is	  het	  halve	  werk”	  
	  
Om	  het	  bouwproject	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  laten	  slagen	  moet	  u	  steeds	  de	  juiste	  beslissingen	  kunnen	  nemen.	  Daarbij	  is	  
het	  belangrijk	  dat	  u	  een	  goed	  inzicht	  heeft	  in	  de	  bouw-‐	  en	  investeringskosten.	  Een	  goede	  start	  is	  hierbij	  onmisbaar.	  
Tussen	  kosten	  en	  kwaliteit	  bestaat	  een	  duidelijke	  relatie	  “value	  for	  money”,	  maar	  daarnaast,	  en	  –	  zeker	  zo	  belangrijk	  –	  
is	  het	  vertrouwen	  in	  uw	  adviseur.	  	  
	  
Het	  bureau	  
Bouwkostenservice	  is	  een	  onafhankelijk	  en	  veelzijdig	  adviesbureau.	  Mijn	  kracht	  ligt	  in	  proactieve	  advisering,	  
begeleiding,	  meedenken	  en	  het	  bieden	  van	  praktische	  oplossingen	  die	  zijn	  toegespitst	  op	  uw	  wensen.	  Uw	  bouwkosten-‐	  
en	  investeringskosten	  worden	  objectief	  en	  inzichtelijk	  weergegeven.	  Met	  bouwkostenservice	  als	  adviseur	  houdt	  u	  grip	  
en	  controle	  op	  de	  bouwkosten,	  van	  begin	  tot	  eind.	  
	  
Werkwijze	  
Bouwprojecten	  kunnen	  heel	  verschillend	  zijn,	  van	  een	  eengezinswoning	  tot	  een	  villa,	  van	  een	  verzorgingshuis	  tot	  een	  
ziekenhuis.	  Eén	  dingen	  hebben	  ze	  met	  elkaar	  gemeen:	  de	  beheersing	  van	  de	  bouwkosten	  maakt	  een	  geïntegreerd	  deel	  
uit	  van	  de	  totale	  projectbeheersing.	  

	  
De	  kosten	  zijn	  de	  ruggengraat	  voor	  ieder	  bouwproject	  en	  achteraf	  dé	  succesfactor.	  Bouwkostenservice	  helpt	  u	  
kostenoverschrijdingen	  te	  voorkomen	  met	  proactief	  advies	  en	  de	  juiste	  begeleiding.	  Dit	  begint	  bij	  voorkeur	  al	  tijdens	  de	  
initiatiefase	  van	  het	  project.	  Mijn	  werk	  richt	  zich	  primair	  op	  het	  kosten	  aspect:	  het	  realiseren	  van	  het	  bouwproject	  
binnen	  het	  gestelde	  budget.	  Maar,	  daarnaast	  verlies	  ik	  nooit	  uit	  het	  oog	  dat	  een	  bouwwerk	  binnen	  de	  gestelde	  
randvoorwaarden	  in	  kwaliteit	  en	  tijd	  gerealiseerd	  moet	  kunnen	  worden.	  De	  wensen	  en	  eisen	  van	  de	  opdrachtgever	  
blijven	  leidend.	  
	  
	  

Werkzaamheden	  
	  
“Door	  een	  transparante	  en	  heldere	  aanpak	  weet	  u	  altijd	  waar	  u	  aan	  toe	  bent	  en	  heeft	  u	  dus	  altijd	  zekerheid	  over	  uw	  
projecten”	  
	  
Van	  initiatief,	  ontwerp	  en	  aanbesteding	  tot	  realisatie.	  Bouwkostenservice	  adviseert	  en	  verzorgt	  op	  een	  transparante	  
wijze	  de	  financiële	  onderbouwing	  in	  alle	  stadia	  van	  een	  bouwproject.	  Waardoor	  u	  gedurende	  het	  hele	  project	  in	  staat	  
bent	  de	  juiste	  beslissingen	  te	  nemen.	  
	  
