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SAMENVATTING 
Met het oog op toename van de efficiëntie in het inkoopproces, wordt BIM 
(Bouw Informatie Model) toegepast in dit proces. Tijdens het voortraject van 
het afstuderen is echter geconstateerd dat de voordelen van het hebben van 
een BIM niet worden benut en dat de verwachtte tijdsbesparing niet wordt 
behaald. Als probleem is dan ook het volgende gesteld: 

“Het gebruik van BIM in het inkoopproces levert door onvoldoende afspraken, 

onvoldoende kennis over de inhoud van het model en het nieuwe proces en 

kennisonafhankelijke factoren, niet de beoogde voordelen op, waardoor er 

geen tijdsbesparing voor de werkvoorbereider in het inkoopproces wordt 

bereikt. Het uitvoeringsproces is niet efficiënter geworden, ondanks de inzet 

van BIM in het inkoopproces.” 

Het doel in het afstudeertraject is het oplossen van dit probleem. Hiervoor is 
de volgende doelstelling opgesteld: 

Het doel is het creëren van een tijdsbesparing van 40% op het traditionele 

inkoopproces voor de werkvoorbereider, door het toepassen van BIM in het 

proces voor het inkopen van een prefab beton casco. Om het doel te bereiken 

wordt een handleiding van het nieuwe proces opgesteld. 

Als eerste is het inkoopproces in de traditionele situatie, waarbij geen BIM 
wordt gebruikt, geanalyseerd. Het inkoopproces bestaat uit 6 stappen: 

1. Specificeren: waarin wordt bepaald wat er ingekocht wordt en de 
gegevens van de in te kopen producten of diensten worden bepaald. 

2. Selecteren: waarin offertes worden aangevraagd op basis van de in de 
vorige stap bepaalde specificaties, de offertes worden met elkaar 
vergeleken en er wordt een keuze gemaakt voor de meest gunstige 
aanbieder. 

3. Contracteren: waarin het contract wordt opgesteld. 
4. Bestellen: waarin de op dat moment nodige producten worden 

afgeroepen. 
5. Bewaken: waarin controle plaatsvindt op de geleverde en later ook de op 

de gemonteerde producten. 
6. Nazorg en evaluatie: waarin het eventuele meer- en minderwerk wordt 

bepaald en afgerekend en een evaluatiegesprek wordt gehouden.  

Tussen fase 3 en 4 vindt de werkvoorbereiding plaats, waarin documenten 
worden voorbereid voor de uitvoering. De belangrijkste fase in het 
inkoopproces is de specificatiefase. Knelpunten in de andere fases komen 
voort uit het niet goed voorbereiden van de specificatie.  

De informatie die nodig is in het inkoopproces is geanalyseerd. Met het 
resultaat daarvan is onderzocht hoe deze benodigde informatie in een BIM 
kan worden opgeslagen. Een groot deel van de informatie kan worden 
opgeslagen door middel van parameters van de objecten in het BIM. 
Informatie die niet objectspecifiek is, zal gekoppeld worden aan het model. 
Daarnaast zal er ook uitvoeringsmodel worden gemaakt, waarin de informatie 
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over de bouwplaats en het benodigde materieel wordt gezet. Ook de planning 
en de begroting worden gekoppeld aan het BIM.  

Als gevolg van deze veranderingen in informatieopslag zal ook het 
inkoopproces veranderen. Deze verandering heeft de meeste invloed op de 
eerste twee stappen van het inkoopproces. Vooral de specificatiefase 
verandert doordat de informatie in het BIM is opgeslagen en dus al is 
gekoppeld aan de objecten. Informatie is eenvoudig te vinden en te 
verwerken. Naast dit voordeel is de informatie die is opgeslagen bovendien 
duidelijker en kan maar op één manier geïnterpreteerd worden. Hierdoor 
wordt discussie vermeden, en zullen stappen waar voorheen een toelichting 
of aanpassing vereist was, minder tijd in beslag nemen. Dit zal de snelheid 
van het proces in positieve zin beïnvloeden.  

Om deze snelheid echter toe te laten nemen, is het belangrijk dat de 
informatie die in het BIM is opgeslagen, ook direct kan worden gebruikt door 
de werkvoorbereiders in het inkoopproces. Er zijn afspraken nodig over het 
BIM. Er moeten afspraken worden gemaakt over de volgende categorieën: 

• Doel van het gebruik van BIM in het project, 
• Inhoud van het BIM, 

• Tekenafspraken, 
• Controle van de gegevens, 
• Informatie-uitwisseling.  

Deze afspraken moeten worden gemaakt zodra alle deelnemende partijen 
aan tafel zitten. Op deze manier zal elke partij het direct in zijn werkproces 
opnemen en bijvoorbeeld de tekenafspraken direct toepassen, waardoor er 
niets veranderd hoeft te worden. Daarnaast is er een lijst opgesteld met 
informatie die in het BIM aanwezig moet zijn om een prefab beton casco in te 
kunnen kopen.  

De afspraken worden met externe partijen gemaakt, maar ook intern moeten 
er zaken geregeld worden om met BIM te kunnen werken. De juiste software, 
hardware en training voor de werkvoorbereiders moet geregeld zijn voordat er 
kan worden begonnen aan het bouwproject met BIM.  

Met behulp van de kennis over de inhoud van het model, het nieuwe proces 
en de te maken afspraken is er een hulpmiddel opgesteld dat als handleiding 
dient voor het nieuwe inkoopproces, de website ‘BIM-inkoopassistent’. Hierop 
is op een overzichtelijke manier informatie te vinden over de benodigde 
voorbereiding en de uitvoering van het inkoopproces. Voor nieuwe processen 
is een korte handleiding voor de uit te voeren handelingen in te gebruiken 
software terug te vinden.  

Ten slotte is er aangetoond dat er een tijdsbesparing ontstaat door het 
gebruik van het nieuwe proces. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het project. 
Voor twee projecten is hoeveel procent van de tijd er wordt bespaard door de 
inzet van BIM ten opzichte van het traditionele proces In het geval van het 
project Enexis was dit op 17 % geschat. Voor het project Orion was deze 
besparing op 49%. Naast de tijdsbesparing geeft het gebruik van BIM ook 
nog voordelen voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie. 
Aangeraden wordt om BIM direct in het inkoopproces toe te passen. 
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ABSTRACT 
A Building Information Model (BIM) is used in the purchasing process to 
ensure efficiency. However, during the pre-stage of the graduation project is 
observed that the advantages of having a BIM are not utilized. The expected 
timesaving is not achieved. The following problem is stated: 

The use of BIM in purchasing yields not the intended benefits, due to 

insufficient agreements, insufficient knowledge about the model content and 

the new purchasing processes, and non-knowledge related factors, which 

results in the achieving of no time saving for the construction engineer. 

Despite the use of BIM in the BIM in purchasing, the construction process has 

not become more efficient.  

The goal in this graduation project is to solve this problem. The following goal 
is stated: 

The goal is to create a time saving of 40% relative to the traditional 

purchasing process, by applying BIM in this process for the purchase of a 

prefab concrete casco. To reach this goal a manual of the new process will be 

drawn up.  

First the purchasing process in the traditional situation, without the use of 
BIM, is analyzed. Purchasing consists of 6 stages: 

1. Specification: in which will be determined what will be purchased and 
what the details are of the products or services that are being purchased.  

2. Selection: in which tenders are requested on the basis of the 
specifications that are determined in the previous step. The bids are 
compared and a choice for the most favorable bid will be made.  

