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BIM heeft de vaart erin
De opmars van BIM is niet meer te stuiten. Naar verwachting is ‘Bim-

men’ binnen nu en tien jaar een standaard binnen de grote utiliteit. 

Om die reden buigt een ISSO-Kontaktgroep zich over een update van 

ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’ uit 2013. 

BIM gaat over een werkmethodiek 
waarbij in een meerdimensionaal Bouw-
werk Informatie Model (BIM) integraal 
wordt samengewerkt door diverse 
disciplines in de bouwsector. “BIM is 
een containerbegrip geworden”, zegt 
Martijn Kruijsse. Hij is rapporteur van 
de herziening die ISSO-publicatie 109 
‘Starten met een BIM’ dit jaar onder-
gaat. Kruijsse: “Soms worden 3D-
tekeningen al BIM genoemd. Maar het 
is een veelkoppig monster, complexe 
materie die nog niet wordt overzien. 
Het behelst een grote omslag op een 
groot aantal gebieden, waaronder 
kennisontwikkeling, kennisverschuiving, 
ICT-systemen, aanpassingen van de or-
ganisatie, verschuiving van verantwoor-
delijkheden en competenties. Toch is 
de opmars van BIM onomkeerbaar. De 
mate waarin bedrijven werken met een 
BIM zal blijven verschillen. Maar naar 
verwachting werkt binnen nu en tien 
jaar minstens 80% van de grote utiliteit 
met BIM.”

2D-tekenen raakt uit 
“BIM gaat over informatietechnologie, 
maar ook over alle betrokken medewer-
kers, externe partijen en organisatie-
structuren”, zegt Theo Ockhuijsen, lid 
van de ISSO-Kontaktgroep. Ockhuijsen: 
“3D-tekenen is dus een component 
van BIM. Die 3D-techniek is hartstikke 
mooi. Je kunt een gebouw meerdere 
keren bouwen, totdat je precies hebt 
wat je hebben wilt. Afgezien van alle 
arbeidsuren die digitaal bouwen met 
zich meebrengt, kunnen we met het fei-
telijke bouwen veel faalkosten de baas 
worden. De technologische ontwikkelin-

gen gaan onwaarschijnlijk snel. Eeuwen-
lang hebben we gebouwen getekend 
op de tekentafel. Over de omarming 
van AutoCAD deden we ‘slechts’ vijftien 
jaar. Over pak ‘m beet vijf jaar gaat het 
tekenwerk in 3D. Dan redden we het 
niet meer met 2D-tekeningen: daarvoor 
zijn met name grootschalige bouw-
projecten te complex geworden. Met 
BIM schuiven vakgebieden in elkaar: 
architectuur en bouw worden techniek, 
techniek wordt bouw en architectuur.”

Over-de-schutting-gooi-principe
Ockhuijsen: “Volgens de conventionele 
werkstructuren krijgen we het grote 
bouwen niet meer gedaan. Om efficiënt 
te werken en om faalkosten te beper-
ken, is tussen de betrokken partijen een 
andere samenwerking nodig, transpa-
rantie en vertrouwen. We moeten af van 
het bestaande over-de-schutting-gooi-
principe. De één maakt een bestek, 
gooit dat over de schutting en het 
goedkoopste installatiebedrijf voert uit. 
Om een prijsgunstige aanbieding te 
maken, leest dit installatiebedrijf naar 
de letter van het bestek en niet naar de 
geest van het project. Pas in de uitvoe-
ring komen ontbrekende aspecten aan 
het licht of een verkeerde bestekbe-
schrijving. Dat geeft weer onvoorziene 
kosten en tijdens werkbesprekingen 
vechten we elkaar dan ook de tent uit 
en is het één bak frustratie. Met die 
cultuur rekent een werkmethodiek met 
een BIM af.”

Plezier in samenwerken
“De methodiek van BIM gaat over de 
proceskant en over de menskant”, 

vervolgt Ockhuijsen. “Je zit met alle 
betrokken vakdisciplines aan tafel en 
integreert al je kennis en kunde in 
het BIM-model van het toekomstige 
gebouw. Je stapt over de grenzen 
van je eigen vakgebied en organisatie 
heen, laat andere mensen toe op jouw 
vakgebied en vice versa. Dat gebeurt 
op basis van gelijkwaardigheid, dus 
zonder onderscheid van aannemer en 
onderaannemer. Bij de bedrijven die 
Bimmen merk ik plezier op in deze 
werkwijze. De partijen zitten ontspan-
nen in een vergadering. Bimmen heeft 
grote gevolgen voor een organisatie. 
Het gaat om sociale ontwikkelingsplan-
nen, een op BIM aangepaste opleiding 
voor medewerkers, andere rollen: het 
karakter van een bedrijf verandert. Daar 
moeten bedrijven mee geholpen wor-
den. Bimmen verlangt flexibiliteit van 
een bedrijf. Je hoeft niet groot of slim 
te zijn, maar je moet veerkracht hebben 
om het maximale uit BIM-processen 
weten te halen.”