Breed	  advies	  bouwkosten	  
Bouwkostenservice	  kan	  voor	  u	  onder	  andere	  de	  volgende	  diensten	  in	  verschillende	  fasen	  van	  het	  bouwproces	  
verzorgen:	  
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Programma	  (Initiatief)	  
In	  de	  initiatieffase	  worden	  de	  wensen	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  opdrachtgever	  geïnventariseerd	  en	  	  
verwoordt	  in	  een	  programma	  van	  eisen.	  Aan	  de	  hand	  hiervan	  kan	  ik	  voor	  u	  in	  deze	  fase	  de	  volgende	  	  
financiële	  onderbouwingen	  verzorgen:	  

	   → Investeringsraming	  	  
Op	  basis	  van	  het	  programma	  van	  eisen	  (of	  een	  initiatief)	  wordt	  een	  investeringsraming	  opgesteld	  
(volgens	  NEN	  2631)	  en	  verkrijgt	  u	  optimaal	  inzicht	  in	  het	  rendement	  en	  de	  financiële	  haalbaarheid	  
van	  het	  bouwproject.	  Op	  basis	  van	  de	  uitkomst	  beslist	  u	  of	  u	  de	  plannen	  wel	  of	  niet	  doorzet.	  

→ Haalbaarheidsstudie	  	  
Een	  haalbaarheidsstudie	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  eerste	  uitwerkingen	  van	  ideeën	  inzichtelijk	  of	  de	  
ideeën	  op	  diverse	  aspecten	  financieel	  haalbaar	  zijn.	  Zowel	  met	  betrekking	  tot	  stichtingskosten	  als	  
ook	  exploitatiekosten.	  

→ Investeringsbegroting	  (budgetraming)	  
Op	  basis	  van	  het	  programma	  van	  eisen	  (of	  een	  initiatief)	  wordt	  een	  investeringsbegroting	  opgesteld	  
(volgens	  NEN	  2634)	  door	  de	  functie,	  omvang	  en	  de	  gewenste	  beeldkwaliteit	  financieel	  inzichtelijk	  te	  
maken.	  Voor	  u	  vormt	  de	  investeringsbegroting	  een	  uitgangspunt	  bij	  de	  verdere	  bewaking	  van	  de	  
bouwkosten.	  Door	  het	  up-‐to-‐date	  houden	  van	  de	  bouwkosten	  voorkomt	  u	  verrassingen	  en	  kunt	  u	  
direct	  anticiperen	  op	  actuele	  ontwikkelingen	  van	  het	  bouwproject.	  

	   	  
	   Ontwerp	  

In	  de	  ontwerpfase	  worden,	  in	  toenemende	  mate	  van	  gedetailleerdheid	  het	  programma	  van	  eisen	  door	  
de	  ontwerpende	  partijen	  verder	  uitgewerkt.	  In	  de	  verschillende	  fasen	  van	  het	  ontwerp	  kan	  ik	  voor	  u	  de	  
volgende	  kostenramingen	  verzorgen:	  	  

	   → Elementen(cluster)raming	  structuur	  ontwerp	  (SO)	  
	   → Elementenraming	  voorlopig	  ontwerp	  (VO)	  
	   → Elementenraming	  definitief	  ontwerp	  (DO)	  

