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BEGRIPPENLIJST 

CityGML 
CityGML kan gezien worden als de IFC voor steden. CityGML is een set van afspraken over hoe leidingen, 
gebouwen (via BIM), wegen en bruggen, etc. beschreven moeten worden in stedelijke context. Informatie 
over gebieden en ondergrond is opgeslagen in ene Geografisch Informatie Systeem (GIS). 
 
COINS 
Een initiatief om te komen tot een standaard aanpak waarmee verschillende BIM-standaarden op een 
generieke wijze aan elkaar kunnen worden verbonden.  
 
Collada 
Een open standaard voor de beschrijving van 3D data . Google gebruikt deze standaard veel in bijvoorbeeld 
de 3D objecten van Google Earth en Sketchup.  
 
GeoBIM 
Om een BIM op een kaart (bv. Google Maps) te laten zien dient een locatie te worden opgeslagen in of bij het 
BIM. Een complexere vorm van GeoBIM is de integratie van geo-informatie zoals leidingen, wegen, gebieden 
met BIM informatie. 
 
GWW 
De afkorting GWW is een veel gebruikte afkorting in de bouwbranche en staat voor Grond-, Weg- en 
Waterbouw. 
 
IFC 
De Industry Foundation Classes (IFC) standaard is een neutrale open specificatie van bouwkundige objecten. 
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 INLEIDING 1

Al jarenlang wordt in de bouwbranche gezocht naar manieren om effectiever te werken. Zoals blijkt uit Tabel 
1.1 is dit niet zonder reden: 
 
Tabel 1.1 Faalkosten (als percentage van de omzet)  (1) 

Marktpartij Jaar
2001 2005 2008

Architecten 8,8% 9,0% 11,2%
Aannemers gww - 7,0% 11,2%
Aannemers b&u 6,2% 5,4% 8,5%
Klusbedrijven - 12,0% 13,3%
Installateurs 7,7% 9,4% 11,7%
Afbouwers 8,5% 12,9% 11,3%
Gemiddeld 7,7% 10,3% 11,4%
 
Belangrijke oorzaken voor deze faalkosten zijn (2): 

 Onvolledige en slechte voorbereiding; 
 Gebrekkige (gegevens)uitwisseling en communicatie, alsmede onvoldoende aandacht voor 

uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase; 
 Afstemmingsfouten tussen de verschillende partijen en partners in het bouwproces. 

 
Een groot deel van de faalkosten zou dus voorkomen kunnen worden wanneer er een verbeterde 
gegevensuitwisseling op gang komt. Een ontwikkeling die hierin kan voorzien is het Bouw Informatie Model 
(BIM). 
 
BIM krijgt steeds meer navolging bij partijen in de bouwkolom. Bij toepassing van BIM wordt alle relevante 
informatie tijdens het hele bouwproces (en ook tijdens de gebruiksfase ten behoeve van beheer en 
onderhoud) opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Het verschil met een 2D-
werkwijze is dat BIM gebruik maakt van (centrale) databases in plaats van tekeningen. 
 
Door het gebruik van modelleersoftware kan ‘virtueel ontworpen en gebouwd’ worden. Een groot voordeel 
is dat alle partijen in het bouwproces met dezelfde informatie werken en dus ook van elkaar zien wat er 
gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Fouten kunnen in een vroegtijdig 
stadium voorkomen worden. Daarnaast kan procesinformatie, het Programma van Eisen en uitvoerings- en 
beheerinformatie in het model worden opgeslagen. 
 
Belangrijk doel van BIM is dus kennis delen en de samenwerking tussen partijen in de bouwkolom te 
bevorderen met als eindresultaat betere kwaliteit en minder faalkosten. 
 
De toepassing van BIM in de bouwsector gaat met rasse schreden voort. Echter, uit onderzoeken blijkt dat de 
toepassing van BIM in de installatiesector nog helemaal in de kinderschoenen staat.  
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Vanwege de niet te stuiten opmars van BIM zal ook de installatiesector op korte termijn hiermee te maken 
krijgen en sterker nog: zich hierop moeten gaan voorbereiden. Dit betekent dat niet alleen het ontwerp 
(zoals nu vaak het geval), maar het totale voortbrengingsproces integraal door computerapplicaties 
ondersteund zal gaan worden. Op dit moment lijken vooral de architecten het voortouw te nemen in de 
toepassing van BIM, vooral in de beperkte zin van 3D-ontwerpen met meerdere partijen. 
 
Dit document beschrijft een inventarisatie van de ontwikkelingen rondom BIM en de mogelijkheden voor de 
technische installatiebranche. 
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 BOUW INFORMATIE MODEL 2

2.1 DEFINITIES 

Omdat BIM op vele wijzen kan worden geïnterpreteerd zijn er verschillende definities in omloop. 
Onderstaand zijn als voorbeeld een drietal definities opgenomen. 
 
"BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-
model en databank wordt opgebouwd" (3). 
 
"BIM is de oplossing die ervoor zorgt dat alle relevante informatie die tijdens een bouwproject wordt 
opgeslagen (vanaf ontwerp- tot aan de beheerfase) gebruikt en beheerd wordt in een digitale (3D) 
gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken hebben gecontroleerd toegang tot 
dezelfde informatie en zijn continu op de hoogte van de actuele status en eventuele wijzigingen" (2). 
 
"BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatiemodel (BIM) integraal wordt 
samengewerkt door diverse disciplines" (4). 
 
Opvallend is dat de gebruiksfase in de meeste definities van BIM niet wordt genoemd. 

2.2 GESCHIEDENIS 

De laatste jaren staat het concept en het begrip BIM volop in de belangstelling. Als er naar het verleden 
wordt gekeken toont dit aan dat het concept, noch het begrip nieuw is. Het concept zoals dat nu wordt 
gepresenteerd als BIM bestaat al 30 jaar, de term is al 15 jaar in omloop. 
 
Het eerste document dat een concept omschrijft dat we nu kennen als BIM was de beschrijving van een 
werkend prototype 'Building Description System' gepubliceerd in het AIA Journal in 1975. Hier is voor de 
eerste keer sprake van interactief gedefinieerde elementen, waar plattegrond, gevel, perspectief en 
doorsnede informatie is gevat in de zelfde beschrijving van een element. Alle wijzigingen hoeven maar één 
maal te worden uitgevoerd en wijzigen in alle andere tekeningen mee. Kosten-, hoeveelheden- en 
materiaalgegevens konden eenvoudig worden gegenereerd. 
 