3. Contracting: where the contract is drawn up.  
4. Ordering: where the products that are needed at that moment will be 

ordered.  
5. Monitoring: containing the control of delivered, and later assembled, 

goods.  
6. Aftercare and evaluation: in which the possible supplemental and 

deduction will be determined and paid and an evaluation will be held.  

Between the 3rd and the 4th stage, preparation of construction will take place, 
in which documents for construction will be made. The most important stage 
in the process of purchasing is the specification stage. Bottlenecks in other 
stages originate from a specification that is not properly prepared. 

The information required for purchasing is analyzed next. With this analysis 
result is studied how this information can be stored in a BIM. Much of the 
information can be stored in the parameters of the objects in the model. 
Information not specifically object orientated will be linked to the model. A 
construction model will also be made, in which information about the building 
site and equipment is stored. The schedule and budget will be linked to the 
BIM.  

As result of these changes in information storage, a change will occur in the 
purchasing process. This change has the most influence on the first two 
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stages of the process. Particularly the specification stage will change. In this 
stage to most information is gathered and prepared. Due to the link of the 
information to the objects, searching for information will be avoided. Besides 
this advantage, the information is also stored in a clearer way, and can 
therefore only be interpreted in one way. Discussion is avoided and in 
processes where earlier an explanation or adjustment was required, will be 
less time consuming. This will have a positive influence on the speed of the 
purchasing process.  

To increase this speed, however, it is important that the information stored in 
BIM, can be used directly by the construction engineers in purchasing. 
Agreements are needed about BIM. These have to be made in the following 
categories: 

• The goal of the uses of BIM for the project, 
• The content of BIM, 
• Drawing rules, 

• Data check, 
• Information exchange. 

These agreements will be made when all the participating parties of the 
construction process will be present. In this way, each party will apply these 
agreements directly, so that no things have to be changed afterwards. Next to 
that there is also a list compiled of the information that is needed in BIM to 
purchase prefab concrete structure elements.  

These agreements will be entered into with external parties, but there are also 
affairs that should be arranged internally to work effectively with BIM. The 
right software, hardware and training for construction engineers must be 
arranged before the construction project with BIM can be initiated.  

Using the knowledge of the model content, the new process and the 
agreements that have to be made, a tool is constructed that can be used as a 
manual for the new procurement process. This tool is called the BIM-
inkoopassistent. At this website information is found about the necessary 
preparation and implementation of the procurement process. For new 
processes is a quick tutorial available which covers the process that has to be 
carried out in certain software programs.  

Finally, there is proved that there is a time saving when the new purchasing 
process will be used. How much time is saved, depends on the project. For 
two projects the time saving produced by the use of BIM in purchasing, has 
been estimated. In case of the project Enexis, this was a saving of 17% is 
estimated. For the Orion project there was a timesaving of 49% estimated. In 
addition to the saving of time, the use of BIM in purchasing also has 
advantages for the clarity and transparency of the information. It is 
recommended that the use of BIM will be directly applied in the procurement 
process.  
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Allereerst wil ik het gastbedrijf Heijmans bedanken voor de mogelijkheid om 
daar te mogen afstuderen en het ter beschikking stellen van informatie en 
begeleiding. Daarbij wil ik in het bijzonder Evert van Wichen en Michiel 
Bottema bedanken voor de begeleiding.  

Ook voor de interviews die gebruikt zijn in dit onderzoek kon ik vertrouwen op 
de mensen van Heijmans. Bij dezen wil ik de geïnterviewde mensen ook 
graag bedanken voor hun medewerking en hun enthousiasme voor het 
onderwerp.  

Naast de begeleiding van het gastbedrijf heb ik ook veel gehad aan de 
begeleiding vanuit de universiteit. Ik wil Cor de Bruijn en Eric Vastert hiervoor 
hartelijk bedanken.  

 

Anke Zuiker,  

mei ’12 

 



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  

 

12 | P a g i n a  

INHOUDSOPGAVE 

Begrippen en afkortingen................................................................................ 17 

1 Inleiding ...................................................................................................... 19 

1.1 Aanleiding ............................................................................................... 19 

1.2 Afbakening .............................................................................................. 20 

1.3 Relevantie ............................................................................................... 22 

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie............................................................. 22 

1.3.2 Maatschappelijke relevantie ............................................................... 22 

1.3.3 Uitvoeringstechnische relevantie ........................................................ 22 

1.4 Leeswijzer ............................................................................................... 23 

2 Inkoopproces met BIM bij het Meander MC .............................................. 25 

2.1 Voordelen ............................................................................................... 25 

2.2 Knelpunten.............................................................................................. 27 

2.2.1 Symptomen ....................................................................................... 28 

2.2.2 Fundamentele kernproblemen ........................................................... 28 

2.2.3 Gevolgen ........................................................................................... 30 

2.3 Probleemstelling ..................................................................................... 30 

3 Onderzoeksopzet ....................................................................................... 33 

3.1 Doelstelling ............................................................................................. 33 

3.2 Onderzoeksvragen en taakstellingen ....................................................... 33 

3.3 Methode van onderzoek .......................................................................... 35 

3.4 Betrouwbaarheid en geldigheid ............................................................... 36 

4 Het huidige inkoopproces ......................................................................... 37 

4.1 De Inkoopfunctie ..................................................................................... 37 

4.1.1 Definitie ............................................................................................. 37 

4.1.2 Fasen van inkopen ............................................................................ 38 

4.2 Inkopen in het bouwproces ...................................................................... 38 

4.2.1 Initiële inkoop .................................................................................... 40 

4.2.2 Operationele inkoop ........................................................................... 42 

4.3 Procesbeschrijving .................................................................................. 43 

4.3.1 Specificeren ....................................................................................... 43 

4.3.2 Selecteren ......................................................................................... 45 

4.3.3 Contracteren ...................................................................................... 47 

4.3.4 Werk voorbereiden ............................................................................ 48 

4.3.5 Bestellen ........................................................................................... 49 

4.3.6 Bewaken ........................................................................................... 49 

4.3.7 Nazorg en evaluatie ........................................................................... 50 

4.4 Knelpunten in het huidige inkoopproces .................................................. 51 

4.5 Conclusie ................................................................................................ 53 

5 Benodigde informatie in het huidige inkoopproces ................................. 55 

5.1 Specificeren ............................................................................................ 55 

5.1.1 Geometrie, locatie en context van de elementen ................................ 56 



I N H O U D S O P G A V E   

 

P a g i n a  | 13 

5.1.2 Kwaliteitseisen van de elementen ...................................................... 57 

5.1.3 Opgave bedoelde elementen (locatie en context) ............................... 60 

5.1.4 Tijdstip van voorbereiding, levering en uitvoering ............................... 61 

5.1.5 Bouwvolgorde .................................................................................... 62 

5.1.6 Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering .................................... 63 

