
Aanbesteden van industriële automatisering 
Er wordt hooguit geleverd wat wordt gevraagd en niet meer dan dat! 
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Industrial Automation
Design as a Norm

 

Management doelstellingen 
Een opdrachtgever wil een optimale automatisering tegen gedefinieerde kosten en tijd. De opdrachtnemer 
wil het door hem gecalculeerde projectresultaat behalen. Om deze doelstellingen te bereiken ligt tijdens de 
aanbesteding de nadruk op het managen van geld en tijd. Deze aspecten alleen bepalen echter niet of 
uiteindelijk aan de verwachtingen van de opdrachtgever zal worden voldaan. Dit is afhankelijk van de mate 
waarin de leveringen van de opdrachtnemer aansluiten op de behoefte van de gebruikers/stakeholders. 
De opdrachtgever moet beseffen dat er hooguit wordt geleverd wat wordt gevraagd en niet meer dan dat!  
 

Gebrek aan voorschriften en normen voor de industriële automatisering. 
Tijdens de ontwerp- en realisatiefase, alsmede het testen, ontstaan in de praktijk dikwijls problemen over 
de uitwerking. Bij verschillende projecten heeft dit geleid tot grote overschrijdingen van kosten en tijd.  
Waarom is het (functioneel) aanbesteden van industriële automatisering zo lastig? 
 

Why Projects never learn. Global Survey from PWC by Stephen Paxton. Reasons for project failure (Regular themes in 
2004, 2007, 2012 and 2014):  Poor estimates in the planning phase, Lack of executive sponsorship, Change(s) in scoop  
mid-project, Poorly defined goals and objectives, Insufficient resources. 
 

Voor de vakdisciplines civiel, werktuigbouw en elektrotechniek bestaan veel praktische voorschriften en 
normen met gedetailleerde kwaliteitseisen. Zo kent het bouwbesluit vele prestatie-eisen, zijn er normen 
die er o.a. voor zorgen dat een M12 moer altijd op een M12 bout past en voldoet elke elektrische 
schakelaar aan gedetailleerde internationale kwaliteitseisen en past een apparaatstekker altijd in een 
apparaat stopcontact .  
 
Voor de industriële automatisering zijn dergelijke praktische en gedetailleerde normen of voorschriften 
nauwelijks aanwezig. Daarom is de ene beeldschermindeling totaal anders dan de andere, is communicatie 
tussen verschillende automatiseringssystemen lastig en soms zelfs onmogelijk en lost de ene ontwerper 
een bepaald probleem heel anders op dan een andere ontwerper. Het wiel wordt steeds opnieuw 
uitgevonden! Goed vakmanschap binnen de industriële automatisering is dus erg subjectief. 
 

IA-DaaN: Praktische voorschriften voor de industriële automatisering. 
Op basis van 40 jaar ervaring zijn de actuele normen uitgewerkt en aangevuld tot praktische en 
gedetailleerde voorschriften, richtlijnen en voorbeelden voor de industriële automatisering. Deze zijn 
bruikbaar in verschillende branches en realiseerbaar met de toonaangevende procesautomatiserings-
systemen. Omdat veel functionele (kwaliteits-)eisen in de IA-DaaN voorschriften en richtlijnen zijn vast-
gelegd, wordt de kans om uiteindelijk aan de verwachting van de opdrachtgever te voldoen aanzienlijk 
verhoogd. Zeker als de opdrachtgever deze voorschriften en richtlijnen tijdig afstemt met de verschillende 
gebruikers/stakeholders en het resultaat daarvan als bestekseisen in de aanbesteding meeneemt.  
 
De IA-DaaN voorschriften en richtlijnen dragen zo bij aan een efficiënte projectrealisatie waarbij risico’s van 
overschrijding van levertijden worden beperkt en een aanzienlijke besparing op de ontwerpkosten kan 
worden gerealiseerd. Immers, als alle betrokkenen uitgaan van vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen 
bespaart dit vele discussies en voorkomt het correcties achteraf. Ook op het testen kan worden bespaard 
door de toepassing van eerder bewezen oplossingen. De besparing kan wel oplopen tot 1/3 van de kosten 
voor de applicatiesoftware.  
 
Producten van Industrial Automation – Design as a Norm (IA-DaaN) 

 Elementaire Voorschriften Automatisering • Standaard Coördinerende Functies • Relaties tussen de IA-DaaN voorschriften 

 Functionele Decompositie • Standaard Support Functies • Basis Regeltechniek  

 Coderingen  • Alarm en Meld Functies 

 Documentatie • Mens Machine Interface (MMI) beelden  

 Elementaire Beeldscherm Ergonomie • Bedieningsplaats Lokaal 

 Bedienings- en Presentatie-Elementen • Bedieningsplaats Centraal 

 Standaard Apparaat Functies 01 sensoren • Procesmanagement Informatie Functies 

 Standaard Apparaat Functies 02 actuatoren • Definities en afkortingen 