Vergelijkbare onderzoeken zijn gedaan in de jaren 70 en 80 in Europa, vooral in Groot Brittannië. Dit in 
combinatie met pogingen BIM commercieel te gaan toepassen. Begin jaren 80 was BIM in de USA bekend 
onder de naam 'Building Product Models' en in Europa, vooral Finland als 'Product Information Models' (in 
beiden was 'product' gebruikt om het model te onderscheiden van procesmodellen). 
 
De eerste keer dat de term 'Building Modelling' werd gebruikt met de betekenis zoals BIM deze gebruikt 
verscheen in 1986 in een stuk van Robert Aish (werkzaam bij GMW computers). Hier werd uiteengezet wat 
BIM was en hoe het geïmplementeerd diende te worden. Aish illustreerde zijn verhaal met een casestudy van 
de herinrichting van Terminal 3 van Heathrow Airport. 
 
Van 'Building Model' was het een kleine stap maar 'Building Information Model'. Deze term werd voor de 
eerste keer gebruikt in een stuk 'Automatation in Construction' uit 1992 (van Nederveen & Tolman). 
 
Parallel aan de evolutie van BIM op academisch niveau hebben de commerciële producten waar BIM in is 
geïmplementeerd ook een lange ontstaansgeschiedenis. Begin jaren 80 begonnen architecten met tekenen 
op de pc met de bekende op lagen gebaseerde system waar meerdere tekeningen over elkaar konden 
worden gelegd. Langzaam begon technologie het proces te beïnvloeden. DWG files werden uitgewisseld in 
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plaats van tekeningen. De evolutie ging verder met de introductie van object georiënteerde CAD begin jaren 
90 waar niet-grafische informatie wordt gekoppeld aan tekeningen. 
 
Vele van de functies die de huidige programma’s hebben waren ook al inzet bij de eerdere software 
ontwikkelingen. RUCAPS ontwikkelde zich via Sonata naar Reflex; Cheops of Architrion heersten in Frankrijk; 
Brics in Belgie, leverde uiteindelijk de technologie voor Bently’s Triforma; Bausch & Lomb modelling system 
uit 1984 of Intergraph’s met Master Architect deden pogingen voet aan de grond te krijgen op de 
Amerikaanse markt. 
 
Niet vergeten mag worden dat parallel aan de ontwikkeling van software ook de ontwikkeling van het 
internet haar invloed had. Alles moest worden gedigitaliseerd en informatie kon steeds makkelijker worden 
gedeeld. 
 
De laatste 10 jaar is de software die BIM-campatible is uitgebreid en volwassen geworden. Er leiden vele 
wegen naar BIM-ness. Building Graphic Modelling is door ontwikkeld naar Building Information Modelling. 
Dit in navolging van andere industrieën die al volop gebruik maken van de niet grafische parametrische 
informatietechnologie die het managen, beheren en uitwisselen steeds eenvoudiger maken. 
 
Bron: Het Nationaal BIM platform (4). 

2.3 OPZET BIM 

Bij BIM staat het bouwwerk centraal. BIM is een concept dat het mogelijk maakt om alle relevante informatie 
gedurende het hele bouw- en beheerproces centraal op te slaan in een digitaal gebouwmodel. Dit model is 
terug te vinden op een centrale BIM-server. De navolgende afbeelding geeft een schematische weergave van 
dit principe. 
 

 
Opzet BIM 
 
In de schematische weergave staat de BIM-server centraal. Op deze server is alle data m.b.t. het gebouw 
opgeslagen. Alle stakeholders kunnen de informatie uit de database halen die hij/zij op dat moment nodig 
hebben. Het ophalen van de informatie uit de database wordt uitgevoerd door het softwarepakket 
(tekensoftware, rekensoftware, etc.) die de betreffende stakeholder gebruikt. Ook is het mogelijk om 
bepaalde exportbestanden te generen. Denk hierbij aan AutoCad, XML of Excel. 
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Naast de ontwikkeling van BIM in het algemeen worden er parallel systematieken ontwikkeld waarin wordt 
vastgelegd op welke wijze BIM wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn COINS en VISI. Binnen de  
systematieken worden de volgende zaken vastgelegd: de inrichting van een BIM, het uitwisselingsformaat en 
principes voor informatiebeheer. 

2.3.1 Procesmatig 

BIM is het integrale communicatie instrument voor het gehele traject van bouwinitiatief tot en met de 
exploitatie. Daarom is het essentieel een goed BIM proces op te zetten, vooral bij de opdrachtgever van een 
bouwproject. De opdrachtgever heeft er belang bij om het project doelmatig te kunnen beheersen, 
resulterend in een object geheel volgens de vastgestelde projectdefinitie. In vergelijking met de traditionele 
gang van zaken zal de projectorganisatie bij het toepassen van BIM als communicatiemedium sterk afwijken. 
Hoewel iedere betrokkene,  zoals architect, constructeur, adviseur, installateur, bouwer en leverancier zijn 
eigen verantwoordelijkheid houdt, zal de invulling van de verschillende taken anders zijn. 
 
Daarom is het van belang om bij de opzet van een project vooraf een bewuste keuze te maken over het 
gebruik van BIM. Alle betrokkenen bij ontwerp, engineering, voorbereiding, realisatie, productie, levering en 
exploitatie gebruiken eigen software voor hun eigen activiteiten. En in de praktijk sluit de gebruikte software 
niet op elkaar aan. Hoewel de wereldwijde organisatie BuildingSMART hard werkt aan de ontwikkeling en 
implementatie van uniforme standaards om de data-uitwisseling mogelijk te maken, zal het in de praktijk 
nog wel geruime tijd duren voordat alle software 'IFC-compatible' is. Daarom is het van veel belang om een 
zorgvuldige projectorganisatie in te richten, waarin vooraf met alle betrokkenen protocollen worden 
vastgelegd om tot een correcte uitwisseling te komen. Dat introduceert de rol voor een BIM-adviseur, die 
vervolgens desgewenst als BIM-manager het proces dient te bewaken. 
 
Het BIM proces op hoofdlijnen omvat: 

1. Projectdefinitie; 
2. Ontwerpproces; 
3. Simulaties; 
4. Prijsvorming; 
5. Projectrealisatie; 
6. Exploitatie. 

 
Projectdefinitie 
Voor het ontwerpproces start wordt een BIM opgebouwd van het Programma van Eisen en de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het 3D model bestaat uit de netto ruimte, aangevuld met de 
ruimtereserveringen om het technisch te kunnen realiseren, almede de in gelinkte databases opgeslagen 
condities en prestaties. In een iteratief optimaliseringproces wordt het programma uitgewerkt tot een 
concrete, haalbare projectdefinitie zonder tegenstrijdigheden, waarin locatiemogelijkheden, 
gebruikersprogramma, financiën, en tijdsplanningen zijn vastgesteld. 
 