5.1.7 Algemene uitvoeringsomstandigheden ............................................... 64 

5.1.8 Verpakking ........................................................................................ 66 

5.1.9 Verantwoordelijkhedenverdeling ........................................................ 66 

5.1.10 Eventueel .......................................................................................... 68 

5.1.11 Hoeveelheden ................................................................................... 68 

5.2 Selecteren............................................................................................... 68 

5.2.1 Opgave van prijzen en voorwaarden door onderaannemers ............... 68 

5.2.2 Hoeveelheden ................................................................................... 70 

5.2.3 Budget ............................................................................................... 71 

5.3 Contracteren ........................................................................................... 72 

5.4 Bestellen en bewaken ............................................................................. 74 

5.4.1 Controle ............................................................................................. 75 

5.4.2 Aanvullende uitvoeringsdocumenten .................................................. 76 

5.5 Nazorg en evaluatie ................................................................................ 76 

5.5.1 Planwijzigingen .................................................................................. 76 

5.6 Conclusie ................................................................................................ 77 

6 Mogelijkheden informatieopslag in BIM ................................................... 79 

6.1 Alle informatie in één model .................................................................... 79 

6.2 Specificeren ............................................................................................ 80 

6.2.1 Geometrie, locatie en context van elementen. .................................... 81 

6.2.2 Kwaliteitseisen van elementen ........................................................... 83 

6.2.3 Opgave bedoelde elementen ............................................................. 88 

6.2.4 Bouwvolgorde en tijdstip van voorbereiding, levering en uitvoering ..... 90 

6.2.5 Aanwijzingen met betrekking tot uitvoering ......................................... 94 

6.2.6 Algemene uitvoeringsomstandigheden ............................................... 95 

6.2.7 Verpakking ........................................................................................ 97 

6.2.8 Verantwoordelijkhedenverdeling ........................................................ 97 

6.2.9 Hoeveelheden (wanneer aanwezig) ................................................... 98 

6.3 Selecteren............................................................................................. 100 

6.3.1 Hoeveelheden ................................................................................. 100 

6.3.2 Budget ............................................................................................. 100 

6.3.3 Aanvullende eisen ........................................................................... 102 

6.3.4 Offertes en spiegelen ....................................................................... 102 

6.4 Contracteren ......................................................................................... 103 

6.4.1 Contract ........................................................................................... 104 

6.4.2 Invoeren nieuwe informatie .............................................................. 104 

6.5 Bestellen en bewaken ........................................................................... 104 

6.5.1 Hoeveelheid en leveringstijd ............................................................ 105 

6.5.2 Locatie en Status ............................................................................. 107 

6.5.3 Controle ........................................................................................... 111 

6.6 Nazorg en evaluatie .............................................................................. 112 

6.7 Conclusie .............................................................................................. 115 

6.7.1 Schema van modellen en informatie ................................................ 115 



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  

 

14 | P a g i n a  

7 Het nieuwe inkopen met BIM ................................................................... 121 

7.1 Specificeren .......................................................................................... 121 

7.2 Selecteren............................................................................................. 123 

7.3 Contracteren ......................................................................................... 124 

7.4 Bestellen en bewaken ........................................................................... 125 

7.5 Nazorg en evaluatie .............................................................................. 125 

7.6 Functies en verantwoordelijkheden ....................................................... 126 

7.7 Conclusie .............................................................................................. 127 

8 Voorwaarden voor het gebruik van BIM ................................................. 131 

8.1 Afspraken ............................................................................................. 131 

8.1.1 Doel van het BIM in het project ........................................................ 131 

8.1.2 Inhoud van het BIM .......................................................................... 132 

8.1.3 Tekenafspraken ............................................................................... 133 

8.1.4 Controle van gegevens uit het model ............................................... 135 

8.1.5 Gegevensuitwisseling. ..................................................................... 135 

8.1.6 Andere afspraken ............................................................................ 136 

8.1.7 Afspraken binnen de uitvoerende partij ............................................ 136 

8.2 Andere voorwaarden ............................................................................. 137 

8.3 Conclusie .............................................................................................. 137 

9 Ontwerp BIM-inkoopassistent ................................................................. 141 

9.1 Programma van Eisen ........................................................................... 141 

9.1.1 Doelgroep ........................................................................................ 141 

9.1.2 Vorm ............................................................................................... 142 

9.1.3 Eisen voor het voorbereidingsgedeelte ............................................ 142 

9.1.4 Eisen voor het inkoopgedeelte ......................................................... 142 

9.2 Wensen ................................................................................................ 143 

9.2.1 Voorbereidingsgedeelte ................................................................... 143 

9.2.2 inkoopgedeelte ................................................................................ 143 

9.3 Structuur ............................................................................................... 143 

9.3.1 Voorbereidingsgedeelte ................................................................... 145 

9.3.2 Inkoopgedeelte ................................................................................ 148 

9.4 Website: De BIM-inkoopassistent .......................................................... 152 

9.5 Conclusie .............................................................................................. 153 

10 Toetsing ................................................................................................... 155 

10.1 Tijdsvergelijking traditioneel en BIM....................................................... 155 

10.1.1 Specificeren ..................................................................................... 155 

10.1.2 Selecteren ....................................................................................... 157 

10.1.3 Contracteren .................................................................................... 158 

10.1.4 Conclusie ........................................................................................ 159 

10.2 Vragenlijsten ......................................................................................... 160 

10.2.1 Traditioneel inkoopproces ................................................................ 160 

10.2.2 Het nieuwe inkoopproces met BIM ................................................... 161 

10.2.3 Vergelijking ...................................................................................... 163 

10.3 Simulatie ............................................................................................... 164 

10.3.1 Traditioneel proces .......................................................................... 164 

10.3.2 Het nieuwe inkoopproces met BIM ................................................... 165 



I N H O U D S O P G A V E   

 

P a g i n a  | 15 

10.3.3 Vergelijking ...................................................................................... 166 

10.4 Toetsing hulpmiddel .............................................................................. 167 

10.5 Conclusie .............................................................................................. 167 

11 Conclusies en aanbevelingen ................................................................. 169 

11.1 Conclusies ............................................................................................ 169 

11.1.1 Terugkoppeling naar de doelstelling ................................................. 170 

11.1.2 Terugkoppeling naar de probleemstelling ......................................... 171 

11.2 Aanbevelingen ...................................................................................... 172 

11.3 Suggesties voor vervolgonderzoek ........................................................ 173 

Bibliografie..................................................................................................... 175 

 

Bi j lage 1.  Heijmans Uti l i teitsbouw 

Bi j lage 2.  Interview werkvoorbereider en inkoper 

Bi j lage 3.  Interview BIM-engineers 

Bi j lage 4.  Resultaat van interview met werkvoorbereider en 

inkoper 

Bi j lage 5.  Resultaat van interview met BIM-engineers 

Bi j lage 6.  Standaard checklist breedplaatvloer  

Bi j lage 7.  Projectinformatie Meander Medisch Centrum 

Bi j lage 8.  Projectinformatie Orion 

Bi j lage 9.  Projectinformatie Enexis 

Bi j lage 10.  Knelpuntenanalyse bi j Meander MC 

Bi j lage 11.  BIM 

Bi j lage 12.  Het nieuwe inkoopproces 

Bi j lage 13.  Vragenli jst t i jdsbesparing Traditioneel 

Bi j lage 14.  Vragenli jst t i jdsbesparing BIM 

Bi j lage 15.  Resultaten vragenli jst Traditioneel 

Bi j lage 16.  Resultaten vragenli jst BIM 

Bi j lage 17.  Resultaten simulatie Traditioneel 

Bi j lage 18.  Resultaten simulatie BIM 

Bi j lage 19.  Literatuur 

Bi j lage 20.  BIM-inkoopassistent op cd 





B E G R I P P E N  E N  A F K O R T I N G E N   

 

P a g i n a  | 17 

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 

 

BIM Een Bouw Informatie Model, of kortweg BIM, is 
een digitale representatie van functionele en 
fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een 
dergelijk model is een uitgangspunt voor, en 
ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming 
in de levenscyclus van een bouwwerk; tevens 
wordt dit model gedeeld over meerdere 
belanghebbenden in het bouwproces.  

BIM kan ook staan voor Bouw Informatie 
Modeleren. 

bim Een informatie model van één discipline. Meerdere 
bims worden samen gecombineerd het BIM. 

Inkoopproces Het proces waarbij de verschillende 
bouwproducten en diensten (bijvoorbeeld de 
montage van de bouwproducten) worden gekocht 
bij leveranciers en onderaannemers. 

