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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER GROENE RUIMTE
De module ‘Begroten, offreren en een werkplanning maken’ is onderdeel van een serie modulen van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Groene Ruimte. De inhoud van deze
module sluit aan bij het Profiel op niveau 4 ‘Kerntaak 1 Organiseren van het werk in de groene
ruimte’ van dit kwalificatiedossier.

ALGEMEEN
De ontwerptekening voor de tuin is klaar. De opdrachtgever wil de opdracht graag aan jou
geven. Daar ben je blij mee, maar wat is dan je volgende stap?
De opdrachtgever wil natuurlijk weten wat het gaat kosten. Is jouw prijsopgave reëel en marktconform? Meestal vraagt de opdrachtgever bij meerdere bedrijven een offerte aan, zodat hij
een goede afweging kan maken. Het is voor de opdrachtgever ook belangrijk of hij de financiële middelen heeft om jou te kunnen betalen voor je werk. In de meeste gevallen heeft de
opdrachtgever een budget vastgesteld.
Als je de klus gaat uitvoeren, moet je weten wat dat gaat kosten. Natuurlijk wil je weten of het
project winstgevend is, maar je wilt ook graag weten of het in je werkplanning past. Je moet de
materialen op tijd bestellen, de machines reserveren en de mensen (arbeidsuren) inplannen.
Dit alles komt aan bod in deze module.

INHOUD
De module bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk 1 leer je wat een begroting is en
waarom een goede begroting belangrijk is. Aan de hand van een stappenplan leer je hoe je
een begroting maakt. De verschillende stappen zijn verder uitgewerkt in de hoofdstukken 2 tot
en met 5. Hoofdstuk 2 laat zien hoe je een goede inventarisatie van het werk maakt, zodat je
beschikt over alle basisgegevens die nodig zijn om een begroting te kunnen maken. In hoofdstuk 3 leer je hoe je de arbeidskosten berekent en uit welke onderdelen het arbeidsuurtarief
is opgebouwd. Als je nog weinig ervaring hebt met het realiseren van groenprojecten, is het
moeilijk om vast te stellen hoe lang je over bepaalde werkzaamheden doet. Je kunt dan gebruikmaken van normen. Voor de berekening van zowel arbeidsuren als machine-uren zijn
normen beschikbaar. Hoofdstuk 4 gaat over de berekening van het aantal machine-uren en de
kosten die je doorberekent in de begroting. Je leert hoe je de normen voor machines toepast,
hoe je machines afschrijft en hoe je afschrijvingskosten berekent. In hoofdstuk 5 leer je op
welke manier de materiaalkosten worden doorberekend in de begroting. Het gaat hierbij om
zowel de dode als de levende materialen. In hoofdstuk 6 ga je praktisch aan de slag en stel je
een begroting op in Excel. Een begroting geeft de te verwachten kosten weer. Wanneer het
project is uitgevoerd, maak je een nacalculatie. Met een nacalculatie vergelijk je de begrote (te
verwachten) kosten met de werkelijke kosten. Door nacalculaties uit te voeren leer je hoe je
werkzaamheden in de toekomst reëler kunt begroten. Hoofdstuk 7 gaat nader in op het opstellen van een offerte. De begroting dient als basis voor je offerte, maar een offerte is meer dan
alleen een kostenplaatje. Wat voort soort offertes er zijn, op welke manier je een offerte kunt
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opstellen en wat de juridische status van een offerte is, leer je in hoofdstuk 7. Als de offerte is
geaccepteerd, kun je de opdracht daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dat is het moment om een
uitvoeringsplan voor het project te maken. Hoofdstuk 8 laat zien hoe je een uitvoeringsplan
voor een project en een werkplanning voor meerdere projecten maakt. Een werkplanning geeft
binnen het bedrijf en in de tijd inzicht in de inzet van mensen en machines en in de behoefte
aan materialen. Het laat ook zien wanneer er knelpunten ontstaan.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het verwerken van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk:
• kun je benoemen wat de functie is van het maken van een begroting
• kun je de verschillende definities voor begroten benoemen
• kun je benoemen welke stukken je nodig hebt om een begroting te kunnen maken
• kun je beschrijven wat het verschil is tussen een werkomschrijving en een bestek
• kun je beschrijven wat een bestek inhoudt
• kun je beschrijven welke stappen je moet doorlopen om tot een juiste begroting
te komen
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Hoofdstuk 1

