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Voorkom discussie over kwaliteit achteraf, 
investeer aan voorkant

Moet een smalle strook beton in een gestorte middengeleider wel of niet verdicht worden met een trilnaald? 
En is het afdichten van een krimpvoeg wel of niet per se nodig? Wat een opdrachtgever verwacht en wat een 
aannemer levert, komt niet altijd overeen. Om discussies tijdens de uitvoering te voorkomen is vooraf maken 
van heldere afspraken noodzakelijk. En dat kan nog altijd beter, constateert Gijs van Herwijnen, senior  
calculator bij BKB Infra.
Dat er veel werk verzet moet worden in een korte tijd, is voor iedereen in de wegenbouw aan de orde van de 
dag: zowel aan de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer. Financiële budgetten staan onder druk,  
tijdsplanningen zijn dwingend en personele bezettingen zijn krap. Vanuit de aannemerskant komt daar ook 
nog de grote onderlinge concurrentie bij.

Tijd besteden aan bestek
Om het verschil tussen hetgeen de opdrachtgever verwacht en wat de aannemer levert te minimaliseren, 
is het uitwerken van een goed bestek essentieel. Vanwege de krappe personele bezettingen en dwingende 
tijdsplanningen ontstaat er de neiging om snel zaken door te schuiven naar de volgende fase in het project. 
Maar als achteraf blijkt dat de uitvoering niet strookt met de verwachting, worden de kosten van het project 
onnodig verhoogd en bestaat er ook het risico dat de oorspronkelijke planning moet worden losgelaten. Van 
Herwijnen adviseert daarom meer tijd te besteden aan de bestekfase, zowel vanuit de opdrachtgever om 
zaken te omschrijven, als vanuit de opdrachtnemer om het bestek door te nemen en discussiepunten met de 
opdrachtgever te bespreken. ‘Meer tijd investeren aan de voorkant, levert voor iedereen voordeel op.’  
Voor alle partijen is er volgens Van Herwijnen op dit vlak veel kennis beschikbaar, onder andere bij de 
Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.

Kwaliteit meer leidend
Als ook de kwaliteit meer leidend wordt in de 
aanbesteding dan de prijs, gaat het automatisch 
beter met de kwaliteit, constateert Van Herwijnen. 
‘Bedrijven die bijvoorbeeld veel investeren in bijscho-
ling van personeel hebben een hogere kostprijs. Maar 
je mag ook aannemen dat zulke bedrijven een betere 
kwaliteit leveren.’ Het is volgens de calculator maar 
één van de voorbeelden die aangeven dat kwaliteit 
een prijs heeft. Door niet de prijs maar de verhouding 
prijs/kwaliteit nog meer leidend te maken, krijgt een 
opdrachtgever volgens Van Herwijnen ook eerder het 
eindresultaat dat hij voor ogen heeft.
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