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ven het geheugen opfrissen: bim staat 
voor Building Information Model, of – 
in het Nederlands – Bouw Informatie 
Model. Alle betrokken partijen bij een 

bouwwerk werken vanaf het prille begin met 
elkaar samen. En dan gaat het over opdrachtge-
ver, architect, aannemer, adviseur en instal-
lateur. Het bouwwerk ontstaat op de computer 
in een 3D-model. De afzonderlijke deelnemers 

maken hun eigen 3D-tekeningen en voeren die 
in, in het centrale model. Vooraf is afgesproken 
wie dat model beheert en ervoor zorgt dat het 
actueel is. Alle betrokkenen hebben toegang 
tot de actuele versie. Zo bestaat het complete 
bouwwerk, inclusief alle kenmerken, zoals de 
te gebruiken materialen, al digitaal voordat de 
eerste paal de grond in gaat of de fundering 
wordt gestort.
Het voordeel hiervan is dat eventuele fouten, 
zoals een leiding die volgens de 2D-tekening 
dwars door een andere gaat, al in het voortraject 
worden ontdekt en hersteld. In dit voortraject 
zijn dergelijke aanpassingen veel goedkoper 
dan wanneer iemand op de bouwplaats erachter 
komt dat iets niet klopt. 
'Het werk wordt daardoor ook gewoon leuker', 
zegt Theo Ockhuijsen, adviseur bij Otib. 'Want je 
hebt die onenigheid niet meer op de bouwplaats. 
En als installateur sta je niet mee achteraan in 
de rij, maar kun je in het ontwerptraject al naar 
voren brengen dat je een energie-efficiëntere, 
beter te onderhouden, makkelijker te monteren 

E

Als ondernemer kun je stilletjes in een hoek gaan zitten en 
hopen dat het hele bim-gedoe overwaait. Maar volgens Theo 
Ockhuijsen, adviseur bij Otib, is dat juist de verkeerde reactie. 
'bim waait niet over en het is juist nu de tijd voor een installa-
teur om zijn formidabele kennis te verzilveren. Die kans biedt 
het geïntegreerd werken in de bouwkolom.' Otib en uneto-vni 
bieden workshops aan om na te gaan wat bim in een speci-
fieke bedrijfssituatie kan betekenen.
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BIM waait zeker niet over
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of goedkopere oplossing weet. Je kunt iets doen 
met jouw kennis; dat is toch altijd prettig?', klinkt 
de retorische vraag.

Parels

Ockhuijsen raadt iedereen aan eens goed om 
zich heen te kijken: over muurtjes te gluren, na 
te gaan hoe er in andere sectoren wordt gewerkt. 
De automobielindustrie is wat dat betreft een 
lichtend voorbeeld: modulaire bouw, innige 

samenwerking tussen alle betrokken partijen en 
hoge kwaliteitseisen.
'Wie om zich heen kijkt,' aldus de Otib-adviseur, 
'ziet dat techniek steeds complexer, maar ook 
steeds belangrijker wordt. Vroeger had een gebouw 
een installatie, maar tegenwoordig is het gebouw 
de installatie. Vroeger schroefde je een installatie 
onder de vloer, nu is de tijd niet ver meer weg dat 
al die functies van die installatie al in de fabriek in 
de vloer worden verwerkt. Het duurt ook niet lang 
meer voordat gebouwen energieleverancier zijn, 
dankzij zonnecellen, biogas(converters), wkk, noem 
maar op. Het belang van de installateur neemt al-
leen maar toe. Installateurs zitten met al hun kennis 
en ervaring bovenop parels, terwijl ze in de grond 
zoeken naar goud. bim geeft die kans, want in dat 
proces kan een installateur al die technische kennis 
inbrengen.'
Hij acht het helemaal niet ondenkbaar dat de 
installatiebedrijven het voortouw gaan nemen 
in een bim-proces; juist omdat de techniek een 
steeds grotere rol gaat spelen om energieneu-
trale (of -opwekkende) gebouwen te maken 
waar mensen prettig werken of hun leven lang in 
verschillende levensfasen prettig wonen. 'Iemand 
moet de regie voeren in een bim-proces. Dat hoeft 
echt de aannemer niet te zijn; het zou best de 
installateur kunnen zijn.'