Het hoe en waarom van
begroten

1.1

ORIËNTATIE

Voordat je een opdracht aanneemt voor de aanleg of het onderhoud van een groenvoorziening,
maak je een berekening van de te verwachten kosten. Een berekening van te verwachten kosten
noem je een begroting. Om een begroting te kunnen maken, moet je weten welke gegevens je
daarvoor nodig hebt, hoe je deze gegevens verzamelt en hoe je deze gegevens overzichtelijk
wegschrijft in de begroting. Voor het opstellen van een begroting kun je gebruikmaken van een
stappenplan. Een stappenplan geeft je handvatten en helpt je om overzicht te houden.
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1.2

BEGROTEN
Voordat je met de aanleg of het onderhoud van groenvoorzieningen aan de

Begroting

slag gaat, maak je een begroting. Een begroting is een berekening van de te

Opdrachtgever

verwachten kosten van het werk. Zowel voor de opdrachtgever als voor de

Opdrachtnemer

opdrachtnemer is het belangrijk dat de kosten van het werk vooraf bekend
zijn.

DEFINITIES
Er worden in de hoveniersbranche verschillende termen gebruikt voor een
begroting. Naast begroting zijn de meest gebruikte termen calculatie en kostenraming.
Voorcalculatie
Calculatie

Bij calculatie spreek je van voorcalculatie en nacalculatie. Een voorcalculatie is hetzelfde als een begroting: een berekening van te verwachten kosten.

Nacalculatie

Nacalculatie vindt plaats na realisatie van een project en geeft de werkelijke
kosten weer die voor een project gemaakt zijn. De nacalculatie gebeurt op basis van werkbonnen of werkbrieven, die respectievelijk ingevuld of gemaakt
zijn door de medewerkers van het project.

Kostenraming
Budget

Een kostenraming is een globale berekening van de kosten op basis van
enerzijds het schetsontwerp en anderzijds het budget van de opdrachtgever.
Een kostenraming is dus niet hetzelfde als een begroting. Een begroting is
een veel gedetailleerdere uitwerking van de kosten dan een kostenraming.
De kostenraming is bedoeld voor intern gebruik en geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van het uitvoeren van het gemaakte schetsontwerp.

FUNCTIES
Een begroting heeft verschillende functies, namelijk:
•

een financiële verantwoording;

•

een leidraad voor het inzetten van arbeid, materieel en materiaal.

Financiële verantwoording
De begroting geeft een indicatie van de te verwachten kosten. Dit is zowel
voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer van belang. De opdrachtgever gebruikt de begroting om te kijken of hij de uitvoering van het werk kan
en wil betalen. Vaak vraagt een opdrachtgever bij meerdere aannemers een
kostenopgave of een offerte aan, zodat hij een vergelijking kan maken en kan
bepalen of de prijsopgave reëel is.
De opdrachtnemer bepaalt door het maken van een begroting wat de juiste
prijs is van het werk. De begroting vormt de basis voor de offerte en geeft
tijdens onderhandelingen over de prijs een houvast. Verder is de begroting
van belang voor de nacalculatie. Na realisatie van het werk kun je de werkelijk gemaakte kosten vergelijken met de begrote kosten. De informatie die
je daaruit haalt, kan dienen als input voor een volgende begroting. De opdrachtnemer kan de begroting ook gebruiken als input bij het aanvragen van
subsidies.
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Leidraad voor het inzetten van arbeid, materieel en materiaal
De berekeningen voor het maken van een begroting vormen de basis voor
de werkplanning. Voor de begroting bereken je de benodigde manuren en
machine-uren. Daar maak je bij het maken van de werkplanning weer gebruik van. Een werkplanning maak je pas als het project daadwerkelijk een
opdracht geworden is. Je kunt dan het werk in de tijd gaan inplannen: je weet
dan wanneer je de materialen moet gaan bestellen en of je voldoende eigen
mensen en eigen machines hebt om het project uit te voeren.