Huidige 
inkoopproces 

Het inkoopproces zoals dat nu plaatsvindt, zonder 
BIM te gebruiken. Ook de term traditioneel 
inkoopproces wordt hiervoor gebruikt.  

Demarcatie Tekening waarop wordt aangegeven welke 
elementen meegenomen moeten worden door de 
onderaannemer en waar deze elementen zich 
bevinden.  

Aanvraagset De aanvraagset bevat alle gegevens die nodig zijn 
voor de onderaannemers om een prijs te kunnen 
bepalen. 

Checklist In een checklist staat puntsgewijs aangegeven of 
de opdrachtgever of de opdrachtnemer 
verantwoordelijk voor de aangegeven punten. 

Family Een family is een groep met elementen met 
dezelfde parameters en daarbij gerelateerde 
grafische weergave. 

Parameter Een parameter is een veranderlijke grootheid 
waarvan de constanten van een vergelijking als 
functies worden beschouwd. Het gaat dus om een 
eigenschap van een object die kan worden 
veranderd. 
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IFC IFC staat voor Industrial Foundation Class. De 
IFC-standaard is een bestandsformaat dat 
ontwikkeld is voor de uitwisseling van bouw 
informatie modellen.  

Modelviewer Een modelviewer is een eenvoudige (en meestal 
gratis) versie van een 3D-modelleerprogramma 
waarin het model kan worden geraadpleegd. In 
een modelviewer is het mogelijk om opmerkingen 
te maken.  

 

 

 



H o o f d s t u k 1  Inleiding 

 

P a g i n a  | 19 

1 INLEIDING 
“Buildings are amongst the most complex things produced in the modern 

economy, and the organizations required to design and construct them are 

amongst the most complicated forms of human organization.” 

Ray Crotty in ‘The impact of building information modeling’ [2012] 

Binnen de bouwsector worden faalkosten als een groot probleem ervaren. 
Faalkosten zijn de extra uitgaven die ontstaan door vermijdbaar 
tekortschieten in het bouwproces [Bouwkennis, 2010]. De faalkosten in de 
bouwsector werden in 2010 op bijna 11 % van de omzet geschat [USP, 
2010]. Het grootste deel van deze faalkosten ontstaan in de 
werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Dit zijn de fasen waarin veel 
informatie wordt gedeeld en gecommuniceerd. Als belangrijkste oorzaak voor 
faalkosten worden dan ook de slechte informatie-uitwisseling en 
communicatie genoemd [USP, 2010].  

Om de faalkosten te verminderen, zal de informatie-uitwisseling en 
communicatie moeten worden verbeterd. In de bouwsector wordt het gebruik 
van een Bouw Informatie Model (BIM) ingezet als één van de middelen om 
faalkosten tegen te gaan.  

1.1 AANLEIDING  
BIM is de laatste jaren een veel gehoorde term in de bouwwereld. Over de 
theorie wordt veel geschreven en er wordt aandacht aan besteed op 
congressen en beurzen. In de praktijk staat BIM (Bouw Informatie Model) 
echter nog in de kinderschoenen en wordt het pas op kleine schaal 
toegepast. De interesse van de bouwwereld in BIM toont aan dat BIM in de 
toekomst meer toegepast zal gaan worden. 

Maar wat is BIM eigenlijk? De definitie die in dit verslag wordt aangehouden is 
de volgende [COINS, 2010]: 

“Een Bouw Informatie Model, of kortweg BIM, is een digitale representatie van 

functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een dergelijk 

model is een uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en 

besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk; tevens wordt dit model 

gedeeld over meerdere belanghebbenden in het bouwproces.” 

Bij het gebruik van BIM in het bouwproces wordt als het ware een virtueel 
prototype van het bouwwerk gebouwd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat 
fouten in het ontwerp eerder worden ontdekt en dus niet meer ter plekke op 
de bouwplaats opgelost te hoeven worden. Alle deelnemende partijen aan het 
bouwproces hebben bovendien toegang tot dit virtuele model van het 
bouwwerk. Hierdoor wordt ook de informatiedeling en communicatie 
verbeterd en dus de faalkosten verminderd. 1 

                                                   

 

1 In Bijlage 6 wordt dieper ingegaan op de inhoud, gebruik en voordelen van BIM.  

“De meest ingrijpende 

innovatie van de laatste 

jaren in de bouw is het 

‘virtueel bouwen’ of 

BIMmen.” 

Hans Hendriks 

debimspecialist.nl  
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Zoals eerder gezegd zit een groot deel van de faalkosten van een 
bouwproject binnen de werkvoorbereidings- en uitvoeringsfasen: de fases 
waar een bouwbedrijf verantwoordelijk voor is. Ook aannemers willen gebruik 
maken van de voordelen die het werken met een BIM oplevert. Heijmans wil 
bijvoorbeeld BIM in het proces invoeren met het oog op een efficiëntieslag in 
het bouwproces, (faal)kosten vermindering en dus uiteindelijk de 
winstgevendheid te vergroten [Heijmans N.V., 2010].  

In een aantal projecten van Heijmans wordt al van BIM gebruik gemaakt in 
een deel van de processen. Een voorbeeld hiervan is de bouw van het 
Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Tijdens het voortraject van het 
afstuderen, ‘Participerend Observeren’, is bij het Meander MC meegekeken 
hoe BIM werd ingezet in de verschillende processen. Bij dit onderzoek is 
voornamelijk ingegaan op het gebruik van BIM binnen de 
inkoopvoorbereiding. Als vervolg daarop ligt de focus van dit rapport dan ook 
op het gebruik van BIM binnen het inkoopproces.  

Bij het gebruik van BIM in het inkoopproces wordt verwacht dat de volgende 
voordelen worden behaald [Zuiker, 2011]: 

• Het proces wordt minder arbeidsintensief; 
• Het proces wordt minder foutgevoelig; 
• Er is sprake van minder procesherhaling bij wijzigingen in het ontwerp en 

bij het bepalen van meer- en minderwerk; 

• Er wordt meer inzicht verkregen in wat er gebouwd moet worden door de 
toevoeging van een 3D-afbeelding of –model.  

Dit zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de informatie en vooral een 
besparing op de tijd die nodig is voor het uitvoeren van het proces. Een 
kwaliteitsverbetering zorgt (indirect) ook voor een tijdsbesparing, omdat 
minder fouten hoeven te worden verbeterd. 

Deze voordelen zouden moeten zorgen voor een efficiënter bouwproces. 
Tijdens ‘Participerend Observeren’ is echter gebleken dat het bouwproces 
van het Meander MC niet efficiënter werd door de inzet van BIM in het 
inkoopproces. De voordelen die BIM in het proces met zich mee zou moeten 
brengen, werden niet behaald. Waarom deze voordelen niet behaald werden, 
wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd. 

In dit afstudeerrapport is onderzoek gedaan naar het gebruik van BIM in het 
inkoopproces. De problemen die bij het Meander MC aan het licht zijn 
gekomen, worden opgelost, zodat voor de inzet van BIM bij een volgend 
bouwproject wel voordeel behaald wordt en een efficiënter bouwproces het 
gevolg is.  

1.2 AFBAKENING 
Het onderzoek wordt op de volgende manier afgebakend. 

UT ILIT E IT SBOUW /W ONINGBOUW  

De inkoopprocessen van woningbouw en utiliteitsbouw verschillen in de 
uitvoering van dit proces. Binnen woningbouw loopt het inkoopproces iets 
anders, al in een eerdere fase wordt er met de inkoop begonnen. Een ander 
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verschil is dat daar vaker met bulkcontracten wordt gewerkt. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd bij projecten van Heijmans Utiliteitsbouw. 