Ontwerpproces 
Alle ontwerpgegevens op gebied van architectuur, constructie en installaties worden verzameld in het BIM. 
Het resultaat wordt getoetst aan de projectdefinitie en zo nodig bijgestuurd. Ontwerpcoördinatie, 
kostencontrole, onderlinge afstemming ('clashcontrol') en marktconsultatie op gebied van maakbaarheid 
worden direct vanuit het BIM gerealiseerd. Vanuit het BIM worden de benodigde tekeningen gegenereerd 
ten behoeve van vergunningprocedures. 
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Simulaties 
Tijdens het ontwerpproces worden simulaties en variantenonderzoeken uitgevoerd op verschillende 
gebieden om tot optimale keuzes te komen. Dat kan liggen op gebied van duurzaamheid, energiegebruik, 
maar ook vanuit verschillende vormen van ruimtegebruik en exploitatievarianten. 
 
Prijsvorming 
Afhankelijk van de vorm van aanbesteding worden documenten vervaardigd ten behoeve van de 
prijsvorming. Besteksomschrijvingen, materiaalspecificaties, hoeveelhedenoverzichten en de bijbehorende 
tekeningen worden rechtstreeks uit het BIM gegenereerd. 
 
Projectrealisatie 
De uitvoerende partijen krijgen het BIM tot hun beschikking ten behoeve van de uitvoeringslogistiek, 
uitvoeringsplanning en inkoop. Vanuit het BIM worden de benodigde werktekeningen gemaakt en 
productietekeningen gecontroleerd. Productiegegevens worden, in samenspraak met het 
facilitymanagement van de opdrachtgever, ingevoerd in het BIM, zodat het virtuele model een exacte kopie 
blijft van het gerealiseerde werk. 
 
Exploitatie 
Het BIM van het gerealiseerde project vormt de basis voor het facilitymanagement. 
 
Bron: Hazewinkel Consult (5). 

2.3.2 Technisch 

Uitwisseling van informatie 
Uitwisseling van informatie tussen verschillende softwarepakketten wordt idealiter door middel van een 
universele taal gedaan, een uitwisselingsstandaard. Het meest gebruikte formaat voor uitwisseling van het 
traditionele 2D-tekenwerk is het DWG-formaat.  
Voor BIM worden een drietal uitwisselingsstandaarden ontwikkeld (3): 

 Industry Foundation Classes (IFC):   Object gerelateerde informatie; 
 International Framework for Dictionaries (IFD): Product gerelateerde informatie; 
 Information Delivery Manual (IDM):  Proces gerelateerde informatie. 

 
De ontwikkeling van de uitwisselingsstandaard wordt in de Benelux gestuurd door BuildingSmart, een 
onderdeel van de Internationale Alliantie voor Interoperabiliteit (IAI) die wereldwijd deze ontwikkeling 
stuurt. 
 
Industry Foundation Classes (IFC) 
Dit is een open, product en onafhankelijke, object georiënteerde standaard voor het uitwisselen van 3D CAD-
gegevens. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen deuren, vloeren, 
daken, etc. in een bestand op moet slaan. 
 
BIM is met behulp van de internationale IFC-standaard multifunctioneel inzetbaar. Partijen met verschillende 
software kunnen hierdoor dezelfde data verwerken. De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en 
open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Omdat IFC onafhankelijk is, is men niet 
gebonden aan een of meerdere softwareaanbieders. 
 
Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met 
dezelfde intelligente data zonder gegevensverlies. Vanaf Programma van Eisen tot gebouwbeheer kan er 
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intelligente informatie worden overgedragen aan de verschillende disciplines in de bouwsector. Alle 
betrokkenen kunnen gewoon blijven werken in de door hun gewenste software, mits deze IFC ondersteunt. 
 
Belangrijkste voordelen van IFC uitwisseling: 

 Onafhankelijk uitwisselingsformaat; 
 Internationale standaard; 
 Intelligent, object georiënteerd uitwisselingsformaat; 
 Beperken van gegevensverlies; 
 Verbeterde dataconsistentie; 
 Gratis IFC viewer. 

 
Voorbeelden van IFC ondersteunende BIM-software: 

 Nemetschek Allplan BIM 2008; 
 Nemetschek Vectorworks; 
 Nemetschek ArchiCAD; 
 Autodesk Revit; 
 Autodesk AutoCAD Architecture. 

 
International Framework for Dictionaries 
IFD is één begrip dat gebruikt wordt voor drie verschillende zaken, te weten: 

 Uitbreidingsmechanisme voor IFC; 
 IFD Library; 
 IFD: International Framework for Dictionaries. 

 
Uitbreidingsmechanisme voor IFC: 
IFC bevat vaste afspraken over het beschrijven van bouwkundige elementen, maar niet alle elementen zijn 
vastgelegd in IFC (bv. scharnieren of gipskartonplaten). Hier is bewust voor gekozen om IFC niet te complex 
te maken. Zodoende is er een extensiemechanisme waarmee iedereen eigen elementen aan kan maken of 
extra eigenschappen aan bestande toe kan voegen. Deze mechanismen worden binnen IFC als volgt 
genoemd: 

 Proxy: nieuw object (zoals een scharnier); 
 Propertyset: uitbreiden van eigenschappen van een element (zoals een deur). 

 
IFD Library (voorheen STABU Lexicon): 
De IFD Library is een bibliotheek met bouwkundige concepten (bv. scharnieren, gipskartonplaten) die de 
afgelopen jaren is opgebouwd. Het gaat hier om bouwkundige elementen die 'concepten' worden genoemd 
en geen specifieke leveranciers en geometrie bezitten. Daarnaast zijn in de library het aantal eigenschappen 
van bepaalde vaste IFC elementen uitgebreid. 
 
Uiteindelijk zal er in de bouw wel gewerkt worden met objectbibliotheken waar specifieke objecten (dus met 
leveranciersgegevens en geometrie) in staan. Er komen dan diverse producten die zijn beschreven volgens 
het 'concept' uit de IFD Library.  
 
IFD Library voor buildingSMART: 
STABU heeft veel energie gestoken in de ontwikkelen van een objectenbibliotheek, die het mogelijk maakt 
dat computers probleemloos informatie kunnen uitwisselen zoals getekende informatie (via CAD), 
kwaliteitsbepalende informatie (o.a. bestekken) en kosteninformatie.  
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International Framework for Dictionaries: 
De meeste objecten in de IFD Library hebben in de datastructuur een overlap met elkaar. Zo hebben alle 
bouwproducten bijvoorbeeld een 'naam'. De initiatiefnemers van de IFD Library hebben besloten om dit 
soort data op dezelfde wijze vast te leggen. Ook is besloten hoe een link wordt gelegd naar andere objecten 
(bv. deur staat in verband met scharnier).  
 