Kennis en kunde verzameld
Alle partijen die deelnemen aan een 
BIM-bouwproject, van architect en 
opdrachtgever tot en met het instal-
latiebedrijf, behoren goede en heldere 
afspraken te maken over de te volgen 
methodiek voor dat project. Daar is ei-
genlijk een ketenoverstijgende richtlijn 
voor nodig, maar zover is het nog niet. 
Het enige naslagwerk voor de instal-
latiesector is tot dusver ISSO-publicatie 
109 ‘Starten met een BIM’. Daarin is de 
kennis en kunde verzameld van alle par-
tijen die vanuit de installatiesector met 
BIM te maken kunnen hebben. Deelne-
mer is bijvoorbeeld brancheorganisatie 
Uneto-VNI, die zich flink inzet om te ko-
men tot goede werkmethodieken voor 
de installatiesector voor het werken in 
BIM-modellen. Martijn Kruijsse: “Uneto-
VNI deelt onder meer zijn kennis over 
BIM-technieken om het BIM-proces 
te vergemakkelijken, waaronder de 
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ETIM-classificatie met parameters voor 
rekenen en tekenen. Dat zijn belangrijke 
ingrediënten om beter samen te werken 
en de uitwisselbaarheid van BIM-model-
len te verbeteren.”

Roadmap
“In de publicatie verduidelijken we de 
toepassing van een objectenbiblio-
theek in een BIM en de, nu bekende, 
standaarden in de installatiesector”, 
vervolgt Kruijsse. “We beschrijven het 
gemeenschappelijk jargon, zodat de 
sectoren elkaar goed verstaan. Daar-
naast geven we de gebruikers van de 
publicatie inzicht in de theorie door 
verbindingen te leggen met de praktijk. 
Een ISSO-Kontaktgroeplid heeft op zijn 
vakgebied een uitstekende kennis van 
zaken. Om die reden word je door ISSO 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
een ISSO-Kontaktgroep.” Ockhuijsen 
vult aan: “ISSO-publicatie 109 ‘Starten 
met een BIM’ is een richtlijn. Het is voor 
organisaties in de installatiesector die 
met BIM aan de slag willen gaan. Het 
is een roadmap voor medewerkers en 
adviseurs. Voor veel techneuten zal de 
richtlijn best lastig zijn. De publicatie 
gaat niet alleen over keiharde, reken-
kundige, technische formules. ‘Starten 
met een BIM’ gaat ook over ‘soft skills’, 

over persoonlijke, emotionele, sociale 
en intellectuele vaardigheden. Die 
zachte kant is heel cruciaal in het 

BIM-proces.’ •
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‘Starten met een BIM’ 
Begin 2013 verscheen ISSO-publicatie 109 ‘Starten met BIM’. Door de 
snelle ontwikkelingen is na korte tijd een herziening noodzakelijk. Voor-
trekker van het project is de ISSO-Kontaktgroep 109. Hierin hebben de 
volgende deskundigen zitting, de heren:

- Bottema (Heijmans Utiliteitsbouw en Installatietechniek)
- Van Enk (adviseur in BIM voor de installatietechniek)
- Kruijsse (onder andere werkzaam voor TVVL)
- Ladiges (OTIB)
- De Lange (BIMpuls®)
- Mervyn Bodeving (VIAC Installatie Adviseurs)
- Ockhuijsen (Innovatie Express & BIMpuls®)
- Qualm (Stabiplan BV)
- Schrauwen (ISSO-projectcoördinator)
- Van der Sluis (Van der Sluis Technische Bedrijven)
- Zwakhals (Uneto-VNI)

De leden van een ISSO-Kontaktgroep dragen op vrijwillige basis bij aan 
een ISSO-publicatie. Dat komt ten goede aan de kennis in de sector. De 
update van ISSO-handboek ‘Starten met een BIM’ verschijnt naar verwach-
ting dit najaar. Opdrachtgever is OTIB, het Opleidings- en ontwikkelings-
fonds voor het Technisch Installatiebedrijf.

Vergadering ISSO-Kontaktgroep over de invulling van de nieuwe ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’