TRADIT ION EE L B OUW PROCES  

Er wordt uitgegaan van een traditioneel bouwproces met een aanbesteding. 
Dit proces vindt plaats zoals in figuur 1-1 te zien is. Ondanks dat er vele 
veranderingen plaatsvinden in de contractvormen bij een bouwproces, is dit 
nog steeds een veel gebruikte bouwmethode. Iliescu [2011] heeft bovendien 
aangetoond dat de traditionele contractvorm het meeste kan profiteren van de 
verbeteringen die BIM met zich meebrengt in het ontwerpproces.  

INKOOPP ROCE S  

Met het inkoopproces wordt het proces aangeduid dat plaatsvindt tijdens de 
werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase van het bouwproces. Er wordt niet 
ingegaan op de prijsvormingsfase. In figuur 1-1 is de levenscyclus van een 
bouwwerk te zien. Aangegeven is dat alleen de realisatiefase wordt belicht. 
Het gaat hierbij om de inkoopprocessen die plaatsvinden gedurende het 
inkoop voorbereiden, bouwwerk uitvoeren en het afrekenen van meer- en 
minderwerk.  

 

F I G U U R  1 - 1  |  AFBAKENING BINNEN HET BOUW PROCES 

PREF AB BET ON CAS CO  

Tijdens de onderzoeksfase wordt ingegaan op de inkoop van één 
gebouwonderdeel. Van belang is hierbij hoe het zal worden uitbesteed: wordt 
het gehele casco door één bedrijf gemaakt, of zal dat worden verdeeld onder 
meerdere onderaannemers. In dat laatste geval zullen bijvoorbeeld de 
vloeren door één onderaannemer gedaan worden en de wanden weer door 
een andere. Deze vorm vraagt meer coördinatie dan de eerste vorm waarbij 
er bij één onderaannemer wordt uitbesteed. Er wordt uitgegaan van meerdere 
onderaannemers, waarbij een coördinatie vereist is.  

MODEL BOUW  

Er wordt in dit onderzoek uitgegaan dat er een ontwerpmodel in 3D wordt 
geleverd door de ontwerpende partijen. De aannemende partij hoeft hierbij 
niet eerst het ontwerp vanuit tekeningen in een 3D-model om te zetten, maar 
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kan gebruik maken van het model van de architect, constructeur en/of 
installateur. Wel zal er een uitvoeringsmodel gemaakt worden, als toevoeging 
op de al bestaande modellen. Ook dan worden de 3D-ontwerpmodellen als 
basis gebruikt.  

1.3 RELEVANTIE 
De relevantie van het onderzoek kan op drie manieren worden 
onderscheiden, op maatschappelijk niveau, wetenschappelijk niveau en de 
relevantie voor het vakgebied van uitvoeringstechniek.  

1.3.1 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  
Uit het participerend observeren is gebleken dat er nog maar weinig kennis is 
over het werken met BIM binnen de realisatiefase binnen de bouwbedrijven. 
Ook de wetenschappelijke literatuur over BIM is meestal gericht op de 
ontwerpfase binnen een project, niet op de realisatiefase. Voordelen en 
mogelijkheden voor het gebruik van BIM op het gebied van clashcontrole en 
hoeveelheden genereren worden wel genoemd, maar er wordt zelden diep op 
in gegaan. Voorwaarden voor het gebruik van BIM in het bouwproces, en 
specifiek op deze gebieden in de realisatiefase, zijn echter in de literatuur niet 
terug te vinden. Met behulp van dit afstudeerproject wordt onderzoek gedaan 
naar de voorwaarden voor het gebruik van BIM in het inkoopproces en de 
veranderingen die dit in het bouwproces met zich meebrengt. 

1.3.2 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  
Behalve dat het onderzoek wetenschappelijk relevant is, is het op hetzelfde 
gebied ook maatschappelijk relevant. Doordat de voorwaarden voor het 
werken met een BIM nog niet bekend zijn, kunnen de voordelen voor het 
hebben van een BIM in de inkoopfase in de praktijk niet volledig worden 
benut. Door een onderzoek te doen naar welke informatie en afspraken 
benodigd zijn om met een BIM in de inkoopfase aan de slag te gaan, worden 
de voorwaarden bekend en kunnen deze voordelen wel benut worden.  

Daarnaast is er praktisch gezien nog weinig inzicht in het veranderen van de 
werkprocessen waarbij er gebruik wordt gemaakt van een BIM. Ook hier 
wordt getracht inzicht in te kunnen verschaffen. Door deze kennis over de 
veranderende werkprocessen, de afspraken en de inhoud van het BIM te 
genereren, wordt er een basis gelegd voor de toepassing van BIM in het 
inkoopproces. Het BIM geeft dan een toegevoegde waarde aan het 
inkoopproces en dit draagt bij aan de efficiëntie van het gehele 
uitvoeringsproces. Een grotere efficiëntie zorgt voor een besparing in tijd en 
vooral in kosten, waar elke aannemer in deze crisistijd op uit is.  

Het resultaat van het afstuderen zal een praktisch toepasbaar hulpmiddel zijn, 
welke een optimalisatie van een deel van het bouwproces, in dit geval het 
inkoopproces, mogelijk maakt.  

1.3.3 U ITVOERINGSTECHNISCHE RELEVANTIE  
Binnen uitvoeringstechniek staat het bouwen centraal, het maken van het 
bouwwerk, op de bouwplaats. Het inkoopproces staat aan de basis van dit 
uitvoeringsproces. Binnen het inkoopproces worden alle producten ingekocht 
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die nodig zijn voor het bouwen van het gebouw. Binnen Heijmans wordt 60 à 
70% van de omzet ingekocht bij leveranciers en onderaannemers [Heijmans 
N.V., 2011], waardoor duidelijk wordt dat het inkoopproces een belangrijke 
plaats inneemt in het uitvoeringsproces. Bovendien werken de fouten die in 
het inkoopproces gemaakt worden door in het uitvoeringsproces.  

Het gebruik van BIM zal de benodigde tijd die nodig is in het inkoopproces 
verminderen, en de kwaliteit van de informatie verbeteren. De kwaliteit van de 
informatie die gebruikt wordt in het inkoopproces, werkt door in de rest van 
het uitvoeringsproces omdat van dezelfde informatie gebruik wordt gemaakt, 
aangevuld met extra informatie die in de loop van het proces duidelijk wordt. 
De tijd die de werkvoorbereider minder nodig heeft in het inkoopproces, kan 
besteed worden aan andere activiteiten voor een betere coördinatie of deze 
tijdsbesparing kan rechtstreeks doorwerken in een verkorting van de 
voorbereidingstijd voor de uitvoering van het bouwwerk. 

1.4 LEESW IJZER 
In deze inleiding is de aanleiding van het onderzoek uitgelegd en is een 
afbakening aangegeven. In hoofdstuk 2 wordt een analyse uitgevoerd van het 
gebruik van BIM in het inkoopproces bij het Meander MC. De knelpunten die 
ten grondslag liggen aan het niet benutten van de voordelen die het gebruik 
van BIM met zich meebrengt, worden hier beschreven.  

Als duidelijk is waarom het probleem zich voordoet, wordt een 
onderzoeksplan opgesteld om dit probleem op te lossen. De opzet van het 
onderzoek wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd.  

Vervolgens is het rapport opgebouwd aan de hand van de taakstellingen die 
in het onderzoeksplan zijn opgesteld. Als eerste zal in hoofdstuk 4 het huidige 
inkoopproces worden toegelicht en worden de knelpunten in dit traditionele 
inkoopproces opgesomd. Vervolgens wordt bekeken welke informatie nodig is 
tijdens de processtappen. Dit gebeurt in hoofdstuk 5.  

