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Tijden veranderen, nieuwe rollen, nieuwe functienamen

Bestekschrijver, bestekdeskundige, bouwspecificatiedeskundige

Een belangrijke klassieke rol of taak in het bouwproces is het opstellen van het 
bouwcontract, de aannemingsovereenkomst tussen een opdrachtgever en 
aannemer. Tot voor kort was het bestek een veelgebruikte invulling daarvan en 
de degene die hierin een flink aandeel had met het zogenaamde bestekboek was
de bestekdeskundige.

Nu zijn er de laatste tijd meningen en discussies over 3d-modelling als onderdeel
van Bimmen aangaande dit vakgebied. Het middel bestek als bouwcontract en 
de rol bestekschrijven zouden overbodig zijn in het BIM-tijdperk waardoor de 
bestekdeskundige eerdaags enkel nog terug te vinden zou zijn op een braderie 
ergens tussen de klompenmaker en rietvlechter, zo lijkt men te suggereren. 
Maar is dit wel zo?

Tijden veranderen. Thans is het bestek nog steeds een aanbestedingsstuk, maar
zeker niet meer het enigste. Dit in tegenstelling tot vroeger waarbij nagenoeg 
altijd een bestek werd aanbesteed. De werkbeschrijving heden ten dage is een 
“vorm van” Technische Specificatie en de oude bestekfase heet al enige jaren 
Technisch Ontwerp. Deze wijzigingen zijn van invloed op de werkzaamheden van
de bestekdeskundige.

Tijden veranderen. Het ontwerpproces is veelal, onder het mom van “beter ten 
halve gekeerd dan ten gehele gedwaald”, gefaseerd. Hierbij blijkt in de praktijk 
vaak dat iedere fase zijn eigen “cultuur” kent qua informatievastlegging 
waardoor iedere faseovergang een faalmoment lijkt. Systems Engineering is, 
desgewenst als onderdeel van BIM, een werkwijze waarbij alle fasen 
gestructureerd worden ingevuld en doorlopen. Projectinformatie in de vorm van 
specificaties, eenduidig gegenereerd en geclassificeerd en zodoende optimaal 
herbruikbaar in een opvolgend fase, onafhankelijk van het moment van 
contracteren. Het opstellen van dergelijke groeispecificaties is een geheel nieuwe
rol in de Nederlandse bouwsector, met name aan de B&U kant. Deze nieuwe 
specificatie rol ligt in het verlengde van de werkzaamheden van de 
bestekdeskundige. 



Tijden veranderen. Een aannemingsovereenkomst kan ook eerder in het 
ontwerpproces, zelfs tot in de pre-ontwerpfase, worden overeengekomen (turn 
key). Een dergelijke “niet bestekovereenkomst” bestaat ook grotendeels uit 
technische specificaties, weliswaar anders (abstracter en meer functioneel) 
geformuleerd dan in een werkbeschrijving waarin middelen als onderdeel van 
een bouwdeel(component) veelal kwantitatief prestatiegericht worden 
gespecificeerd en verwijst eveneens naar een set algemene, vaak paritaire 
voorwaarden, anders dan een UAV. Deze nieuwe “niet bestekschrijf” rol ligt in 
het verlengde van de werkzaamheden van de bestekdeskundige. 

Tijden veranderen. Waar men in de bouwsector pleegt te spreken over 
(bouw)materialen, (installatie)artikelen, zand, grond, planten en dergelijke zijn 
de officiële woorden in wet- en regelgeving onder meer bouwstoffen, goederen 
en bouwproducten. Dit vraagt om nog meer state of the art materiaalkennis en 
van de juridische aspecten die daar bij horen. Deze nieuwe materiaalkennis rol 
ligt in het verlengde van de werkzaamheden van de bestekdeskundige. 

