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Samen ROLLEN VERANDEREN

BIM als instrument voor samenwerken in de 
hele bouwkolom 
“De bouwkolom verandert. De rollen in diezelfde bouwkolom ver-

anderen. De klantvraag verandert. Dus de installateur moet ook 

veranderen. Inzet? Integraal samenwerken! Waarom? Integraal 

Samenwerken is hét vliegwiel om innovatie en introductie van nieuwe 

technologieën mogelijk te maken. Doel? Het beste voor de klant 

realiseren.” Aan het woord is Theo Ockhuijsen. Binnen de technische 

installatiebranche agendeert hij BIM als een manier van integraal 

samenwerken. 

De ontmoetingsplek zegt alles: het 
innovatieve kantorengebouw Creative 
Valley in Utrecht. Het is de plek waar 
Ockhuijsen een serie bijeenkomsten zal 
begeleiden over BIM. Waarom hier? 
Het is een prijswinnend kantoorgebouw 
dat breekt met alle heersende con-
venties. Gebouwd in een periode van 
diepe recessie. Binnen budget. Tijdens 
de bouw werd slim omgegaan met 

kosten, maar tegelijkertijd niet ingele-
verd op hoogwaardige materialen of 
duurzaamheid. Tegen alle leegstands-
cijfers in is het binnen drie maanden 
na oplevering voor 100% gevuld met 
huurders. “Eigenlijk is dit gebouw hét 
bewijs dat wanneer je slim met elkaar 
samenwerkt, je resultaten kunt berei-
ken die werken en waarmee je de klant 
optimaal bedient. Gezien het feit dat 

in de huidige kantorenmarkt juist dit 
gebouw zo goed functioneert, dat zegt 
wel iets. Is alles perfect? Nee, maar wel 
gebaseerd op het delen van kennis en 
samenwerken.”

Meer dan model
Ockhuijsen is oprichter van het bedrijf 
BIMpuls® waarmee hij actief bedrijven 
in de technische installatiebranche 
probeert te overtuigen van de nood-
zaak van meebewegen in een verande-
rende keten. BIM staat voor Building 
Information Modeling. Door velen 
wordt het gezien als de oplossing om 
alle relevante informatie gedurende 
het hele bouwproces op te slaan, te 
gebruiken en te beheren in een digitaal 
(3D) gebouwmodel. Maar is dat alles? 
Het antwoord van Ockhuijsen is helder: 
“Een digitaal instrument zorgt niet voor 
samenwerken. Dan gaat het om andere 
zaken: het delen van kennis en succes-
sen; het benutten van elkaars visies om 
oplossingen te creëren; verder kijken 
dan alleen je eigen vakdiscipline. Elkaar 
helpen met het uiteindelijke doel de 
klant optimaal te bedienen. Oftewel: 
integraal samenwerken.” Is dat dromen 
of realiteit? “Geen van beide. Het is 
een noodzakelijkheid voor de toekomst. 
We denken als branche nu nog teveel 
vanuit de techniek. Maar hiermee doen 
we onszelf te kort. Een gebouw is 
steeds meer een installatie op zich. Wij 
bouwen in deze branche installaties. 
Het onderscheid verdwijnt tussen disci-
plines. Die kans moeten we pakken.”

Toekomst
De stelligheid van Ockhuijsen doet 
vermoeden dat de installatiebranche 
aan de vooravond staat van grote 
veranderingen. “Dat klopt wel. Integraal 
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samenwerken is de motor voor innova-
tie en de introductie van nieuwe tech-
nieken. De ontwikkelingen gaan snel en 
vooral ook vakgebied overschrijdend. 
Dat betekent dat als we onze rol willen 
pakken, we nu echt moeten inzetten op 
integraal samenwerken. Niet morgen 
of volgende week.” De voordelen zijn 
groot: de effectiviteit verbetert, faal-
kosten verminderen en de klant is meer 
tevreden. De terreinen die aandacht 
verlangen
om echt integraal samen te werken, 
zijn beperkt: Klant, Teamwork, Project-
management, Kennismanagement en 
Vertrouwen. Maar het ingewikkeldste is 
wellicht de omslag van denken. “Dat is 
waar ik probeer bedrijven te inspireren. 
BIM helpt je op een andere manier naar 
de klant te kijken. Dat begint echter bij 
jezelf, met een open houding voor het 
delen van informatie.”

Gewoonte
Zijn er drempels? “Dat is er met name 
één. De manier waarop we in de kolom 
ons werk doen!”, aldus Ockhuijsen. 
“We zijn het gewend als branche om 
de klant op een bepaalde manier te 
bedienen. We zijn het gewend om niet 
altijd direct zichtbaar te zijn bij de klant. 
We zijn het gewend dat we praten 
met de aannemer en niet direct met 
de klant. Als we hier overheen kunnen 
stappen, maken we meters en spelen 
we in op de veranderende werkelijk-
heid.” Natuurlijk ziet Ockhuijsen dat 
veel bedrijven ook andere prioriteiten 
hebben. De gevolgen van de economi-
sche crisis dreunen door in de branche. 
“Maar we moeten aan de toekomst 
denken en de rol die wij innemen als 
branche. Ikzelf ben ervan overtuigd dat 
als wij niet veranderen, leveranciers die 
rol op zich nemen. Zij zullen klanten 
gaan ontzorgen, omdat zij wel praten 
over de integrale oplossing terwijl onze 
branche de kennis en kunde heeft. Dat 
mag niet gebeuren. Dat betekent dat 

je nu anders moet organiseren om mor-
gen, volgende week, volgende maand 
en volgend jaar zichtbaar te zijn en de 
meerwaarde van ons vakmanschap te 
tonen.”

Jonge generatie
De passie is aanstekelijk. De noodzaak 
helder. Maar betekent dit dat we als 
branche helemaal niet integraal samen-
werken in de branche? “Natuurlijk zijn 
er goede voorbeelden. Er zijn bedrijven 
die bij grote opdrachten vanaf het be-
gin gezamenlijk optrekken met andere 
partners in de bouwkolom. Laten we 
bovendien niet vergeten dat de jonge 
generatie ook steeds meer op die lijn 
zit.”
Juist omdat op scholen ook steeds 
meer wordt ingezet op samenwerken 
en ondernemerschap ziet Ockhuijsen 

hier wel een andere generatie opstaan. 
Een generatie die niet belast is met de 
traditionele drempels. “Maar dat zijn 
wel vaak de generalisten. Als het gaat 
om vakspecialisten is hier nog wel een 
slag te maken.”

Tot slot
BIM wordt inmiddels ook al benoemd 
door opdrachtgevers als voorwaarde in 
de opdrachtomschrijving. De Rijks-
gebouwendienst is hier een goed 
voorbeeld van. Dat betreft nu vooral 
de inzet van de digitale tool. Dat is 
volgens Ockhuijsen een kwestie van 
tijd. “Ook opdrachtgevers gaan inzien 
dat samenwerken via de computer niet 
leidt tot optimaal samenwerken. Die 
opdrachtgever wil ervaren en zien dat 
er wordt samengewerkt. Dat kunnen we 
als branche.” •

OTIB ontwikkelt een serie cursussen gericht op BIM. Theo Ockhuijsen is hierbij 
betrokken De kosten zijn beperkt, de opzet innovatief en de bewustwording 
groot. Ga naar www.bim.otib.nl voor een overzicht en start met de inspiratieve 
bijeenkomst ‘BIM in de praktijk’, die u samen met een collega of partner in de 
bouwkolom kunt volgen. 