Softwarekeuze
BIM betekent werken met 3D-ontwerpsoftware. De meeste installateurs 
hebben daar nog geen ervaring mee. Overgaan op 3D betekent nogal wat: 
aanschaf van (dure) licenties, trainen van mensen en ervoor zorgen dat 
je een pakket kiest dat bestanden oplevert die je zonder problemen met 
anderen binnen het project kunt delen.
'Wij krijgen vaak de vraag voorgelegd welk pakket ze moeten aanschaff en,' 
zegt Theo Ockhuijsen van Otib, 'maar wij kunnen geen commercieel getint 
advies geven. Het lijkt ons het beste eerst contact op te nemen met de 
leverancier van de software waarmee je nu al werkt. Daar heb je tenslotte al 
een band mee; je kent de manier van werken. Overleg wat hij zou adviseren 
als je wilt gaan BIM'en.'

Thema: BIM

'Installateurs 
zitten met al 
hun kennis 
en ervaring 
 bovenop  parels'
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Op weg helpen

Uit een onlangs uitgevoerde enquête van Otib en 
uneto-vni onder installateurs blijkt dat ongeveer 
één op de drie bedrijven al in bim-projecten bezig 
is. 20 procent is dat nu nog niet, maar verwacht 
binnen een jaar wel deel te nemen aan een bim-
project. Bij twee derde van de bedrijven vraagt de 
klant al om bim en kan 40 procent van de instal-
lateurs niet aan die wens voldoen.
Er blijkt tevens veel belangstelling voor de objec-
tenbibliotheek, de werkwijze en marktontwikke-
lingen in relatie tot bim. Er is een grote behoefte 
aan meer informatie 
over het fenomeen, zo 
leert de enquête.
Daarom hebben beide 
partijen ‘Een bim in de 
praktijk’ in het leven 
geroepen. 'Dat is een 
interactieve workshop 
waar we met een 
beperkte groep mensen bespreken wat bim be-
tekent. Omdat we echt ingaan op de werkelijke si-
tuatie van de deelnemers, hebben we een groepje 
van niet meer dan twintig mensen. Anders kun je 
niet concreet aangeven hoe je nou in de praktijk 
gaat bim'en. We bespreken welke obstakels een 
installatiebedrijf tegenkomt en hoe je die kunt 
wegnemen. We maken als het ware een foto van 
een jouw bedrijf en kijken hoe je daarmee verder 
kunt. Gaat bim'en lukken met de huidige mensen 
in de zaak, of moet je misschien andere mensen 
aannemen? Hoe kun je ze (laten) omscholen? Het 
komt allemaal aan de orde.' 
Voor het najaar zijn inmiddels zes van zulke 

inspiratiedagen ingepland in Utrecht (zie ook  
www.otib.nl, onder het kopje ‘Een bim in de 
praktijk').