Hierna wordt het gebruik van BIM aan het inkoopproces toegevoegd. In een 
BIM wordt informatie opgeslagen. Daarom wordt in hoofdstuk 6 onderzocht 
op welke manier de benodigde informatie in het inkoopproces kan worden 
opgeslagen in het BIM. 

Omdat de informatie op een andere plaats aanwezig is, moet deze op een 
andere wijze geraadpleegd worden. Dit heeft invloed op de stappen die 
moeten worden genomen om het proces uit te voeren. In hoofdstuk 1 worden 
de veranderingen beschreven die het gebruik van BIM in het proces met zich 
meebrengt. Het nieuwe inkoopproces wordt uit de doeken gedaan.  

BIM kan niet zomaar in het inkoopproces ingezet worden, er zitten 
voorwaarden aan en er zullen afspraken gemaakt moeten worden. Deze 
worden beschreven in hoofdstuk 1. 

Na hoofdstuk 1 is er genoeg informatie verzameld om de problemen die in 
hoofdstuk 2 zijn benoemd, op te lossen. Het blijft echter alleen beschreven 
informatie die niet direct kan worden gebruikt door de deelnemers aan het 
proces. Daarom wordt in hoofdstuk 9 onderzocht op welke manier de 
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informatie het beste kan worden overgebracht naar deze doelgroep. Er wordt 
een hulpmiddel ontworpen met deze taak. 

In hoofdstuk 10 wordt vervolgens getoetst of het nieuwe inkoopproces ook 
daadwerkelijk een tijdsbesparing met zich meebrengt. Van twee projecten 
wordt de tijdsbesparing geschat.  

Ten slotte worden in hoofdstuk 11 conclusies getrokken en volgen er 
aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek.  
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2 INKOOPPROCES MET BIM BIJ HET MEANDER MC 
“Any contractor contemplating the use of BIM technology should be aware 

that there is a significant learning curve. The transition from drawings to a 

building information model is not an easy one, because almost every process 

and business relationship is subject to some change in order to exploit the 

opportunities offered by BIM.” 

Chuck Eastman in het ‘BIM handbook’ [Eastman, et al., 2011] 

Als één van de eerste projecten binnen Heijmans wordt bij de bouw van het 
Meander Medisch Centrum, BIM toegepast. De uitvoering dit Amersfoortse 
ziekenhuisgebouw wordt gedaan door de bouwcombinatie Meander, welke 
bestaat uit Heijmans Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten 
en Burgers Ergon. De inzet van BIM in dit bouwproces moest bijdragen aan 
efficiënt ontwerpen en bouwen, wat weer moest leiden tot een reductie van de 
(faal)kosten.  

Omdat de toepassing van BIM in het bouwproces een nieuwe werkwijze met 
zich meebrengt, wilde de bouwcombinatie het BIM niet direct voor alle 
activiteiten in het bouwproces inzetten. Bij aanvang van het project zijn een 
aantal activiteiten aangewezen waarbij van BIM gebruik gemaakt zou gaan 
worden. Eén van de processen waarin het BIM werd gebruikt, was het 
inkoopproces [Zuiker, 2011]. 

BIM werd bij het Meander MC gebruikt als hulpmiddel naast het traditionele 
proces met tekeningen. Het gebruik van BIM was niet verplicht. Er liepen dus 
twee verschillende processen door elkaar: het proces met BIM en het 
traditionele proces. 

2.1 VOORDELEN 
Zoals eerder vermeldt, zijn er meerdere voordelen voor het gebruik van BIM 
in het inkoopproces.  

Als eerste komen er voordelen uit het feit dat het werk dat eerst handmatig 
uitgevoerd moest worden, nu met een computer gedaan worden. Alle 
informatie staat immers in één digitaal model van het bouwwerk. Het proces 
zal hierdoor minder arbeidsintensief en ook minder foutgevoelig. Het kost 
hierdoor dus minder tijd om het proces uit te voeren.  

Als derde voordeel van het werken met BIM in het inkoopproces is dat het 
proces van het maken van demarcaties en hoeveelhedenstaten bij 
wijzigingen niet volledig overgedaan hoeft te worden. Ook dit bespaart tijd. 
Ten slotte geeft de mogelijkheid van een 3D-representatie met het BIM van 
de tekeningen en benodigdheden ook een verduidelijking van de 
hoeveelheden. Dit komt ten goede van de kwaliteit van de informatie.  

In figuur 2-1 zijn de relaties weergeven tussen de zojuist genoemde 
voordelen weergegeven. Zoals te zien is, heeft het gebruik van BIM tot gevolg 
dat er tijd wordt bespaard en dat de kwaliteit van de informatie wordt 
verbeterd. Een betere kwaliteit van de informatie wil zeggen dat er minder 
fouten en minder onduidelijkheden in de informatie die nodig is voor het 
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uitvoeringsproces zit. Doordat de informatie correct en duidelijk is, zullen er 
minder fouten worden gemaakt op de bouwplaats. Uiteindelijk wordt er door 
een betere kwaliteit van de informatie ook tijd bespaard. Omdat er minder 
fouten en onduidelijkheden in de benodigde informatie zitten, zal er minder 
tijd nodig zijn om problemen die hierdoor ontstaan in het inkoopproces op te 
moeten lossen.  

BIM in het inkoopproces zorgt dus voor een tijdsbesparing die zowel direct 
(de processtappen kosten minder tijd) als indirect (er worden minder fouten 
gemaakt, die dus ook niet verbeterd hoeven te worden) is. De tijdsbesparing 
in het inkoopproces heeft tot gevolg dat er een efficiënter uitvoeringsproces 
wordt gevoerd.  

Proces minder 

arbeidsintensief

Minder fouten in 

informatie

Minder 

procesherhaling 

bij wijzigingen
BIM in 

inkoopproces

Tijdsbesparing in 

het inkoopproces

Verbetering 

informatiekwaliteit
Meer inzicht in 

hoeveelheden

Efficiënt

uitvoeringsproces

 

F I G U U R  2 - 1  |  DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN BIM IN HET INKOOPPROCES  

Dat het werken met een BIM in het inkoopproces tijd bespaard kan worden, is 
aangetoond tijdens het voorbereidingsproces bij het Meander MC. Hierbij is 
van één onderdeel in het gebouw, de vloeren, zowel met BIM als handmatig 
een demarcatie gemaakt. De handmatige demarcatie werd door een 
werkvoorbereider gedaan voor één bouwdeel. De demarcatie met behulp van 
BIM werd uitgevoerd door een BIM-engineer, welke drie bouwdelen meenam. 
De BIM-engineer deed één dag over het maken van de demarcatie, terwijl de 
werkvoorbereider hier een week voor nodig had. Daarna was echter nog wel 
een controle nodig van de gegevens van de BIM-engineer [Zuiker, 2011].  

Er is geen literatuur te vinden over de precieze tijdsbesparing van het gebruik 
van een BIM in het inkoopproces. Ook over het gebruik in andere processen 
zijn weinig absolute getallen terug te vinden. Uit een afstudeerverslag van de 
Brigham Young University blijkt dat er voor het creëren van uittrekstaten voor 
het calculatieproces met behulp van BIM gemiddeld 44 % van de tijd 
bespaard werd ten opzichte van het proces met On-Screen-Takeoff 
softwareprogramma (het proces daarvan is vergelijkbaar met het traditionele 
proces). Ook de nauwkeurigheid van de informatie was bij het gebruik van 
BIM hoger, er werden over het algemeen minder fouten gemaakt. De studie 
was gedaan bij studenten die met beide programma’s geen ervaring hadden 
[Alder, 2006]. 
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Aan de hand van deze studie en verwachtingen van de werkvoorbereiders en 
BIM-engineers bij het Meander MC is geschat dat het gebruik van BIM in het 
inkoopproces een totale besparing van ongeveer 40% op de benodigde tijd 
met zich mee zal brengen.  