UITVOERENDEN
Wie de begrotingen opstelt in een bedrijf is afhankelijk van de grootte van
het bedrijf. Bij kleine bedrijven maakt de eigenaar de begrotingen zelf. Het
bedrijf is te klein om een werkvoorbereider of calculator in dienst te nemen.
Je spreekt dan van een platte organisatiestructuur. Dat wil zeggen dat de
Meewerkend voorman

eigenaar als meewerkend voorman meewerkt in de uitvoering, als directeur
het werk binnenhaalt en als calculator de begroting opstelt. Alle taken liggen
bij dezelfde persoon. Deze persoon heeft meerdere functies. Bij grote bedrijven zijn de taken verdeeld over verschillende functies binnen het bedrijf. De

Werkvoorbereider
Calculator

werkvoorbereider of calculator stelt daar de begrotingen op. Het maken van
begrotingen is dan één van zijn/haar taken. Zo’n bedrijf heeft een gelaagde
organisatiestructuur.

WIST JE DAT?
Er nog steeds bedrijven zijn die het maken van een begroting
onzin vinden? ‘Ik kan toch gewoon een inschatting maken, en als
ik aan het eind van het jaar winst gemaakt heb, vind ik het prima’.
Of: ‘Zonde van mijn tijd! In de tijd dat ik een begroting maak, heb
ik al de helft van het werk gedaan.’

VRAGEN
1.

Geef van de volgende stellingen aan of ze waar of niet waar zijn.

--

Een voorcalculatie is een ander woord voor
begroting.

--

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

In een nacalculatie worden de werkelijke kosten
vergeleken met de ingeschatte kosten van de
kostenraming.
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2.

Is onderstaande stelling juist of onjuist?

--

In een platte organisatiestructuur is de eigenaar
meewerkend voorman en werkt ook mee in de
uitvoering.

3.

Juist

Onjuist

Noem minimaal 2 functies van een begroting voor de opdrachtnemer.

1.3

BENODIGDE STUKKEN VOOR EEN BEGROTING
Voor het opstellen van een begroting zijn bepaalde stukken nodig. Deze stukken bevatten informatie over de verschillende aspecten van het werk. Voor

Private sector

een begroting voor de private sector of particuliere sector zijn de volgende
stukken nodig:
•

een ontwerptekening;

•

technische detailtekeningen van bouwkundige elementen;

•

een materialenstaat;

•

een werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

ONTWERPTEKENING
Ontwerptekening
Tweedimensionaal

Een ontwerptekening is een tweedimensionale tekening van een tuin- of
groenproject, waarop staat wat er gecreëerd moet worden. Op de ontwerptekening zijn met symbolen de diverse objecten aangegeven. Ook is er vaak een

Legenda

legenda opgenomen. Een legenda is een verklaring van de gebruikte symbolen op de ontwerptekening. De ontwerptekening is altijd op schaal getekend.
Bij de ontwerptekening hoort een beplantingsplan, een tekening van de beplanting en een beplantingslijst, een lijst waarop de aantallen en maatvoering
van de planten staan.

TECHNISCHE DETAILTEKENINGEN VAN BOUWKUNDIGE ELEMENTEN
Op de ontwerptekening staan ook bouwkundige elementen. Voorbeelden van
bouwkundige elementen zijn:
•

vlonders;

•

waterelementen;

•

verlichting;

•

pergola’s;

•

tuinhuizen;

•

erfafscheidingen;

•

tuinmuren.

Van de bouwkundig elementen worden technische detailtekeningen gemaakt,
zodat duidelijk is hoe het bouwkundig element eruit gaat zien en hoe het
gemaakt moet worden. Een technische detailtekening geeft aan welke soorten materialen gebruikt gaan worden en hoe de materialen verwerkt gaan
worden. Soms is in overleg met een constructeur bepaald aan welke veilig-
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heidseisen het bouwkundig element moet voldoen en op welke manier het
bouwkundig element gemaakt moet worden.
Een technische detailtekening is op schaal getekend en bestaat uit:
•

een vooraanzicht;

•

een zijaanzicht;

•

een bovenaanzicht;

•

een materialenstaat (voor het element).