Echt samenwerken

Tijdens de bim-dag in Utrecht, zo vertelt Ockhuij-
sen, is het de bedoeling om ook echt met elkaar 
samen te werken. 'Bij bim draait het om samen-
werking, om vertrouwen in elkaar. Dat is een heel 
andere houding; een heel andere manier van met 
elkaar omgaan dan we de afgelopen decennia in 
de bouwwereld hebben gedaan. Toen was het een 
kwestie van vooral niks vertellen, want je wilde 
de concurrent niet wijzer maken dan hij al was. 
Dat is het oude denken. Daar kom je tegenwoor-
dig niet ver meer mee. Het gaat er nu om de ken-
nis en ervaring te delen om het beste resultaat 
voor de klant te realiseren.'
Bovendien, zo zegt hij, wordt de techniek zo in-
gewikkeld dat je niet meer alles zelf kunt weten. 
'Het gaat erom elkaar niet de loef af te steken, 
maar elkaar aan te vullen. Overigens hoort bij 
bim ook een ander opdrachtgeverschap en een 
meer betrokken klant.'
Daar is meteen het belangrijkste woord geval-
len: de klant. bim is ontstaan als antwoord op 
de weigering van de klant om nog langer op 
te draaien voor – vermijdbare – fouten die in 
een bouwproject worden gemaakt. Dat gebeurt 
overigens niet alleen in de bouwsector, maar ook 
in de it-branche. Opdrachtgevers zijn het beu dat 
it-projecten veel te duur uitpakken en/of falie-
kant mislukken. Daar is 'agile' als ontwikkelme-
thode een antwoord op: integraal samenwerken 
om de beste software te krijgen: klant, adviseur, 

'De bim-trein rijdt al en 
het is een sneltrein'

Bij bim maken de afzonderlijke deelnemers hun eigen 3D-tekeningen en voeren 
die in het centrale model in.

Eventuele fouten kunnen al in het voortraject worden ontdekt en hersteld.
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(software)architect, ontwikkelaar en tester gaan 
gezamenlijk aan de slag.

Onderhoud

Integraal installeren rust volgens Ockhuijsen op 
vijf pijlers, waarbij hij de klant als eerste noemt. 
'Die is het belangrijkst.' De andere vier zijn team-
work (intern en extern), projectmanagement, 
kennismanagement, en vertrouwen. 'Je ziet dat 
deze aspecten ook allemaal een rol spelen bij bim. 
Het enige verschil is dat je bij een bim-project 
een 3D-model van het bouwwerk maakt en daar 
samen aan werkt.'
Omdat in zo’n model ook alle onderdelen van het 
gebouw met al hun specifieke kenmerken staan 
beschreven, is het meteen een goed uitgangspunt 
voor het latere onderhoud van het bouwwerk. 
'We weten allemaal hoe het met revisieteke-
ningen gaat. Het duurt erg lang voordat ze er 
eindelijk zijn. Vervolgens verdwijnen ze in de 
la om na vijf jaar te worden weggegooid, omdat 
toch niemand er meer naar kijkt. Zo’n 3D-model 
gooi je niet weg en is bovendien veel handiger 
te gebruiken. Bedenk daarbij dat onderhoud een 
belangrijke markt is voor installateurs.'

Sneltrein

Hij snapt dat in deze crisistijd veel bedrijven in 
de overlevingsmodus staan en echt niet zitten te 
wachten op alle inspanningen die je moet doen 
om mee te kunnen bim'en. 'Toch biedt dit juist 
een uitkomst. Want veel opdrachtgevers gaan 
in de toekomst alleen in zee met partijen die 
kunnen meedoen in een bim-project. 'Na enige 
aarzeling, één, twee jaar geleden, zien we dat 

het nu razendsnel gaat. We zien ook de positieve 
aspecten van bim in de praktijk. Bouwtijden die 
zijn gehalveerd, ontwikkeltijden die tientallen 
van procenten korter duren. De bim-trein rijdt al 
en het is een sneltrein. Je moet zorgen dat je aan 
boord bent. Hoe je aan een kaartje komt en wan-
neer je precies moet instappen zijn onderwerpen 
die op de inspiratiedag aan bod komen.' 

Beeld
Het beeldmateriaal bij dit artikel is afkomstig 
van Het Facilitair Bureau in Rotterdam. Infor-
matie: www.hetfacilitairbureau.nl.

Thema: BIM

De workshop 'Een bim in de praktijk’ gaat in op de werkelijke situatie van de 
deelnemers.

Een bim-model biedt een uitstekend uitgangspunt voor het latere onderhoud.
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