Hiermee worden de volgende voordelen gecreëerd: 

 Bij het zoeken naar een Nederlandse term de bibliotheek ook wordt doorzocht met de Engelse, 
Noorse en diverse andere talen; 

 De zoekmachines volgens dit principe generiek toepasbaar zijn bij verschillende objectbibliotheken.  
 
Het Framework for Dictionaries kan worden vergeleken met de bekende standaard Dublin Core (o.a. gebruikt 
binnen ISSO-digitaal en Wizer).  
 
Er wordt kritisch naar dit initiatief gekeken omdat de voorkeur uit gaat naar een generieke technologie en 
niet één die specifiek voor de bouw is gemaakt. Het Semantic Web zou hier een optie voor kunnen zijn. 
 
Information Delivery Manual 
Als de ene partij informatie levert aan de andere partij is het vaak nog maar de vraag of deze informatie 
compleet is en of de ontvangende partij nu wel de juiste informatie heeft om zijn werk goed te kunnen doen. 
 
Daarom spreken ontvangende en versturende partijen vooraf af welke informatie ze wanneer naar elkaar 
sturen. Op die manier weet de sturende partij wanneer de dataset compleet en gereed is om verstuurd te 
worden en kan de ontvangende partij controleren of alles binnen is alvorens door te gaan met de verwerking 
ervan. 
 
Het Nederlandse VISI heeft veel overeenkomsten en heeft een belangrijke bedrage geleverd in de 
ontwikkeling van IDM. 
 
Objectbibliotheken 
Een bouwwerk bestaat vaak uit een verzameling van producten die te koop zijn. De assemblage van deze 
(vaak standaard te koop zijnde) bouwproducten vormen samen een bouwwerk. Door de informatie over de 
bouwproducten op te slaan in een bibliotheek kan deze data hergebruikt worden bij het ontwerp en de 
engineering van verschillende projecten. Momenteel bestaan er een aantal van dit soort bibliotheken. Alle 
bestaande objectbibliotheken hebben een commerciële insteek (6). 
 
Stabu Lexicon 
Initiatief van STABU. Ondertussen samengegaan met het Noorse Barbi (en in mindere mate twee 
Amerikaanse partijen) en heet nu IFD Library. Het Lexicon is een verzameling van abstracte product 
'concepten' zoals een deur, een  gipskartonplaat, etc..  
Kortom: inhoud die los staat van specifieke producten van toeleveranciers. 
 
Digitale bouw bibliotheek 
De bibliotheek van softwareleverancier ‘De Twee Snoeken’ in het kader van ‘het Digitale Huis’. Deze 
bibliotheek zit vol met producten van toeleveranciers voor de Nederlandse bouw. Hierin kan men dus een 
specifieke deur van een specifieke leverancier (bijv. Bruynzeel) vinden. De data is gratis, maar op moment van 
schrijven van dit woordenboek alleen bruikbaar in combinatie met de software van ‘De Twee Snoeken’.  
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Cheobs 
Cheobs is een initiatief van CROW. Cheobs richt zich vooral op het (door)ontwikkelen van een ‘eenduidig en 
transparant begrippenkader’ voor de GWW. Concreet betekent dit dat kenmerken, samenstellingen, 
definities en dergelijke worden opgeslagen van elk abstract GWW object (zoals een tunnel of een brug). Door 
de begrippen eenduidig te gebruiken kan miscommunicatie voorkomen worden. Cheobs is daarom eerder 
een ‘kennisbank’ dan een objectbibliotheek. Cheobs is te koop bij het CROW.  
 
Modelservers 
IFC is vooral een standaard die gebruikt wordt als bestands- formaat. Dit betekent dat verschillende 
softwarepakketten IFC-bestanden kunnen importeren en exporteren. Dit kan echter leiden tot diffusie van 
het model (diverse partijen wijzigen hun eigen bestand en sturen dat door naar anderen waardoor 
uiteindelijk compleet verschillende versies ontstaan en er gewerkt wordt met oude of onjuiste data). Er is 
daarom een steeds grotere behoefte aan een centrale data-server waar iedereen mee werkt. Op die manier 
wordt data op een centrale plek bewaard en heeft iedereen altijd de beschikking over de laatste stand van 
zaken. Een BIM modelserver lijkt op een Document Management Systeem. Echter, waar een Document 
Management systeem alleen documen- ten beheert, weet een BIM model server wat voor IFC objecten een 
model bevat. Het gaat hier dus niet om het beheren van een BIM file/bestand, maar het slim beheren van de 
BIM data in een database. Voordelen hiervan zijn mogelijkheden tot versiebeheer, revisie- beheer, filteren 
van modellen, slim bevragen ('geef me alleen de muren'), etc. (6). 
  
Er zijn een paar aanbieders van software die gebruikt kan worden om een server tot ‘Bouw informatie model- 
server’ te maken: 

1. EDM server; 
2. FiDuMo; 
3. Eurostep/Share-A-space; 
4. Open source BIMserver.org; 
5. Graphisoft BIM Server. 
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 WERKEN MET BIM 3

3.1 BIM QUICKSCAN 

De BIM Quickscan is een door TNO ontwikkelde en beheerde vragenlijst om eenduidig en objectief inzicht te 
krijgen in het niveau van werken met BIM bij een bedrijf. De quickscan kan door een bedrijf zelf afgenomen 
worden (de ‘selfscan’) maar heeft pas echt meerwaarde als een gecertificeerde afnemer bij het bedrijf langs 
gaat. Een bedrijf krijgt eenduidig en helder inzicht in haar sterke en zwakke punten bij werken met BIM. 
Hieruit kan een advies voor verbetering volgen. De BIM Quickscan is verdeeld in vier hoofdstukken: 
Organisatie en Management, Mentaliteit en Cultuur, Informatiestructuur en Informatiestromen, Techniek en 
Toepassing. Resultaten worden weergegeven op deze hoofdstukken en op aspecten als: Strategie, 
Organisatie, Resources, Partners, Mentaliteit werknemers, Cultuur, Opleiding, Informatiestromen, Gebruik 
van open standaarden en gebruik van Tools (6). 

3.2 SYSTEMATIEKEN 

Er zijn meerdere systematieken ontwikkeld en in ontwikkeling om BIM toe te passen binnen een project. 

3.2.1 COINS 

COINS staat voor Constructieve Objecten en de integratie van processen en Systemen. 
 
