
12

de toepassing van het Bouwwerk informatie 
model (Bim) wordt gemeengoed in de bouw- 
en installatiesector, zo is de verwachting. Om 
die reden is een iSSO-kontaktgroep gestart 
met de samenstelling van iSSO-publicatie 109 
over Bim. de publicatie verschijnt begin 2013. 

In een BIM wordt alle relevante informatie van de levens-

cyclus van een gebouw opgeslagen, gebruikt en beheerd 

in een driedimensionaal gebouwmodel. Voordat de eerste 

steen is gelegd, is het bouwwerk tot in detail doorberekend 

en te zien. Het doel van dit integrale model is kennisdeling, 

versterken van de samenwerking tussen partijen in de bouw-

kolom en vermindering van faalkosten. René van der Sluis, 

algemeen directeur van Loodsluis B.V. en lid van de ISSO-

kontaktgroep: ‘Het aantal projecten waarin wordt gebimd, 

zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Er is geen weg 

terug. We gaan met z’n allen van 2-D en 3-D-tekenen, via 3-D 

modelleren en optimaal samenwerken (BIM) naar integraal 

bouwen en installeren. Installaties zijn een belangrijk onder-

deel van BIM: die zijn immers niet op zichzelf staand, maar 

maken onderdeel uit van het gebouw. Met een goed model 

en total life circle, hebben opdrachtgever en partijen de 

exploitatiekosten beter in de hand.’

ISSO Publicatie BIM verschijnt begin 2013

inspelen op de toekomst

René van der Sluis,  

directeur Loodsluis B.V.

Frits van Enk, directeur van 

adviesgroep VECCINS 3D

De grafiek laat zien hoe met BIM de kosten in de realisatie- en uitvoeringsfasen worden 

verlaagd en genivelleerd ten opzichte van de traditionele bouw. Dat is onder meer voor 

installatiebedrijven, waar vaak op wordt bezuinigd vanwege tegenvallende kosten, een 

grote verbetering.
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Bim iS eeN PrOCeS
‘BIM moet gezien worden als een proces,’ stelt Frits van Enk, 

directeur van adviesgroep VECCINS 3D en eveneens deelne-

mer aan de ISSO-Kontaktgroep. Het bedrijf is uitgeroepen tot 

winnaar van het beste BIM-model van 2011 door Bouwend 

Nederland en TNO. Van Enk: ‘De sector Bouw stapelt stenen, 

maar de toepassing van installaties in een gebouwontwerp 

gaat over berekenen van klimaatomstandigheden. Door de 

installaties hangt alles samen. Besluit je plotseling een raam 

groter te maken, dan heeft dat direct consequenties voor 

de installaties. Met BIM kun je simuleren wat de gevolgen 

zijn van bouwtoepassingen. Het is een methodiek om ein-

delijk tot een goed functionerend en duurzaam gebouw te 

komen.’

eeNdUidige StrUCtUUr
Bij BIM hoort zonder meer een ISSO-publicatie. Deze en alle 

andere publicaties van ISSO worden samengesteld door 

zogeheten ISSO-Kontaktgroepen. De deelnemers zijn vanuit 

verschillende invalshoeken gespecialiseerd in het onder-

werp. Van Enk: ‘Over BIM bestaat grote verwarring. Iedereen 

praat over BIM, maar een handvol mensen weet wat BIM 

is en waarvoor het is bedoeld. Een publicatie is een uitste-

kend medium om een eenduidige structuur aan te brengen 

en sturing aan BIM te geven. Onze organisatie is met twee 
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andere bedrijven in Nederland en Duitsland koploper op 

het gebied van BIM-installatietechniek. VECCINS 3D heeft 

inmiddels zo’n zeven jaar ervaring met BIM-bouwen. Hierbij 

valt te denken aan procesmanagement, begripsbepaling 

en de mogelijkheden van uitwisseling tussen verschillende 

softwarepakketten. ISSO heeft mij gevraagd die kennis in te 

brengen.’

ONtSlUitiNg vaN keNNiS
Ook René van der Sluis is gevraagd deel te nemen aan de 

Kontaktgroep. Van der Sluis: ‘Onze organisatie bestaat uit 

een verzameling van technische werkmaatschappijen. Deze 

maatschappijen wisselen onderling en daarbuiten kennis uit 

op BIM-niveau; dat is voor ons al vanzelfsprekend. Samen 

zijn we succesvoller, is ons devies. De kennis uit die projecten 

en onze werkwijzen delen we graag met de bouwkolom. 

De publicatie moet een handvat zijn voor alle marktspelers, 

waaronder corporaties, projectontwikkelaars, architecten, 

gemeenten en aannemers. BIM legt een relatie tussen alle 

partijen in de bouw: via BIM kan de wildgroei binnen de 

installatiesector worden teruggedrongen en kan de bouw 

zien wat ze van onze sector kan en mag verwachten. Een 

publicatie waarin de spelregels zijn vastgelegd, verhoogt de 

kwaliteit.’  