2.2 KNELPUNTEN  
Ondanks al deze voordelen is bij het Meander MC gebleken dat de voordelen 
die het gebruik van BIM met zich mee brengt, niet benut worden, waardoor er 
geen efficiënter bouwproces ontstaat [Zuiker, 2011]. Het proces bleek niet 
altijd arbeidsextensiever en zeker niet minder foutgevoelig. Er zijn vele 
knelpunten gevonden die hieraan ten grondslag liggen. Een lijst en analyse 
van de gevonden knelpunten is terug te vinden in Bijlage 10. Een korte 
samenvatting is te vinden in het schema in figuur 2-2. Met uitzondering van 
de tussenliggende oorzaken (te vinden in Bijlage 10), worden de 
verschillende kolommen in de volgende subparagrafen uitgelegd.  

 

F I G U U R  2 - 2  |  FUNDAMENTELE KERNPROBLEMEN EN DE OORZAKEN DAARVAN.  HET IS EEN FRAGMENT UIT 

HET CAUSAAL MODEL DAT TE VINDEN IS IN B IJLAGE 10.   
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2.2.1 SYMPTOMEN  
Na analyse van de knelpunten blijkt dat deze tot uiting komen in twee 
symptomen. Een symptoom is een probleem in de organisatie dat 
veroorzaakt wordt door diepere problemen. Ten eerste is niet alle informatie 
die nodig is, uit het BIM te halen. Dit heeft tot gevolg dat alsnog informatie op 
een traditionele manier moet worden geraadpleegd, en er dus wordt 
afgeweken van het proces met BIM. Betrouwbaarheid van de informatie die 
uit het BIM komt, heeft hier ook mee te maken.  

Het andere symptoom is dat de werkvoorbereider niet kiest voor het gebruik 
van BIM voor het inkopen van bepaalde producten. De werkvoorbereider 
mocht namelijk zelf bepalen of hij BIM gebruikt of het traditionele proces blijft 
aanhouden. Dat niet alle informatie die nodig is, aanwezig is in het BIM, is 
ook een oorzaak voor het niet kiezen voor de toepassing van BIM.  

2.2.2 FUNDAMENTELE KERNPROBLEMEN  
De knelpunten in de symptomen hebben vele knelpunten als oorzaak. Na 
analyse van de knelpunten blijkt dat er 8 fundamentele kernproblemen zijn. 
Een fundamenteel kernprobleem is een probleem dat andere problemen 
veroorzaakt, maar zelf geen oorzaak heeft die in de knelpunten terug te 
vinden is. De fundamentele kernproblemen zijn onder te verdelen in drie 
categorieën. Deze categorieën zijn weergegeven in figuur 2-2 in verschillende 
kleuren. De categorieën zijn als volgt: 

• Onvoldoende afspraken (rood) 
• Onvoldoende kennis (groen) 
• Kennisonafhankelijke oorzaken (blauw) 

Hieronder worden deze onderliggende oorzaken per categorie besproken. De 
getalcijfercombinaties, zoals O9 of S4, die in de tekst voorkomen verwijzen 
naar het nummer van de knelpunten in figuur 2-2. 

ONVOLDO END E A FS PRA KEN  

Als eerste wordt ingegaan op de 1e categorie: onvoldoende afspraken. Het 
eerste fundamentele kernprobleem in deze categorie is O9: er zijn 
onvoldoende afspraken gemaakt over het BIM om het BIM te kunnen 
gebruiken in het inkoopproces. De afspraken worden niet gemaakt of niet 
nagekomen. Bovendien is er onvoldoende kennis aanwezig over welke 
afspraken gemaakt moeten worden voor een soepel verloop van het gebruik 
van BIM in het inkoopproces. Door onvoldoende afspraken is zowel de 
kwaliteit van de informatie in het BIM als de opzet van het BIM onvoldoende, 
waardoor niet alle informatie uit het BIM te halen is.  

Het andere fundamentele kernprobleem in de categorie ‘onvoldoende 
afspraken’ is het niet verplichten van het gebruik van BIM in het inkoopproces 
(O1). Dit kan rechtstreeks tot gevolg hebben dat de werkvoorbereider het BIM 
niet gaat gebruiken in het inkoopproces (S2), waardoor er dus twee 
verschillende werkwijzen naast elkaar worden gebruikt en het hebben van 
een BIM in het bouwproces niet benut wordt.  
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ONVOLDO END E K ENN IS  

Naast de categorie van onvoldoende afspraken, is er ook een categorie van 
problemen die veroorzaakt worden door het feit dat er onvoldoende kennis 
over het toepassen van BIM in het inkoopproces (T13). Dit drijft meerdere 
problemen en heeft uiteindelijk zowel betrekking op de informatiekwaliteit in 
het BIM als op de redenen waardoor de werkvoorbereider niet kiest voor het 
gebruik van BIM in het inkoopproces. De categorie onvoldoende kennis is 
onder te verdelen in twee delen. Er is onvoldoende kennis over: 

• de inhoud van het BIM, 
• de nieuwe werkwijze. 

Allereerst is er onvoldoende kennis over de inhoud van het BIM. Om 
informatie uit het BIM te kunnen halen, moet deze in het BIM aanwezig zijn. 
Hiervoor moet vooraf bekend zijn welke informatie nodig is, zodat dit in het 
BIM wordt verwerkt. Degene die de informatie nodig heeft is de 
werkvoorbereider, de informatie werd bij het Meander MC uit het BIM gehaald 
door de BIM-engineer en werd in het BIM gezet door de modelleur. Deze drie 
verschillende functies wisten niet van elkaar welke informatie wanneer nodig 
is en hoe deze in het BIM opgeslagen is of kan worden.  

Ten tweede is er onvoldoende kennis over de nieuwe werkwijze. De 
werkzaamheden in het inkoopproces moeten worden aangepast wanneer er 
met BIM wordt gewerkt, er is nog weinig bekend bij de medewerkers in het 
inkoopproces over de samenwerking, verantwoordelijkheden, (nieuwe) 
functietaken en de voordelen van dit nieuwe proces.  

Beide categorieën hebben ook te maken met de functieverdeling die bij het 
Meander MC werd aangehouden. Verantwoordelijkheden uit het traditionele 
proces werden aangehouden. De werkvoorbereider was hierin 
verantwoordelijk voor de informatie die in het inkoopproces werd verkregen 
en gecommuniceerd. Informatie die uit het model moest komen, werd door 
een BIM-engineer uit het model gehaald. Hiervoor moest de werkvoorbereider 
eerst aan de BIM-engineer duidelijk maken wat hij nodig had, en, wanneer de 
informatie uit het model gehaald was, een controle uitvoeren op deze 
informatie. Deze extra stappen kosten natuurlijk tijd en doen de tijdsbesparing 
die het gebruik van een model met zich meebrengt, teniet.  

KENNI SONA FH ANK EL IJKE  OOR ZAK EN  

De laatste categorie fundamentele kernproblemen is de categorie 
‘kennisonafhankelijke oorzaken’. Deze oorzaken kunnen niet worden opgelost 
door het verzamelen van kennis. Er zijn vijf oorzaken in deze categorie. 

