
 

 

 

Selectievragen – projectaankoper bouw 
BEPAAL HET TYPE AANKOPER 

 
• Met welke aankoopdossiers start jij? Hoe bepaal je dit? 

  
• Behandel je de dossiers gelijk? Of hoe maak je hier onderscheid in? 

  
• Wat verwacht je van een goede werkvoorbereiding? Als voorbeeld grondwerk. 

  
• Hoe ga jij aan de slag met een dossier dat je van je collega werkvoorbereider hebt gekregen? 

  
• Een leverancier wil niet aanbieden omdat dit project door projectleider X wordt uitgevoerd. Hoe ga je 

verder? 
  

• Voor een bepaald lot merk je dat er na verschillende projecten steeds 2 dezelfde partijen zowel op 
prijs als kwaliteit het beste scoren, en gevoelig onder de andere partijen. Hoe pak je dit bij het 
volgende project aan? 

  
• Voor een specifiek belangrijk lot ken je maar 3 aannemers, je vraagt hen prijs en slechts 1 daarvan gaf 

een duidelijke offerte voor uw project. Wat doe je? 
  

• Je hebt een goed voorstel voor een belangrijk lot ontvangen van een nieuwe onderaannemer, je 
verneemt dat hij reeds voor de concurrentie heeft gewerkt, wat doe je? 

  
• In een lot met grote prijs wordt het snel duidelijk dat er stevig boven budget zal uitgekomen worden. 

Wat doe jij vanuit jouw rol? 
 

• Na uitvoering blijkt dat een aannemer toch wel heel vindingrijk extra’s en meerwerken (ondanks open 
en transparante onderhandelingen tijdens aankoopproces) heeft aangerekend. Wat doe je hiermee? 

  
• Wanneer heb jij volgens jou je job als aankoper bouw perfect uitgevoerd in een project? 

 
 

Administratieve aankoper Tactische aankoper Strategische aankoper 
Deze aankoper heeft een sterk 
administratief profiel. Hij/zij staat 
ten dienste van de projectleiding 
met vooral focus op de aankopen 
correct en tijdig uitvoeren.   

Een aankoper met mogelijk 
potentieel om een strategisch 
profiel te ontwikkelen. Kan op 
bepaalde facetten een 
meerwaarde bieden aan het 
project waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is. 

Sterk aankoopprofiel met een 
overkoepelende bedrijfsvisie. Probeert 
maximaal bij te dragen tot het resultaat 
vanuit zijn/haar rol als aankoper. Zoekt 
zelf naar oplossingen en ontzorgt de 
projectleiding maximaal. 

 
Ontvang je graag de bruikbare excel met mogelijke antwoorden die het type bepalen? Stuur kort een 
berichtje naar info@pureconstruct.eu en je krijgt hem zo in je mailbox.  