COINS is een initiatief om te komen tot een standaard aanpak waarmee verschillende BIM-standaarden op 
een generieke wijze aan elkaar kunnen worden verbonden. Het gaat COINS vooral om informatie 
management. Voor de uitwisseling van informatie wordt gebruik gemaakt van bestaande initiatieven. 
 
Het COINS-programma streeft naar procesverbetering en gezamenlijk informatiegebruik in de bouwsector. 
Om dit doel te bereiken ontwikkelt COINS sector brede afsprakenstelsels over informatie van 3D-
bouwobjecten en afsprakenstelsels over werkwijze. COINS is aangesloten bij het buildingSMART-programma 
dat een initiatief is van de International Aliance for Interoperabilitiy (IAI). Het COINS-programma wordt 
uitgevoerd onder de vlag van CUR (Gouda). Deelnemers zijn bouwondernemingen, ingenieursbureaus en 
opdrachtgevers (6). 
 
Het bouwen van een huis of bedrijfspand lijkt kinderspel, maar het grote aantal partijen dat betrokken is bij 
dergelijke projecten, zorgt ervoor dat er met enige regelmaat dingen fout gaan. Algemeen is bekend en 
wordt erkend dat de faalkosten in de bouwsector erg hoog zijn. Het gebruik van open standaarden moet de 
uitwisseling van informatie tussen al die partijen beter en soepeler laten verlopen, waardoor onder meer 
bespaard kan worden op die faalkosten. Een dergelijke open standaard is COINS (7). 

3.2.2 VISI 

VISI staat voor 'Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw' (6). VISI is een door 
de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele 
communicatie. Het kent de volgende eigenschappen:  

 Algemeen toepasbare afspraken over de communicatie tussen bouwpartijen; 
 Snellere en flexibelere communicatie binnen samenwerkingsverbanden; 
 Verbetering van de toetsbaarheid van gemaakte afspraken tussen partijen; 
 Vergroting van de kwaliteit van het product; 
 Betere benutting van de ICT hulpmiddelen. 
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Er is sprake van dat VISI verplicht gesteld gaat worden bij bepaalde (infrastructurele) projecten. Zowel 
gebruikers van VISI, als softwareleveranciers van VISI compliant software, moeten kosten afgedragen aan de 
beheersorganisatie. 

3.3 VOORDELEN 

De volgende voordelen kunnen worden voorzien wanneer er wordt gewerkt met een BIM: 
 Een BIM geeft de mogelijkheid tot hergebruik en delen van eenduidige gegevens. Aangezien deze 

gegevens slechts eenmaal aan de centrale database worden toegevoegd en hierna oproepbaar zijn 
in alle aangesloten software; 

 Aangezien alle informatie één keer wordt opgeslagen in een centrale database is de consistentie in 
alle tekeningen en gegevens geborgd. Alle plattegronden komen overeen met de doorsneden, 
gevelaanzichten en details; 

 Voordat een project daadwerkelijk is gebouwd geeft een BIM al de mogelijk om het gebouw te 
visualiseren, waarmee direct inzicht in het gebouw komt;  

 Benodigde softwaretools, applicaties en processen kunnen de informatie binnen het BIM 
gebruiken als basis voor hun berekeningen, bijvoorbeeld voor clash detection. 

3.4 NADELEN 

De volgende nadelen kunnen worden aangedragen wanneer er gewerkt wordt met een BIM: 
 Het opzetten van een BIM is een stuk tijdrovender dan de traditionele werkwijze; 
 Wanneer er binnen een BIM foutieve informatie wordt toegevoegd, werkt dit in het vervolg van het 

ontwerpproces door en kan tot zeer hoge faalkosten leiden: Als het mis gaat, is de impact veel 
groter dat met het traditionele proces; 

 Technisch is nog niet alles mogelijk dat wordt beloofd. Alle informatie kan simpelweg nog niet in 1 
BIM worden opgeslagen! 

 De bouwinformatie modellen worden snel ʻzwaarʼ en dus langzaam (7); 
 De meeste pakketten die zich profileren als BIM-pakket kunnen slechts tamelijk globale informatie 

aan (tot maximaal DO) en haken vrij snel af, als het betekenisvoller, specialistischer of 
gedetailleerder wordt (7); 

 Het maken van goede bouwkundige tekeningen is, zeker als het wat gedetailleerder wordt, vaak een 
probleem. Hiervoor wordt meestal buiten het model gewerkt met een gewoon tekenpakket (7); 

 Hoewel er ʻBIM-pakkettenʼ zijn die over verschillende modules beschikken voor verschillende 
disciplines, blijkt in de praktijk dat die modules voor het ʻechte werkʼ tekortschieten. Daarvoor valt 
men dus - zonder uitzondering – al snel terug op specialistische software die buiten de scope van 
het BIM-model werkt (7). 

 
Een aantal van bovenstaande nadelen zullen door de lopende ontwikkelingen kunnen worden verbeterd, 
maar een aantal nadelen zullen altijd actueel blijven.  
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 OMGEVINGSSCAN 4

Er is een omgevingsscan uitgevoerd om een beeld te creëren van alle organisaties en gremia die actief zijn 
op het gebied van BIM.. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevante partijen voor de installatiesector. 
 
Bouw Informatie Raad (BIR) 
De Bouw Informatie Raad is een door zichzelf in leven geroepen raad en maakt zich sterk voor een 
succesvolle transitie naar bouwen met BIM. De leden zijn op hoog management niveau werkzaam bij grote 
bouwondernemingen, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, etc.. Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad, 
dus niet namens de brancheorganisaties. 
 
Het secretariaat van de BIR ligt bij CURNET. De BIR verdeelt (subsidie) gelden en richt zich daarbij vooral op 
de door CURNET ondersteunende initiatieven zoals COINS, VISI, etc... 
 
BIR is klaar als eenvijfde van de projecten met BIM wordt uitgevoerd. 
 
Meer informatie: www.bouwinformtieraad.nl. 
 
BuildingSMART International Aliance for Interoperabilitiy (IAI) 
De International Aliance for Interoperabilitiy (IAI) is enige tijd geleden vernoemd naar BuildingSMART IAI. Dit 
is een organisatie die de standaarden IFS en IDM beheert. Men zorgt voor doorontwikkeling van de 
standaarden. Sinds de naamswijziging ook steeds activer op ggebied van promotie voor werken met deze 
standaarden.  
 
BuildingSMART IAI kent verschillende zogenaamde chapters. Dit zijn verschillende regionale groepen die 
BuildingSMART IAI vertegenwoordigen in een regio. Ook voor Nederland (BeNeLux) bestaat zo'n chapter. 
 
Meer informatie: www.buildingsmart.com (IAI) en www.buildingsmart.nl (BeNeLux chapter). 
 