	   Aan	  de	  hand	  van	  een	  structuur	  ontwerp	  (SO),	  voorlopig	  ontwerp	  (VO)	  of	  definitief	  ontwerp	  (DO)	  
wordt	  een	  elementenraming	  conform	  NL-‐SfB	  methode	  opgesteld.	  De	  elementenraming	  kan	  op	  
meerdere	  niveaus	  worden	  opgesteld	  volgens	  de	  NEN	  2634:	  
-‐ Op	  basis	  van	  geclusterde	  elementen	  aangeduid	  als	  niveau	  2	  volgens	  de	  elementenmethode	  '91;	  
-‐ Op	  basis	  van	  elementen	  aangeduid	  als	  niveau	  3	  volgens	  de	  elementenmethode	  '91.	  	  
De	  keuze	  van	  het	  niveau	  is	  enerzijds	  afhankelijk	  van	  de	  beschikbare	  informatie	  (tekeningen,	  
technische	  omschrijving,	  bouwsysteem	  enz.)	  en	  anderzijds	  bepaalt	  het	  doel	  van	  de	  
elementenraming	  welk	  niveau	  moet	  worden	  gekozen.	  	  
Bij	  de	  uitwerking	  van	  het	  structuur	  ontwerp	  (SO)	  heeft	  u	  in	  een	  vroeg	  stadium	  inzicht	  in	  de	  
financiële	  consequenties	  van	  bepaalde	  uitgangspunten	  en	  kunnen	  keuzes	  worden	  bepaald.	  In	  het	  
voorlopig	  ontwerp	  (VO)	  is	  de	  kostentoetsing	  van	  belang	  om	  te	  komen	  tot	  een	  definitieve	  vastlegging	  
van	  het	  ontwerp.	  De	  elementenraming	  in	  het	  stadium	  definitief	  ontwerp	  (DO)	  kan	  zowel	  een	  laatste	  
toetsing	  zijn	  voor	  de	  prijsvorming	  als	  een	  alternatief	  voor	  een	  directiebegroting.	   

	   	  
	   Uitwerking	  (Bestek	  en	  aanbesteding)	  

In	  deze	  fase	  wordt	  het	  definitieve	  ontwerp	  uitgewerkt	  in	  aanbestedingsdocumenten;	  het	  bestek	  en	  de	  
tekeningen	  die	  informatie	  bevatten	  voor	  de	  prijsvorming.	  In	  deze	  fase	  kan	  ik	  voor	  u	  onder	  andere	  
verzorgen:	  

	   → Directie-‐	  en	  detailbegroting	  
Een	  directiebegroting	  zorgt	  voor	  een	  sluitende	  financiële	  onderbouwing	  van	  het	  ontwerp	  in	  de	  
bestekfase	  van	  een	  bouwproject.	  En	  geldt	  als	  laatste	  toets	  voor	  de	  aanbesteding	  voor	  zowel	  u	  als	  de	  
ontwerpende	  partijen.	  Op	  basis	  van	  en	  volgorde	  van	  bestek	  (STABU	  of	  een	  ander	  bestek)	  en	  
tekeningen	  wordt	  een	  gedetailleerde	  begroting	  opgesteld.	  De	  directie-‐	  en	  detailbegroting	  kan	  op	  
meerdere	  mogelijkheden	  worden	  opgesteld,	  te	  weten:	  	  
-‐ STABU-‐systematiek;	  
-‐ Op	  basis	  van	  geclusterde	  elementen	  aangeduid	  als	  niveau	  4	  volgens	  de	  elementenmethode	  '91.	  
Met	  deze	  begroting	  kan	  de	  inschrijfbegroting	  van	  de	  aannemer	  in	  detail	  worden	  vergeleken	  en	  
beoordeeld.	  
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	   → Inschrijfbegroting	  (aanbestedingsbegroting)	  

Op	  basis	  van	  en	  volgorde	  van	  bestekstukken	  (STABU	  of	  een	  ander	  bestek)	  wordt	  er	  voor	  de	  
uitvoerende	  partijen	  een	  inschrijf-‐	  of	  detailbegroting	  opgesteld.	  De	  begroting	  is	  voorzien	  van	  
marktconforme	  prijzen	  en	  bijbehorende	  arbeidsnormen.	  Indien	  gewenst	  kan	  ik	  eveneens	  voor	  u	   

	   de	  volgende	  activiteiten	  worden	  uitvoeren,	  te	  weten:	  
-‐ Offerte	  aanvragen	  bij	  onderaannemers;	  	  
-‐ Offerte	  controle	  en	  spiegelen	  van	  de	  aanvragen;	  
-‐ Het	  bijwonen	  van	  een	  aanwijzing;	  
-‐ Het	  opstellen	  van	  een	  vragenlijst	  ten	  behoeve	  van	  de	  nota	  van	  inlichtingen; 
-‐ Het	  opstellen	  van	  de	  Algemene	  Uitvoeringskosten. 