Tijden veranderen. Bestekdeskundigen werden veelal gevraagd voor het 
opstellen van een groot deel van het bestek. Het specificeren, en desgewenst op
basis daarvan contracteren, van bouwinformatie, in de breedste zin van het 
woord, is echter waar het heden ten dage om draait. Deze nieuwe specificerende
en contracterende rol ligt in het verlengde van de werkzaamheden van de 
bestekdeskundige.

Tijden veranderen. Heel vroeger was het bestek een voornamelijk geschreven 
technisch document. De voorwaarden, ook wel conditiën genoemd, waren 
marginaal van inhoud en omvang en zaten fysiek vaak achterin het bestek 
ingebonden. Thans spreken partijen zich steeds vaker aan op hun verplichtingen 
en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om kwalitatief goede eenduidige 
opgestelde contracten. Deze vergaande bouwrecht juridische rol ligt in het 
verlengde van de werkzaamheden van de bestekdeskundige.

Kortom, tijden veranderen maar de kennis en kunde van het efficiënt en 
doelmatig specificeren zal altijd blijven bestaan. Sterker nog, voor het goed 
handen en voeten geven aan een gedegen systems engineeringsproces is de 
bouwspecificatiedeskundige onontbeerlijk. Bij het systeemdenken volgens SE 
gaat men uit van een parallel gestructureerd proces van specificeren 
(functioneel- en/of prestatiegericht) en ontwerpen (modelleren). Of nog 
specifieker, eerst de rol specificeren en dan pas de rol ontwerpen, van grof naar 
fijn. Het zogenaamde eisen gestuurd ontwerpen. Bij deze werkwijze is de 
moeder van alle projectspecificaties het programma van eisen (en wensen), een 
specificatiedocument pur sang. In het kader van de Wet Kwaliteitsborging is het 
gebouwdossier ook goed voor te stellen als een gebouwintegraal digitaal 
specificatiedocument in plaats van een digitale order vol met een stel 
onsamenhangende pdf-files. Deze specificaties kunnen in een 3 en meer BIM-
model visueel gemaakt en getoond worden, eender een maquette of een 
klassieke bestektekening.
Thans lijkt het alsof we het paard achter de wagen spannen, eerst enigszins 
ongefundeerd modeleren op basis van het PvE en dan pas wat gekozen is 
vastleggen in een SO specificaties, waarna een VO model wordt gemaakt en dan
pas een VO specificatie etc. De omgekeerde wereld mijns inziens. Betuttelend 



verwoord komt dit neer op geeltjes plakken op een maquette om duidelijk te 
maken dat er een plint zit als randafwerking, welke, om tal van plausibele 
redenen zoals rekenkracht, niet is gemodelleerd. Linken van informatie is de 
juiste gedacht maar dan wel van specificatie naar ontwerp en eventueel 
terugkoppelen daarbij naar de topeisen vanuit het PvE vanwege het verificatie 
en validatieproces.

Tijden veranderen. De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, BNB, was 
aanvankelijk opgericht als een soort vakbond voor de fijnproevers onder de 
bestekschrijvers. Thans is de rol van de BNB belangenbehartiging en kennis (en 
professionaliteit vergroten en delen) van haar leden van dit de laatste jaren 
sterk aan verandering onderhevige beroep. Voor zowel de B&U- als GWW-sector 
en de daarvan afgeleide specifieke vakgebieden. Deze nieuwe inspirerende rol 
haakt beter in op werkzaamheden van een toekomstbestendige 
bestekdeskundige.

Tijden veranderen. De BNB is als ”Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen” in 
2001 opgericht. Nieuwe rollen vragen om nieuwe functionarissen en 
bijbehorende nieuwe namen. Derhalve is de naam van de BNB onlangs gewijzigd
in “Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen”. Deze nieuwe 
naam past veel beter in het verlengde van de nieuwe naam voor 
bestekdeskundige, de Bouwspecificatiedeskundige.

De Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen en haar leden, 
de bouwspecificatiedeskundigen, weet u ze te vinden?

Www.bouwspecificatiedeskundigen.nl