MATERIALENSTAAT
Bij elke technische detailtekening van een bouwkundig element hoort een
Materialenstaat

materialenstaat. In de materialenstaat staat beschreven welke soorten materiaal in welke hoeveelheden je nodig hebt om het bouwkundig element te
maken.

WERKOMSCHRIJVING VAN DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN
In de werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden staat voor alle
onderdelen van de ontwerptekening op een eenduidige manier beschreven
hoe ze gemaakt of aangelegd moeten worden. Oppervlakten, materiaalsoorten
en -hoeveelheden, de manier van verwerken en het eindresultaat zijn precies
omschreven. Zo staat bijvoorbeeld bij de beschrijving van de aanleg van een
terras met welk materiaal het terras gemaakt wordt, in welk verband het materiaal gelegd wordt, welke kantopsluiting gebruikt wordt en hoe dik het zandbed
moet zijn. Op deze manier is elk onderdeel van de ontwerptekening eenduidig
beschreven, zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan over het werk.
Wanneer een hoveniersbedrijf zelf de plannen maakt en uitvoert, kan het met
de ontwerptekening, de technische detailtekeningen en de materialenstaat
zelf een eenduidige werkomschrijving maken. Werkt een hoveniersbedrijf
echter in opdracht van bijvoorbeeld een architectenbureau, dan moet het
architectenbureau de ontwerptekening, de technische detailtekeningen, de
materialenstaat en een eenduidige werkomschrijving aanleveren bij het hoveniersbedrijf, zodat zij over voldoende gegevens beschikken om de begroting op te kunnen stellen.

VRAGEN
4.

Je bent zelfstandig hovenier en je krijgt van een architectenbureau de vraag om een begroting te maken voor de aanleg van
een particuliere tuin. Het architectenbureau levert een ontwerptekening, een materialenstaat en een werkomschrijving
van de uit te voeren werkzaamheden aan. Welke gegevens heb
je verder nodig om een begroting te kunnen maken?
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A.

De hoeveelheden materiaal die nodig zijn om het project te realiseren

B.

Een driedimensionale tekening van het ontwerp

C.

Een werkomschrijving van de vijver die in de tuin moet komen

D.

Technische detailtekeningen van de bouwkundige elementen
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1.4
Publieke sector

5.

Welke objecten zijn bouwkundige elementen?

A.

Terras

B.

Vlonder

C.

Pergola

D.

Tuinhuis

E.

Gazon

F.

Zwembad

G.

Border

6.

Wat is de functie van een legenda bij een tekening of kaart?

A.

Het verklaren van de gebruikte symbolen in een tekening

B.

Het verklaren van de gebruikte kleuren in een kaart

C.

Het verklaren van de gebruikte boomsoorten in een tekening

D.

Het verklaren van de gebruikte materiaalsoorten in een tekening

HET BESTEK
In de publieke sector wordt bij grote openbare werken van de overheid een
bestek geschreven. De benodigde informatie voor een begroting staat in dat
geval in het bestek.

OMSCHRIJVING
Bestek

Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de van
toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan een bestek zijn tekeningen gekoppeld,
de zogenaamde bestektekeningen, die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer
(opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele
beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie
kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.
Een bestek is anders dan een werkomschrijving. Bij een werkomschrijving
gaat het om projecten voor particuliere opdrachtgevers waarbij één of twee
bedrijven gevraagd worden om een begroting te maken. Bij een bestek gaat
het om grote openbare werken van de overheid, die vaak meerdere jaren
duren, waarop aannemers kunnen inschrijven. De werken zijn openbaar. Dat
wil zeggen dat iedereen die aan de gestelde eisen in het bestek voldoet, kan
inschrijven op het project.

AANBESTEDING
Aanbesteding

Een bestek is gekoppeld aan een aanbesteding. Een aanbesteding is de
procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht
wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Deze
procedure staat beschreven in de Aanbestedingswet 2012. Op de site van de
rijksoverheid vind je de nieuwste versie van de Aanbestedingswet.
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