	   → Second	  opinion	  van	  begrotingen	  (en	  ramingen)	  
Om	  zekerheid	  te	  krijgen	  over	  uw	  bouw-‐	  en	  investeringskosten	  kan	  in	  elke	  fase	  van	  het	  bouwproces	  
een	  second	  opinion	  uitkomst	  bieden	  om	  financiële	  aspecten	  van	  de	  begroting	  te	  screenen	  op	  
verschillende	  niveaus.	  Naast	  controle	  op	  hoeveelheden	  (van	  de	  grootste	  kostencomponenten),	  
normen	  en	  prijzen	  ten	  opzichte	  van	  gebruikelijke	  niveaus	  vindt	  ook	  controle	  plaats	  op	  compleetheid	  
en	  overeenstemming	  met	  de	  projectstukken,	  of	  het	  maken	  van	  een	  complete	  tegenbegroting	  (of	  
raming)	  worden	  gemaakt.	  Dit	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  marktconformiteit	  en	  de	  betrouwbaarheid	  
van	  de	  begroting.	  
Een	  second	  opinion	  kan	  voor	  u	  eveneens	  uitkomst	  bieden	  in	  situaties	  waarbij	  partijen	  het	  met	  elkaar	  
oneens	  zijn,	  verrekening	  van	  het	  meer-‐	  en	  minderwerk	  of	  bij	  meerdere	  begrotingen	  ter	  vergelijking. 

	   → Hoeveelhedenstaten	  
Op	  basis	  van	  en	  volgorde	  van	  bestekstukken	  (STABU	  of	  een	  ander	  bestek)	  wordt	  er	  voor	  de	  
uitvoerende	  partijen	  een	  begrotingsonderlegger	  opgesteld,	  voorzien	  van	  alle	  relevante	  
hoeveelheden,	  inclusief	  de	  bijbehorende	  hoeveelhedenstaten.	  U	  hoeft	  deze	  begrotingsonderlegger	  
alleen	  nog	  te	  voorzien	  van	  uw	  normen,	  prijzen	  en	  eventuele	  offertes	  van	  onderaannemers	  en	  
leveranciers.	  

	   	  
	   Realisatie	  (Uitvoering)	  

In	  de	  uitvoeringfase	  is	  het	  bewaken	  en	  controleren	  van	  de	  in	  het	  begin	  vastgestelde	  financiële	  
uitgangspunten	  van	  groot	  belang.	  In	  deze	  fase	  kan	  ik	  voor	  u	  de	  financiële	  projectadministratie	  
verzorgen:	  

	   → Bewaking	  financiële	  (budget)	  voortgang	  
Wanneer	  u	  tijdens	  de	  uitvoeringsfase	  controle	  wilt	  houden	  op	  de	  bouwkosten	  van	  uw	  project	  biedt	  
budget	  bewaking	  uitkomst.	  Met	  budget	  bewaking	  heeft	  u	  te	  allen	  tijde	  zicht	  op	  het	  verwachte	  
financiële	  eindresultaat	  van	  uw	  project.	  	  
Een	  budget	  bewaking	  vindt	  plaats	  gedurende	  de	  gehele	  looptijd,	  voorkeur	  vroegtijdig	  (initiatieffase)	  
van	  het	  project.	  Voor	  iedere	  beslissing	  moeten	  de	  totale	  financiële	  consequenties	  worden	  bekeken.	  
Bij	  budget	  bewaking	  woord	  niet	  alleen	  de	  te	  maken	  kosten	  vooraf	  vergeleken	  met	  het	  budget,	  maar	  
ook	  wordt	  bekeken	  of	  de	  kosten	  wel	  noodzakelijk	  en	  juist	  zijn.	  Bij	  vergelijking	  met	  het	  budget	  is	  het	  
voor	  de	  boordeling	  van	  belang	  na	  te	  gaan	  of	  en	  zo	  ja	  welke	  kosten	  er	  al	  gemaakt	  zijn	  of	  naar	  
verwachting	  nog	  gemaakt	  zullen	  worden.	  Bij	  afwijkingen	  moet	  eventueel	  gecorrigeerd	  worden.	  

