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1 Inleiding 
We zijn verheugd u dit eerste jaarverslag van het Provinciaal Kostendeskundigenoverleg (PKO) voor 
te leggen. Dit jaarverslag heeft als doel u te informeren over de resultaten van het PKO in het jaar 
2021-2022.  

Het PKO is een zelfstandig opererend orgaan van kostendeskundigen, in het werkveld van beheer en 
realisatie van provinciale infrastructuur en openbare ruimte. Zij hebben in provinciaal verband sinds 
2013 elkaar opgezocht met als doel kennis te delen over het kennisveld kostendeskundigheid. In 
maart 2020 werd de wereld overvallen door de Coronapandemie, waardoor de bestaande relaties in 
het slob raakten. Hierop zijn de betrekkingen in maart 2021 weer aangehaald, waarna is ingezet op 
het herstellen en consolideren van de betrekkingen. Dit jaarverslag geeft een uiteenzetting weer van 
de ontwikkelingen die daarmee gepaard gingen en laat ook een doorkijk van de realisatie van de 
doelstellingen van het PKO zien. 

Het jaar 2021 was daarmee een nieuw startshot voor het nieuw leven inblazen van het PKO. Dit 
jaarverslag bestrijkt daarmee een periode van september 2021 tot en met september 2022. 
Vanwege de eerste verslaglegging worden ook de acties in de periode maart 2021 tot september 
2021 meegenomen, omdat deze cruciaal zijn geweest voor de koers die het PKO is ingeslagen. 

1.1 Stakeholdersinformatie 
Van de 12 provincies heeft voor zover bekend provincie Drenthe geen vaste kostendeskundige in 
dienst. De werkzaamheden worden gedeeltelijk ingevuld door de kostendeskundige Joop de Grijs 
van provincie Groningen. Provincie Utrecht heeft ook geen vaste kostendeskundige in dienst, maar 
heeft tot de start van de coronapandemie in het PKO de assetmanager Hassan Jamaladdin (provincie 
Utrecht) vooruitgeschoven. In 2021 heeft Hassan vanwege een aanstelling op een andere functie, 
afscheid genomen van deze groep. Vooralsnog is de openstaande plaats als afgevaardigde van 
provincie Utrecht binnen het PKO niet ingevuld. 

In de loop van 2020 tot en 2022 hebben diverse provincies hun korps van kostendeskundigen 
uitgebreid. Deze kostendeskundigen worden vanuit de vaste kernleden betrokken in het invullen en 
uitdragen van de doelstellingen van het PKO. 

2 Doelstelling 
Het PKO is ontstaan om (kosten)kennis uit te wisselen binnen het kennisveld van 
kostendeskundigheid. Sinds het ontstaan in 2013 zijn incidenteel bijeenkomsten georganiseerd 
welke resulteerden in beperkte interactie. Met de intrede van de digitale mogelijkheden in 2020 om 
met elkaar live maar op afstand in gesprek te gaan heeft de drempel om kennis te delen versimpeld. 
Hierop heeft het PKO werk gemaakt om de bestaande doelstellingen steviger te verankeren. De 
kerndoelen van het PKO zijn: 

 Kennis delen 
 Netwerk bouwen 
 Benchmarken 
 Profileren van kennis 
 Gezelligheid 
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2.1 Resultaten 
De leden van het PKO hebben in mei 2021 overeengekomen een nieuwe opzet van interactie te 
omarmen om de doelstellingen beter te borgen. Hiervoor is afgesproken om de volgende 
instrumenten in te zetten: 

 Fysieke bijeenkomsten 
 Digitale bijeenkomsten 
 Digitaal platform 
 Telefonisch contact 
 Mailcontact 
 Opvoeren frequentie 
  

2.2 Interactieve momenten 
In het PKO-jaar 2021-2022 is geïnvesteerd in themabijeenkomsten. Daarvan werd snel duidelijk dat 
deze succesvol waren in zowel de inhoud alsmede met de opkomst. De bijeenkomsten worden in 
principe maandelijks op de 3e woensdag van de maand georganiseerd. Hiervoor zijn per jaar 
maximaal 8 themabijeenkomsten geprogrammeerd en worden aangevuld met twee 
programmeringsbijeenkomsten waarvan één gecombineerd wordt met een evaluatiebijeenkomst. 
De programmeringsbijeenkomsten worden geleid door Perry Satnarain (provincie Noord-Brabant). 
De themabijeenkomsten worden niet hiërarchisch geleid, maar hebben een informatief karakter 
waarbij het PKO als gastheer fungeert. Doorgaans duren de bijeenkomsten 1,5 uur lang. 

De contacten per mail of telefoon worden regelmatig gebruikt voor inhoudelijke kennisuitwisseling, 
alswel voor afstemming ter organisatie van het PKO. Het gebruik van een digitaal platvorm is 
vooralsnog beperkt. 

 

2.3 Programma 2021-2022 
In onderstaand tabel is een overzicht van de themabijeenkomsten weergegeven. Er is onderscheid 
gemaakt of de bijeenkomst besloten of openbaar is ingevuld. 