TNO 
TNO heeft in samenwerking met de TU Eindhoven en een groot aantal Nederlandse softwareleveranciers 
voor de bouw een gratis OpenSource BIMserver ontwikkeld. 
 
Building Brains 
Samenwerken aan een energie neutrale gebouwde omgeving. Dat is de uitdaging waarvoor het 
projectinitiatief Building Brains staat. Participanten uit de hele bouwketen werken aan de 
kabinetsdoelstelling om het totale energieverbruik in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. Om deze 
doelstelling te halen, werkt Building Brains langs vier thema’s aan slimme en innovatieve oplossingen op het 
gebied van energie en duurzaam bouwen: 

 Oplossingen waarmee wij de landelijke overheid voorzien van de state of art op dit terrein en op 
basis waarvan zij belangrijke maatschappelijke beslissingen kan nemen. 

 Oplossingen waarmee wij onder andere provincies, gemeenten en woningcorporaties helpen met 
actuele vragen uit de praktijk. 

 
Deelnemers in Building Brains: o.a. Deerns, DHV, Kuijpers Installaties, etc.  
Zie http://www.buildingbrains.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=54&lang=nl 
 
Eén van de bouwstenen waar Building Brains zich mee bezig houdt is het onderwerp ' BIM systeem & tools 
(TCO, Materiaal en energie)'.  
 
Andere bouwstenen binnen Building Brains zijn: 

 Expert systeem voor duurzaamheids-ambitie; 
 Installaties Architectuur Analyse. 
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TU Eindhoven 
TNO heeft in samenwerking met de TU Eindhoven en een groot aantal Nederlandse softwareleveranciers 
voor de bouw een gratis OpenSource BIMserver ontwikkeld. 
 
Het Digitale Huis 
Het Digitale Huis is een samenwerkingsverband van ontwikkelaars van bouwkundige software. De doelen 
van deze samenwerking zijn (6): 

1. Ontwikkeling van een centraal Bouw Informatie Model (BIM), dat het mogelijk maakt om alle 
informatie over een gebouw in één model op te slaan; 

2. Het ontwikkelen van een universeel bruikbare BIM-bibliotheek met bouwdelen als basis voor het 
vullen van het centrale model); 

3. Het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van bestaande software, zodanig dat deze geschikt is 
voor het opbouwen en wijzigen van het centrale BIM-model. 

 
Het Digitale Huis heeft in 2001 een vliegende start gemaakt en wordt door steeds meer partijen gesteund. 
Naast ALFA Development en De Twee Snoeken Automatisering dragen ook Mile17 en de VABI bij aan de 
ontwikkeling van Digitale Huis software.  
 
Na de succesvolle deelname van productleveranciers aan de ontwikkeling van een centraal gebouwmodel, 
zijn ook andere partijen Het Digitale Huis actief gaan ondersteunen. De BNA (Bond van Nederlandse 
Architecten) neemt deel aan het project en het ministerie van EZ (SenterNovem) geeft financiële 
ondersteuning. Ook wordt samengewerkt met de TU Eindhoven (stichting Janus) en TNO. 
 
Integratie Open Standaarden (ISO) 
VABI, Bink, TNO en enkele andere partijen hebben het IOS (Integratie Open Standaarden) opgericht, ze willen 
sneller (dan BuildingSMART) komen tot een concreet resultaat. IFC lijkt daarbij de te hanteren standaard te 
worden. 
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 KENNISVRAGEN 5

Naar aanleiding van de voorstudie zijn er meerdere kennisvragen vastgesteld. 

5.1 FINANCIEEL / JURIDISCH 

Hoe kan worden vastgelegd welke partij er binnen een BIM-project verantwoordelijk is voor (bepaalde 
deelgebieden van) de projectontwikkeling en bij de gebouwexploitatie? 
Het is onduidelijk welke partij verantwoordelijk is voor welke zaken binnen een BIM-project. Welke partij is er 
verantwoordelijk als er fouten worden gemaakt? Is er één overkoepelende partij die de verantwoordelijkheid 
neemt of nemen alle deelnemende partijen verantwoordelijkheid voor hun 'eigen' onderdeel? Daarnaast zal 
er na oplevering van het gebouw een partij verantwoordelijk moeten zijn voor het model. Hierin lijkt een 
belangrijke rol voor de gebouweigenaar te zijn weggelegd, maar heeft deze de kennis daarvoor? 
 
Welke partij voert het beheer van het BIM tijdens de uitvoering van het project en de daarop volgende 
exploitatie? 
Meerdere disciplines leveren input voor een BIM-model. Tijdens het bouwproject zijn dat, in de ideale 
situatie, de betrokken partijen uit het bouwteam. De vraag is welke partij verantwoordelijk is voor het up-to-
date en volledig houden (met de gewenste kwaliteit) van het model en het meest geschikt is deze rol op zich 
te nemen. Een ander belangrijk aspect is om te bepalen op welke wijze er omgegaan moet worden met 
fasering binnen het ontwerp-/bouwproces. Daarnaast is het onduidelijk of er managementtools zijn om het 
model en de daarbij horende facetten als tijd en geld te monitoren. Na oplevering van het bouwproject zal 
het BIM moeten worden overgedragen aan een nieuwe beheerder. Heeft dit consequenties voor het 
gebouwdossier?  
 
Zijn er standaard contractvormen te realiseren waarbij de installatiebranche wordt geholpen bij het 
opstellen van contracten waarbij een BIM centraal staat? 
Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van een gebouw zal het BIM centraal staan. Het is van belang dat de 
contractvormen hierop worden aangepast. De huidige standaard contracten zijn opgesteld aan de hand van 
het traditionele proces. Ook is het van belang dat in kaart wordt gebracht of er bij renovatieprojecten 
overdrachtsdocumenten moeten worden vastgesteld waarin wordt bepaald welke gegevens (minimaal) in 
het model opgenomen moeten zijn om de renovatie efficiënt te laten verlopen. Hetzelfde geldt bij het 
maken van aanpassingen in het model door renovatieprojecten.  

