
 

 

 

Inkopen van een bouwproject, meer dan het sluiten van een contract 

 

Wanneer een bedrijf wil uitbreiden, moderniseren of volledig nieuw bouwen ontstaat al snel de gedachte om 

het inkoopproces door de projectleider of de eigen inkopers te laten doen. Als men de expertise in huis heeft 

hoeft dit geen obstakel te zijn. Echter meestal is dit niet het geval. Uw inkopers of uw medewerkers van de 

productie zijn nu eenmaal niet regelmatig met nieuwbouwprojecten en al zijn aspecten bezig. De kennis van 

de markt, de onderlinge verhoudingen tussen verschillende aannemers en installateurs zijn nu bepaald geen 

kennisgebieden waar uw mensen ervaren in zijn. Natuurlijk kunt u als bedrijf heel goed separate contracten 

sluiten met een bouwer, een installateur, grondwerker of machinebouwers. Maar dan loopt u als snel tegen 

meerdere zaken aan, zoals:  

 Wat dient er in de (bouw)contracten te staan.  

 Hoe stel ik een tijdige (op)levering zeker.  

 Hoe weet ik dat ik een goede en reële prijs betaal zonder discussies over meerwerk.  

 Is mijn specificatie (Bestek) wel goed genoeg.  

 Hoe zorg ik dat de onderlinge coördinatie tussen de verschillende aannemers en onderaannemers 

correct verloopt.  

 Wordt er door de bouwer wel Lean gewerkt, waardoor een optimale prijs/prestatie verhouding 

ontstaat. 

 Wordt er veilig gewerkt, welke eisen neem ik in het contract op 

 Hoe is de bedrijfskennis afgeschermd, zodat straks bezoekende bedrijven met onze 

“keukengeheimen” er vandoor gaan. 

 

Allemaal zaken waar de meeste inkopers niet dagelijks mee te maken hebben. Zaken die veel tijd en 

ervaring vereisen. En dat wordt vaak onderschat. De gedachte “dat kan onze inkoop er wel bij doen”  

blijkt in de praktijk een enorme misvatting. Als de expertise al op de inkoopafdeling aanwezig is, ontbreekt 

simpelweg de tijd. Immers het reguliere werk gaat ook door. Wij helpen u daarbij. Wij kennen de bouw-

wereld en de gevolgen die ontstaan bij onvoldoende afstemming tussen de diverse ontwerpfases en 

bouwactiviteiten als geen ander.  

 

Wist u dat de meeste budgetoverschrijdingen voortkomen uit onvoldoende afstemming tijdens de 

ontwerpfases en dat bouwvertragingen als gevolg van onvoldoende planningsafstemmingen tijdens de 

realisatiefase, aanleiding zijn voor grote claims tot gevolgschade ten gevolge van omzetverliezen.  

 

Het gevolg van het eerst genoemde is directe aanleiding voor het tweede gevolg. Engineering moet 

aangepast worden, tekeningen en planningen gewijzigd en voor u het weet is er een vertraging van minimaal 

4 weken.  

Er is echter ook een 2
e
 potentiele budget overschrijdende speler in het spel. Iets wat u niet zo snel 

bedenken, namelijk uw eigen organisatie. Een veel voorkomend fenomeen is het op tafel leggen van 

aanvullende eisen vanuit uw organisatie. Veelal tijdens de vordering van de projectrealisatie wordt het 

einddoel steeds meer visueel zichtbaar. Het gevolg is dat uw medewerkers zich meer en meer gaan 

realiseren hoe hun nieuwe werkomgeving er uit komt te zien. Dit vertaalt zich veelal in nieuwe wensen 

(eisen) vanuit de medewerkers. Wensen die allemaal op uw bureau of uw management komt. Wij kunnen 

deze stroom voor uw filteren en beoordelen. Uw besluitvorming wordt dan eenvoudiger en vraagt van u veel 

minder aandacht en tijd. 

 

Kortom wij nemen u alle beslommeringen tijdens de bouw uit handen, zorgen voor juiste prijs bij de juiste 

partijen, adequate rapportages m.b.t. voortgang en budgetbewaking, stellen samen met uw juristen 

(wanneer dit noodzakelijk of wenselijk is) de contracten op en managen deze. Ons doel is u volledig te 

ontzorgen tijdens de ontwikkelfase, aanbestedingsfase en bouwfase zodat het project veilig, tegen de juiste 

prijs en afgesproken planning gerealiseerd wordt. 

 

Voor meer informatie: Emeritor, Carola Klootwijk, tel. (0172) 52 52  60, klootwijk@emeritor.com 