	   → Meer-‐	  en	  minderwerk	  controle 
In	  de	  uitvoeringsfase	  ontstaan	  bij	  vrijwel	  elk	  bouwproject	  meer-‐	  minderwerk	  kosten.	  Deze	  ontstaan	  
door	  planwijzigingen	  of	  door	  onvolkomenheden	  in	  de	  contractstukken.	  In	  beide	  gevallen	  zal	  dit	  
meer-‐	  en	  minderwerk	  voor	  u	  worden	  beoordeeld	  op	  rechtmatigheid	  en	  doelmatigheid	  volgens	  de	  
volgende	  stappen,	  te	  weten:	  
-‐ Wat	  is	  er	  contractueel	  overeengekomen;	  
-‐ Wat	  wordt	  er	  aanvullend	  (c.q.	  minder)	  gevraagd;	  
-‐ Wat	  is	  een	  reële	  prijs	  voor	  dit	  meer-‐	  en	  minderwerk;	  
-‐ Wat	  wordt	  er	  daadwerkelijk	  gerealiseerd.	  
Voor	  duidelijkheid	  is	  het	  belangrijk	  voor	  alle	  partijen	  dat	  de	  uitgangspunten	  voor	  het	  verrekenen	  van	  
meer-‐	  en	  minderwerk	  worden	  vastgelegd.	  Op	  basis	  daarvan	  wordt	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  
ingediende	  meer-‐	  en	  of	  minderwerk.	  Het	  doel	  van	  een	  dergelijke	  analyse	  is	  om	  op	  een	  transparante	  
en	  gefundeerde	  wijze	  de	  discussie	  te	  kunnen	  voeren	  met	  de	  uitvoerende	  partij.	  Door	  het	  ingediende	  
meer-‐	  en	  of	  minderwerk	  te	  vergelijken	  met	  de	  bestekstukken	  en	  de	  inschrijfbegroting	  is	  vast	  te	  
stellen	  of	  er	  daadwerkelijk	  sprake	  is	  van	  verrekening.	  
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	   Gebruik	  

In	  de	  gebruiksfase	  volgt	  de	  onderhoudsperiode	  van	  het	  bouwwerk	  en	  installaties.	  Indien	  het	  bouwwerk	  
niet	  meer	  kan	  voldoen	  aan	  de	  gestelde	  eisen	  gaat	  de	  gebruikersfase	  over	  in	  een	  nieuwe	  initiatieffase.	  In	  
deze	  fase	  kan	  ik	  voor	  u	  onder	  andere	  verzorgen:	  

	   → Exploitatiekostenraming	  	  
Met	  een	  exploitatiekostenraming	  krijgt	  u	  inzicht	  in	  de	  jaarlijkse	  kosten	  per	  onderdeel	  van	  het	  	  
gebouw	  en	  de	  totaalkosten.	  De	  exploitatiekostenraming	  wordt	  opgesteld	  volgens	  een	  indeling	  
conform	  NEN	  2632.	  
De	  exploitatiekosten	  van	  een	  gebouw	  bestaan	  uit	  de	  kapitaallasten	  van	  de	  investering,	  de	  kosten	  
voor	  aanpassingen,	  onderhoud,	  energie,	  water,	  schoonmaak	  en	  beheerskosten.	  De	  bouw-‐	  of	  
investeringskosten	  dienen	  als	  grondslag	  waarop	  de	  totale	  exploitatiekosten	  worden	  geraamd.	  
Vervolgens	  kan	  op	  basis	  van	  een	  scenario	  de	  'onzekere'	  toekomstige	  prijsontwikkeling	  van	  de	  
diverse	  onderdelen	  binnen	  een	  reële	  bandbreedte	  inzichtelijk	  worden	  gemaakt.	  	  
Door	  vroegtijdig	  inzicht	  te	  maken	  in	  de	  te	  verwachten	  exploitatiekosten	  is	  het	  mogelijk	  om	  reeds	  in	  
de	  ontwerpfase	  keuzes	  te	  maken	  zodat	  een	  betere	  sturing	  en	  beheersing	  van	  de	  exploitatiekosten	  
mogelijk	  wordt.	  