5.2 TECHNIEK 

Welke gegevens (en bijbehorende details) moeten er, installatietechnisch gezien, minimaal vastgelegd 
worden om effectief met een BIM te kunnen werken? 
Om installatietechnische keuzes te maken en berekeningen uit te kunnen voeren zijn er specifieke gegevens 
van het gebouw nodig. Om efficiënt in een BIM-project te kunnen werken is het van belang dat deze 
gegevens op tijd en op het juiste detailniveau worden toegevoegd aan het model. Om een wildgroei aan 
data binnen het BIM te voorkomen doordat alles tot in het uiterste detailniveau wordt vastgelegd (waardoor 
het BIM erg 'zwaar' wordt), is er noodzaak voor een richtlijn waarin wordt vastgesteld welke gegevens er 
minimaal/standaard vastgelegd moeten worden om (op installatietechnisch gebied) effectief met een BIM-
model te kunnen werken. 
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Op welke wijze en met welke middelen krijgen de betrokken installatietechnische partijen de juiste 
informatie (met het benodigde detailniveau) op het juiste moment in het BIM-proces aangereikt?  
Doordat het gehele proces door het werken met een BIM compleet verandert, worden er keuzes op andere 
momenten in het proces gemaakt dan in het traditionele proces. De rol van de installatie-adviseur en 
installateur om mee te denken in het project wordt naar de beginfase van het traject verplaatst. Hierbij is het 
van belang dat de betrokken partij de juiste keuzes kan maken voor het ontwerp. De opdrachtgever kijkt 
namelijk ook mee en ziet de uitwerkingen van het ontwerp in een 3D-model. Gemaakte keuzes zijn dus niet 
makkelijk meer terug te draaien. Hierdoor is het van belang dat de installatietechnische partijen bij het 
maken van deze keuzes worden ondersteund door de juiste informatie (op het juiste detailniveau) op het 
juiste moment aan te bieden. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door een digitale toepassing.  
 
Op welke wijze kunnen de wettelijke en technische kwaliteitseisen van een klimaatinstallatie worden 
geborgd in een BIM-project? 
Om klimaatinstallaties naar behoren te laten functioneren is het van belang dat de gestelde wettelijke eisen 
en kwaliteitseisen worden toegepast. Op dit moment is niet duidelijk op welke wijze dit binnen een BIM 
gerealiseerd kan worden. 
 
Welke informatie hebben de betrokken disciplines nodig wanneer ze worden geconfronteerd met een 
BIM-project? 
Het is van belang om vast te leggen welke informatie er gedeeld moet worden binnen een BIM. Binnen de 
verschillende betrokken disciplines wordt verschillende terminologie gebruikt voor dezelfde zaken. Om de 
communicatie tussen de betrokken partijen te verbeteren en spraakverwarring binnen het model te 
voorkomen zullen deze zaken in kaart gebracht moeten worden. 

5.3 IMPLEMENTATIE 

Op welke wijze kan de installatiesector worden geholpen bij het uitvoeren van projecten waarin gebruik 
wordt gemaakt van een BIM? 
Een zeer belangrijk onderdeel in het werken met een BIM is de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines. Vanuit de historie blijkt dat deze samenwerking tot op heden niet optimaal heeft gefunctioneerd. 
Het vertrouwen tussen de verschillende partijen zal verbeterd moeten worden om een grote toepassing van 
BIM te realiseren.  
 
Kan iedere ontwerper ook met BIM overweg? 
Een ontwerper die gewend is te werken in het 'klassieke' ontwerpproces werkt op een andere wijze dan is 
vereist bij een BIM-project. Het traditionele werk van een ontwerper wordt met vele zaken uitgebreid 
waardoor deze eventueel extra opgeleid moeten worden. 
 
Welke vaardigheden moeten in de curricula worden opgenomen om technici en ontwerpers op te leiden 
die niet BIM kunnen werken? 
Zoals eerder aangegeven verschilt het 'traditionele' bouwproces enorm van het bouwproces wanneer er met 
BIM wordt gewerkt. De vraag is wat de betrokken partijen bijgebracht moet worden om effectief een BIM te 
kunnen gebruiken in een bouwproces. Kortom, is de toepassing van BIM mogelijk binnen de bestaande 
functie opbouw van werkvoorbereider, ontwerper, etc.?  



 
BIM in de installatiesector  

 
 

20 
 

 MOGELIJKHEDEN 6

De installatiesector staat praktisch nog in de kinderschoenen wat betreft BIM. Er is echter wel een kentering 
zichtbaar die onder andere te danken is aan partijen in de installatietechniek die nieuwe oplossingen 
ontwerpen, zoals DDS-CAD. V aak worden ook nieuwe oplossingen aangedragen die boven op de beproefde 
MEP-pakketten draaien. Zo is er bijvoorbeeld voor Revit MEP een product op de markt gebracht voor het 
integraal ontwerpen van installaties (9). 
 
Efficiëntie projecten (uitvoering en inkoop) 
Zowel bij het tekenen en ontwerpen van installaties, alsook bij het maken van de benodigde berekeningen is 
de informatie uit een BIM van waarde (bv. koellast- of warmteverlies berekeningen in relatie tot 
bouwfysische gegevens die in het model beschikbaar zijn gekoppeld aan het Programma van Eisen). Maar 
ook actuele informatie omtrent hoeveelheden en materialen en informatie die in het prefabricageproces kan 
worden gebruikt leiden tot het sneller kunnen ontwerpen en produceren. Hierdoor kunnen projecten zowel 
sneller (en dus goedkoper) alsook flexibeler worden uitgevoerd (2). 
 
Software baseren op Nederlandse wet- en regelgeving 
De software die geschikt is om te werken met BIM en het meest wordt gebruikt, Autodesk Revit MEP maakt 
geen gebruik van de Nederlandse NEN-normen en ISSO-publicaties. Deze software is gebaseerd op de 
richtlijnen van ASHRAE. De indruk bestaat dat de softwaregebruikers hier niet van op de hoogte zijn. Voor de 
installatiebranche ligt hier een taak om te informeren en stimuleren dat in de nieuwe software wel gebruik 
wordt gemaakt van de in Nederland geldende wet- en regelgeving. 
 
Borging kwaliteit in bouwproces 
Om de kwaliteit te borgen van het bouwproces waarin een BIM centraal staat zou het wenselijk kunnen zijn 
om personen en organisaties hierin op te leiden. Op dit moment vinden er al enkele ontwikkelingen plaats 
waarbij opleidingsinstituten hun lesprogramma's aanpassen op de BIM-methodiek. Belangrijke vervolgstap 
is dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk op de juiste wijze in de praktijk wordt gebracht. Door het 
faciliteren van een BIM-diploma en/of –certificaat en de kwalificatie 'BIM-gecertificeerd' kan de 
installatiesector borgen dat dit wordt gerealiseerd (9). 
 
Duurzaamheid 
Duurzaam bouwen zal hoe langer hoe meer worden gekoppeld aan BIM. Een geïntegreerde aanpak biedt de 
mogelijkheid beter te begrijpen hoe milieufactoren als zon, warmtehuishouding, schaduw, dlicht en 
luchtstroom de (energie)prestaties van een gebouw beïnvloeden. Hier is vooral een belangrijke rol 
weggelegd voor ingenieursbureaus op het gebied van technische gebouwinstallaties (9). 
 
