
Fasering bouwproject 

 
Het traject dat tot de realisatie van een nieuw gebouw moet leiden is complex te noemen. 
Bouwprojecten kunnen onderverdeeld worden in vijf fasen (zie onderstaande figuur). Het is 
aan te raden om elke fase af te sluiten met een voortgangsdocument en een besluit over het 
continueren van het proces. Hierbij moet wel bedacht worden dat naarmate het proces 
vordert, de kosten en daarmee de risico’s toenemen.  

 
 

Initiatieffase 

Ontwerpfase Realisatiefase Beheer Initiatieffase Definitiefase 

 
In de initiatieffase vindt onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief plaats. Op 
hoofdlijnen wordt de marktpotentie, de ruimtebehoefte, het benodigde investeringsbedrag en 
de te verwachten exploitatie verkend. Verder worden eventuele partners verkennend bij het 
proces betrokken. Deze fase wordt afgesloten met een haalbaarheidsonderzoek waarin het 
concept uiteen is gezet en is aangegeven of het een kansrijk initiatief betreft. 
 
Doel:  - de haalbaarheid van een voorziening bepalen. 
Input:  - huisvestingsprobleem (capaciteit, bouwkundige kwaliteit, etc). 
Activiteiten: - probleemanalyse; 
  - onderzoek oplossingsrichting; 
  - risicoanalyse; 
  - haalbaarheidsstudie. 
Output:  - haalbaarheidsonderzoek. 

 
Definitiefase 
Gedurende deze fase krijgt het plan meer concreet vorm. Er dient een keuze gemaakt te 
worden tussen kopen, huren of leasen en tussen uitbesteden of zelf doen. Verder dient er 
een Programma van Eisen te worden opgesteld en er moet actief gezocht worden naar een 
geschikte locatie en investeerders/financiers. Tevens wordt de organisatie voor de volgende 
fasen vormgegeven: selectie van architecten en adviseurs. 
 

Doel: - Het vaststellen van de definitieve voorziening in de vorm van een 
Programma van Eisen inclusief een eerste investeringskostenraming en 
globaal planningsschema.  

Input  - haalbaarheidsonderzoek. 
Activiteiten:  - keuze koop, huur, lease; 
  - locatie onderzoek; 
  - opstellen Programma van Eisen; 
  - planningsschema; 
  - investeringskostenraming; 
  - toetsen aan WRO (bestemmingsplan); 
  - selecteren en contracteren architect en adviseur(s); 
  - risicoanalyse. 
Output:  - locatie selectie; 
  - Programma van Eisen (Technisch, Ruimtelijk, Functioneel); 
  - organisatie voor volgende fasen (architect, adviseurs, financiers). 



 
Ontwerpfase 
In deze fase worden het gebouw en de installaties ontworpen en volledig uitgewerkt (bestek 
en tekeningen), worden een investeringskostenbegroting en een bouwplanning opgesteld en 
vindt de selectie van de aannemer plaats. 
 
De ontwerpfase kan worden opgedeeld in 3 stappen: Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp 
en Bouwvoorbereiding. 
 
Voorlopig Ontwerpfase 

Input:  - Programma van Eisen. 
Activiteiten:  - vaststellen organisatie- en communicatiestructuur; 

 - opstellen Voorlopig Ontwerp; 
 - opstellen planning; 
 - opstellen elementenraming/investeringskostenraming; 
 - toetsen aan Programma van Eisen; 
 - toetsen aan WRO; 
 - risicoanalyse. 

Output  - Voorlopig Ontwerp. 
 
Definitief Ontwerpfase 

Input:  - Voorlopig Ontwerp. 
Activiteiten:  - opstellen Definitief Ontwerp; 

 - opstellen definitieve planning; 
 - opstellen bouwkostenbegroting; 
 - toetsen aan Programma van Eisen; 
 - toetsen aan WRO; 
 - risicoanalyse. 

Output  - Definitief Ontwerp. 
 
Bouwvoorbereidingsfase 

Input:  - Definitief Ontwerp. 
Activiteiten:  - vervaardigen aanbestedingsstukken (bestek); 
  - opstellen contractplanning; 

 - opstellen investeringskostenbegroting; 
 - toetsen aan Programma van Eisen; 
 - toetsen aan WRO; 
 - risicoanalyse; 
 - aanbesteding en gunning. 

Output  - realisatiecontract. 
 
Realisatiefase 
Gedurende deze fase wordt het gebouw daadwerkelijk gerealiseerd. Deze fase wordt 
afgesloten met de oplevering. 
 

Doel:  - het realiseren van het project conform het contract. 
Input:  - realisatiecontract. 
Activiteiten:  - uitvoering; 
  - monitoring project conform contract (GOTIK). 
Output  - proces verbaal van de oplevering. 

 
 
Beheerfase 
In deze fase is het gebouw operationeel. Deze fase is in principe de meest langdurige fase: 
de bedrijfsvoering draait en indien nodig vindt bijsturing en aanpassing plaats.  
 

Doel:  - het instandhouden van het gebouw. 
Input:  - realisatiecontract; 
  - onderhoudstermijnen; 
  - garantieverklaringen; 



  - huur-/gebruiksovereenkomst. 
Activiteiten:  - onderhoud; 
  - planning, monitoring, sturing, verantwoording. 
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