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De foto’s zijn genomen tijdens de inspiratiedag Een Bim in de praktijk bij Youmeet te Utrecht.

Samenwerken biedt kansen
“De rollen in de bouwkolom veranderen. De 
klantvraag verandert. Dus de installateur moet 
ook veranderen. Inzet? Integraal samenwerken! 
Waarom? Integraal samenwerken is hét vliegwiel. 
Doel? Het beste voor de klant realiseren!” Aan 
het woord is Theo Ockhuijsen, voortrekker van 
BIM als een manier van integraal samenwerken.  

JONGE GENERATIE
Maar betekent dit dat we als branche helemaal niet integraal 
samenwerken? “Natuurlijk zijn er goede voorbeelden. Er zijn 
bedrijven die bij opdrachten vanaf het begin 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 
een andere generatie  opstaan. 

TOEKOMST
De installatiebranche staat aan de vooravond van grote veranderingen. 
“Integraal samenwerken is de motor voor innovatie en de introductie 
van nieuwe technieken. De ontwikkelingen gaan snel en vooral ook vak-
gebied 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, 
faalkosten verminderen en de klant is meer tevreden. De terreinen die 
aandacht verlangen om echt integraal samen te werken, zijn beperkt: 
Klant, Teamwork, Projectmanagement, Kennismanagement en Vertrou-
wen. Maar het ingewikkeldste is wellicht de omslag van denken. 

INSPIRATIEDAG
BIM wordt inmiddels ook al benoemd door opdrachtgevers als 
voorwaarde in de opdrachtomschrijving. Maar BIM is meer 
dan een computermodel. Het is elkaar inspireren! OTIB heeft de 
BIM-leergang ontwikkeld.  Met ondernemers binnen en buiten 
de branche gaat u ervaren wat integraal samenwerken is.  Theo 
Ockhuijsen is initiatiefnemer. 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 Een 
BIM in de praktijk. Want morgen begint vandaag! Waarom? 
Omdat bouwen morgen anders is.

MEER DAN MODEL
Ockhuijsen wil  bedrijven in de technische installatiebranche overtui-
gen van de noodzaak van meebewegen in een veranderende keten. 
BIM staat voor Bouw Informatie Model, een digitaal instrument om 
alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces op te slaan, 
te gebruiken en te beheren in een digitaal (3D) gebouwmodel. “ 
Maar zo’n  instrument zorgt niet voor samenwerken. Dan gaat het om 
andere zaken:  het delen van kennis en successen; 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.”

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 hierover heen kunnen stappen, maken we meters en spelen we in 
op de veranderende werkelijkheid.” Is dat dromen of realiteit?  “Geen 
van beiden. Het is een noodzakelijkheid naar 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.”