ETIM 
ETIM staat voor Europees Technisch Informatiemodel; voorheen Elektrotechnisch Informatiemodel. ETIM is 
een bibliotheek met objecten voor de installatiesector. ETIM Nederland is tweeledig: het opzetten, 
ontwikkelen en vaststellen van de artikelclassificatie voor de installatiebranche en het vaststellen van 
communicatiestandaards voor de installatiebranche. ETIM is al jaren succesvol in Nederland en maakt nu de 
stap naar het buitenland (ook in Duitsland zijn al mooie successen behaald). Gezien alle bibliotheken die aan 
een BIM gekoppeld kunnen worden, zou de database met ETIM-coderingen hier ook voor geschikt zijn. 
Meer informatie: www.etim.nl.  
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Standaardisatie 
Om de uitwisselbaarheid van informatie binnen de BIM-methodiek te optimaliseren is het van belang dat er 
binnen de modellen gebruik wordt gemaakt van standaardisatie. Gebruikte begrippen, symbolen en 
definities zijn in de ideale situatie gelijk binnen ieder model.  
 
Richtlijn/Kennisoverdracht 
Er is vanuit de markt behoefte naar een richtlijn waarin wordt beschreven op welke wijze de 
installatiebranche efficiënt en consequent gebruik kan maken van een Bouw Informatie Model.   
  



 
BIM in de installatiesector  

 
 

22 
 

 7 UITKOMSTEN BRAINSTORM 

De kennisvragen en mogelijkheden die zijn geïdentificeerd tijdens het vooronderzoek zijn door ISSO als 
input gebruikt in een brainstormsessie met een aantal marktpartijen en experts op het gebied van BIM. De 
brainstorm heeft geleid tot de volgende clustering aan kennisvragen, suggesties en acties: 
 
Juridisch: 

 Protocollen voor uniforme samenwerking zijn benodigd; 
 Integrale contracten; 
 Hoe om te gaan met juridische afbakening van het BIM-model? 
 Wie blijft juridisch verantwoordelijk voor de content? De 'bron' of de 'ketenspelers/bouwteam'.  

 
Opleiding: 

 Opleiden nieuwe generatie BIM-professionals: HBO? MBO? 
 Hoe nuttig zou het zijn om continu coaching te krijgen tijdens een BIM-project? 
 Hoe krijgen we BIM in het onderwijs geïntegreerd? 

 
Uniforme BIM-content:  

 Op welke wijze kan er uniforme BIM-content (parametersering van content) worden gerealiseerd? 
Objectbibliotheken zoals IFD? VDI 3805? 

 Op welke wijze kan de uitwisseling van modellen worden gerealiseerd? Uitwisselingsstandaard IFC? 
 Een niet-commerciële standaard voor productbeschrijving van BIM is noodzakelijk. 

 
Regie: 

 BIM zonder branche brede afspraken is niet mogelijk. 
 Geef de BIR (Bouw Informatie Raad) het mandaat om de regierol te spelen. 

 
Samenwerken / Vertrouwen: 

 Bouw, adviseurs en installateurs en architecten moeten op 1 lijn zitten. 
 Overdracht model naar andere partijen: muren slechten! 
 Is er nog een knip in marktpartijen mogelijk in het proces? 
 Hoe voorkom je dat het BIM-proces halverwege stopt en verder gaat als een 2 of 2½D-project? 

 
Software: 

 Rekentools extern houden of integreren in de (BIM-)software? 
 3D-tekensystemen moeten qua data ook gestandaardiseerd zijn. 
 BIM is geen 3D: De beheerfunctie van informatie binnen een BIM is veel belangrijker dan 3D, maar 

wie ontwikkelt die onderdelen? 
 
Overige: 

 Hoe overtuig je opdrachtgevers dat BIM interessant is? 
 Integratie van ERP-systemen met BIM? 
 Hoe je fouten tegen met het BIM-proces? 1 kleine fout kan escaleren naar grote kosten. 

Controleslag(en) inbouwen? 
 Op welke wijze kan de klant/financier worden overtuigd om te gaan BIM’en?  
 Welke informatie hebben de partijen die projecten hebben uitgevoerd met BIM gemist tijdens het 

uitvoeren van deze projecten? 
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Naar aanleiding van de brainstormsessie zijn de volgende vervolgacties vastgesteld: 
 
Opleiding/Onderwijs 
Het is van belang dat BIM wordt geïntegreerd in het onderwijs en dat de nieuwe generatie BIM-professionals 
op de juiste wijze wordt opgeleid. Van belang voor d opleidingen in het kader van BIM is de andere manier 
van denken (3D modelleren). Coaching tijdens een BIM-project wordt ook als relevant aangemerkt.  
Actie: Uneto-VNI, OTIB en marktpartijen. 
 
Uniforme BIM-content 
Om effectief te kunnen werken met een BIM is het van belang dat alle partijen werken met uniforme 
informatie. Hiermee wordt bedoeld om uniforme BIM-content te hebben voor de parametersering van 
objecten alsook het uitwisselbaar maken van modellen.  
In eerste instantie is het van belang branchebreed vast te stellen welke informatie/data er vastgelegd moet 
worden in het model om effectief met een BIM te kunnen werken. Daarna dient te worden afgesproken op 
welke wijze dit (technisch) in het model wordt opgeslagen. Organisaties die mee willen werken: NPQ, 2BA, 
StabiPlan (via BIR). 
Actie: ISSO en Uneto-VNI.  
 
Procesbeschrijving 
De onwetendheid met een nieuwe manier van werken legt drempels in de markt om met de BIM-werkwijze 
aan de slag te gaan. Veel meer als in het traditionele proces dienen de disciplines met elkaar samen te 
werken om tot een goed eindresultaat te komen. Hierbij is van belang om de juiste samenwerkingsvorm te 
kiezen. Zodoende is het van belang dat hiervan een objectieve beschrijving in een procesrichtlijn wordt 
gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn: Wat zijn de mogelijke samenwerkingsvormen 
binnen een BIM-project? Contractvormen? Claims\Risico’s? 
Partijen die informatie kunnen delen uit ervaring: Veccins 3D, Viac en Van der Sluis (evt. studente beschikbaar 
voor onderzoek). 
Actie: ISSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende partijen hebben deelgenomen aan de brainstorm: 

 Bouw Informatie Raad; 
 Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V.; 
 ISSO; 
 L.M. van der Sluis Holding; 
 NPQ CAD Solutions; 
 OTIB; 
 Uneto-VNI; 
 TVVL; 
 Veccins 3D B.V.; 
 Viac B.V. 
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