Datum Bijeenkomst Toegankelijkheid 
Sept 2021 Aftrap en programmeringsbijeenkomst besloten 
Okt 2021 Themabijeenkomst staartkosten openbaar 
Nov 2021 Themabijeenkomst LCC openbaar 
Jan 2022 Themabijeenkomst Vakberaad besloten 
Febr 2022 Programmeringsbijeenkomst besloten 
Mrt 2022 Themabijeenkomst centrale kostendatabase openbaar 
Apr 2022 Themabijeenkomst indexering i.v.m. extreme prijsstijgingen openbaar 
Mei 2022 Klein comité programma september 2022 besloten 
Jun 2022 Themabijeenkomst engineering bij Prorail openbaar 
Sept 2022 Programmeringsbijeenkomst + evaluatie besloten 

 
De indruk is dat de openbare bijeenkomsten veel aandacht krijgt en uiteindelijk ook druk bezocht 
worden. 
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2.4 Gasten/sprekers 
Bij onderstaande bijeenkomsten zijn externe sprekers als gast uitgenodigd. 

Datum Bijeenkomst Wie Organisatie 
Jun 2022 Themabijeenkomst engineering bij 

Prorail 
Fred Hop en Fred van den 
Berg 

Prorail 

Sept 
2022 

Programmeringsbijeenkomst + 
evaluatie 

Rick Pakkert Provincie Flevoland 
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3 Evaluatie 2021-2022 
De leden van het PKO hebben 21 september 2021 een bijeenkomst gehad in Almere bij het project 
‘Hogering’ welke door provincie Flevoland wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan het projectbezoek 
hebben de leden van het PKO het jaar 2021-2022 geëvalueerd en een voorschot gedaan op de 
programmering voor 2022-2023. Uit de evaluatie is samengevat op welke punten het PKO zich heeft 
geëvolueerd. Onderstaand schema geeft gevoelsmatig weer wat de richting is van ontwikkeling. 

Aspect Ontwikkeling Tevredenheid (intern) 
Kennisdeling 

 😃 

Discussie 
 😃 

Frequentie 
 😃 

Opkomst (themabijeenkomsten) 
 😃 

Opkomst (PKO) 
 😃 

Live meetings  😃 
Ontwikkelpotentieel  😃 

Er heerst een algemene tevredenheid rondom de invulling van het PKO. De themabijeenkomsten zijn 
succesvol gebleken. In afgelopen jaar heeft de groep (bewust) niet geïnvesteerd op de verruiming 
van live meetings en hangt de groep ook het credo aan "Maak het niet te groot”. Met betrekking tot 
het credo zijn desondanks in de kwaliteit en de kwantiteit van kennisdeling en discussie wel stappen 
gemaakt.  

3.1 Ontwikkelthema's 
Uit het programma is gebleken dat de komende jaren ontwikkelpotentieel is binnen het PKO op 
diverse kostengerelateerde thema's. Binnen het PKO de ambitie uitgesproken dat het de komende 
jaren gaat inhaken op de volgende onderwerpen: 

 Lifecyclecosting (LCC) 
 Centrale kostendatabase 

Ook zullen de leden hun blik verruimen om op gebied van kostendeskundigheid meer mee te kijken 
bij elkaar of in de “keuken” van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Prorail of de gemeentes. 

4 Programma 2022-2023 
Voor het jaar 2022-2023 staan de volgende onderwerpen op het programma.  

Datum Bijeenkomst Toegankelijkheid 
Okt 2022 Themabijeenkomst “Bruggen bouw je zo” openbaar 
Nov 2022 Themabijeenkomst kostendeskundigheid binnen Bouwteam openbaar 
Jan 2023 Bijeenkomst Infratech Rotterdam openbaar 
Febr 2023 Nacalculaties besloten 
Mrt 2023 Programmeringsbijeenkomst besloten 
Apr 2023 BTW in de projecten openbaar 
Mei 2023 nader nader 
Jun 2023 nader nader 
Sept 2023 Programmeringsbijeenkomst + evaluatie besloten 
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5 Deelnemers PKO 
Provincie Contactpersoon Functie 
Flevoland De heer B. Veldkamp Senior Kostendeskundige 
Friesland De heer H. Woudstra Technische Pool 
Gelderland De heer W. Schans Kostenmanager 
Groningen De heer J. de Grijs Projectmedewerker 
Limburg De heer G. Bouvrie Projectingenieur Kostendeskundigheid 
Noord-Brabant De heer R. Bootsma Kostendeskundige 
Noord-Brabant De heer P. Satnarain Kostendeskundige 
Noord-Holland De heer A. Bijl-Weisz Senior adviseur kostenmanagement & 

Coördinator Kostenteam ID 
Noord-Holland De heer P. Breevoort adviseur kostenmanagement 
Noord-Holland De heer M. Welagen Kostenteam ID 
Overijssel De heer G. Kanis - 
Overijssel De heer P. Robberecht - 
Zeeland De heer W. Roelse - 
Zuid-Holland De heer N. Bakir - 

Provincie Drenthe en Utrecht hebben geen kostendeskundige binnen hun geledingen. 

 

Projectbezoek Hogering te Almere op 21 september. 
vlnr.: Wim Roelse (Zeeland), André Bijl-Weisz (Noord-Holland), Perry Satnarain (Noord-Brabant), 
Mark Welagen (Noord-Holland), Bert Veldman (Flevoland), Wim Schans (Gelderland), Ruurd 
Bootsma (Noord-Brabant), Joop de Grijs (Groningen). 