	   → Raming	  renovatie-‐	  en	  verbouwkosten	  
De	  raming	  renovatie-‐	  en	  verbouwkosten	  kan	  op	  meerdere	  niveaus	  worden	  opgesteld,	  zie	  hiervoor	  
bovengenoemde	  diensten	  in	  verschillende	  fasen	  van	  het	  bouwproces.	  

	   → Sloopbegroting	  
Op	  basis	  van	  de	  ter	  beschikking	  gestelde	  gegevens	  (bestek,	  tekeningen	  enz.)	  wordt	  een	  
sloopbegroting	  (of	  raming)	  opgesteld.	  De	  sloopbegroting	  kan	  op	  meerdere	  mogelijkheden	  worden	  
opgesteld,	  te	  weten:	  	  
-‐ Een	  gedetailleerde	  begroting	  op	  basis	  van	  en	  volgorde	  van	  bestek	  (STABU	  of	  een	  ander	  bestek);	  
-‐ Een	  elementen(cluster)raming	  conform	  NL-‐SfB	  methode	  opgesteld	  volgens	  de	  NEN	  2634. 

	  
	  

Referenties	  
	  
“Door	  een	  goede	  samenwerking	  heb	  je	  je	  opdrachtgever	  meer	  te	  bieden”	  
	  
Bouwkostenservice	  beschikt	  over	  ruime	  ervaring	  en	  kennis	  van	  bouwprojecten.	  Van	  renovatie	  tot	  verbouw,	  van	  sloop	  
tot	  nieuwbouw,	  van	  klein	  tot	  grootschalig,	  van	  overzichtelijk	  tot	  zeer	  complex.	  
	  
Opdrachtgevers	  
Mijn	  opdrachtgevers	  zijn	  zeer	  diverse	  bedrijven	  uit	  de	  woning-‐	  en	  utiliteitsbouw,	  zoals	  o.a.	  architectenbureaus,	  
projectontwikkelaars,	  zorgaanbieders,	  gemeenten,	  woningbouwcorporaties,	  kleine	  en	  grote	  aannemersbedrijven	  en	  
particulieren.	  
	  
Tarieven	  
Wat	  kost	  een	  bouwkostenadviseur?	  Ik	  kan	  tegen	  scherpe	  tarieven	  werken,	  de	  hoogte	  zal	  afhangen	  van	  de	  uit	  te	  voeren	  
werkzaamheden.	  Heeft	  u	  interesse	  neem	  gerust	  contact	  op	  voor	  een	  vrijblijvend	  kennismakingsgesprek.	  Tijdens	  dit	  
gesprek	  kunt	  u	  uw	  wensen	  kenbaar	  maken	  en	  wordt	  u	  geïnformeerd	  over	  de	  mogelijkheden.	  	  
	  
“Een	  persoonlijke	  benadering	  betaalt	  zich	  vanzelf	  terug”	  
	  
	  
	  

adres	  
	  
telefoon	  
email	  
internet	  

Aletta	  Jacobsdreef	  104	  
2135	  NB	  Hoofddorp	  
+31	  (0)6	  24	  63	  09	  89	  

info@bouwkostenservice.nl	  
www.bouwkostenservice.nl	  

Uw	  adviseur	  /	  “een	  goede	  start”	  