Als eerst is er oorzaak T9: software beperkingen. Deze software beperkingen 
staan in relatie met het modelleren van het BIM. Aan de software zelf kan de 
bouwcombinatie niets veranderen. Wanneer het modelleren niet door de 
bouwcombinatie gedaan wordt, maar door een externe partij (in het geval van 
het Meander MC de architect en de constructeur samen), zal deze partij het 
softwareprogramma kiezen waarin gemodelleerd wordt. De bouwcombinatie 
heeft dan geen invloed op deze softwarekeuze. 
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Ook fundamenteel kernprobleem 5 heeft met software te maken: de functie 
van de werkvoorbereider en alles wat daaruit voortkomt is software- en 
hardwarematig niet uitgerust voor het werken met een BIM (S4). Dit heeft niet 
alleen met kennis over de software te maken, al is de benodigde software erg 
complex. Bij het Meander MC is de software die gebruikt wordt voor het 
maken van de demarcaties en uittrekstaten de modelleersoftware Revit. De 
werkvoorbereiders hebben geen beschikking over dit programma. Er is geld 
voor nodig om de software voor alle werkvoorbereiders beschikbaar te 
stellen. Bovendien vereist het opereren van het volledige BIM veel 
rekenkracht van een computer. De computers van de werkvoorbereiders 
hebben niet de benodigde processorkracht voor het gebruik van het BIM.  

De oorzaken S1 (geen affiniteit met BIM/ICT) en S3 (angst voor verandering) 
hebben te maken met het individu: het zijn de persoonlijke overtuigingen van 
de werkvoorbereider waardoor hij niet voor het gebruik van BIM zal kiezen.  

De laatste oorzaak in deze categorie is het feit dat de eigenschappen nog niet 
bekend zijn (S5). Dit heeft vaak te maken met nog niet genomen 
beslissingen, meestal door de opdrachtgever.  

2.2.3 GEVOLGEN 
De genoemde knelpunten hebben tot gevolg dat de beoogde voordelen van 
het inzetten van BIM, niet of maar gedeeltelijk behaald worden:  

• er zijn niet minder fouten in de informatie aanwezig,  
• er zijn maar gedeeltelijk minder onduidelijkheden in de informatie, 
• het proces is maar beperkt minder arbeidsintensief geworden, en  

• er is maar gedeeltelijk minder procesherhaling bij wijzigingen.  

Hierdoor wordt de tijdsbesparing niet bereikt, en wordt het uitvoeringsproces 
niet efficiënter. Het doel waarvoor BIM is ingezet, wordt dus niet bereikt.  

2.3 PROBLEEMSTELLING 
Er is dus geconstateerd dat bij het gebruik van BIM in het inkoopproces bij het 
Meander MC geen efficiënter bouwproces tot gevolg had. De oorzaken 
hiervan zijn ingedeeld in drie categorieën. 

• Onvoldoende afspraken; 
• Onvoldoende kennis 

o Over de nieuwe werkwijze; 
o Over de inhoud van het BIM; 

• Kennisonafhankelijke oorzaken. 

Hierdoor is niet alle informatie uit het BIM te halen en kiest de 
werkvoorbereider er niet voor om BIM te gebruiken in het proces. Beide 
oorzaken zorgen ervoor dat de eerder genoemde voordelen niet behaald 
worden. De verwachtte kwaliteitsverbetering en tijdsbesparing wordt niet 
behaald. Dit zorgt niet voor een efficiënt uitvoeringsproces. En deze efficiëntie 
is juist de reden waarom BIM wordt ingezet bij het project. In figuur 2-3 is dit 
probleem schematisch weergegeven.  
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F I G U U R  2 - 3  |  PROBLEEM SCHEMATISCH W EERGEGEVEN 

Aan de hand hiervan is de probleemstelling is dan ook als volgt bepaald:  

“Het gebruik van BIM in het inkoopproces levert door onvoldoende afspraken, 

onvoldoende kennis over de inhoud van het model en het nieuwe proces en 

kennisonafhankelijke factoren, niet de beoogde voordelen op, waardoor er 

geen tijdsbesparing voor de werkvoorbereider in het inkoopproces wordt 

bereikt. Het uitvoeringsproces is niet efficiënter geworden, ondanks de inzet 

van BIM in het inkoopproces.” 

In dit afstudeerrapport wordt dit probleem opgelost. In het volgende hoofdstuk 
zal de werkwijze hiervoor worden besproken.  
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3 ONDERZOEKSOPZET 
“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.” 

- Albert Einstein. 

Om de doelstelling te behalen, is onderzoek nodig. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de onderzoeksopzet. Eerst wordt kort de doelstelling herhaald, 
waarna er een aparte doelstelling voor de onderzoeksfase wordt 
geformuleerd: om deze doelstelling zal het gaan in dit rapport. Vervolgens 
wordt de opzet van het onderzoek in taakstellingen uitgelegd. Elke 
taakstelling wordt kort toegelicht. Tot slot volgt de onderzoeksmethode 
waarmee dit onderzoek uitgevoerd gaat worden.  

3.1 DOELSTELLING 
De doelstelling is een directe opvolging van de probleemstelling. In het vorige 
hoofdstuk is in de probleemstelling gesteld dat met het gebruik van BIM in het 
inkoopproces geen tijdsbesparing oplevert. Er is geschat dat het gebruik van 
BIM een tijdsbesparing van 40 % oplevert. Het doel van het afstudeerproject 
is daarom als volgt gedefinieerd: 

Het doel is het creëren van een tijdsbesparing van 40% op het traditionele 

inkoopproces voor de werkvoorbereider, door het toepassen van BIM in het 

proces voor het inkopen van een prefab beton casco. Om het doel te bereiken 

wordt een handleiding van het nieuwe proces opgesteld. 

Om dit te bereiken zullen de oorzaken van het niet ontstaan van een efficiënt 
inkoopproces moeten worden opgelost. De oorzaken hiervan zijn genoemd in 
de probleemstelling. Deze zijn: onvoldoende afspraken, onvoldoende kennis 
over de inhoud van het BIM en het nieuwe proces en kennisonafhankelijke 
factoren. In de onderzoeksfase van het afstudeertraject is kennis verzameld. 
Kennisonafhankelijke factoren kunnen, zoals de naam het al aangeeft, niet 
door het verzamelen van kennis worden opgelost. Deze zijn daarom buiten 
het onderzoek gelaten.  

3.2 ONDERZOEKSVRAGEN EN TAAKSTELLINGEN 
Voor de overzichtelijke uitvoering van het onderzoek is deze verdeeld over 
verschillende stappen: de taakstellingen. In figuur 3-1 zijn de taakstellingen 
weergegeven in een schema.  

Benodigde 

informatie in 

inkoopproces

Mogelijkheden 

informatie-

opslag in BIM

Opstellen 

handleiding
Proces in 

traditionele 

situatie
1. 2. 3.

6.

Veranderingen 

informatie-

opslag voor 

proces

Voorwaarden 

gebruik BIM in 

inkoopproces

4.

5.

Toetsing
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Het schema geeft aan dat elke taakstelling voortborduurt op de vorige 
taakstelling. Binnen de taakstellingen is een antwoord gezocht op de 
volgende onderzoeksvragen, weergegeven in tabel 3-1. 

 

T A B E L  3 - 1  |  ONDERZOEKSVRAGEN BIJ DE TAAKSTELLINGEN 

Als eerst is onderzocht hoe het traditionele proces loopt en wat hierbij de 
knelpunten zijn. Vervolgens is een lijst gemaakt van de informatie die nodig is 
tijdens het uitvoeren van het inkoopproces. Toen dit duidelijk was, werd 
bekeken hoe deze informatie kan worden opgeslagen in het BIM. Doordat de 
manier van raadplegen van de benodigde informatie verandert door het 
gebruik van BIM, zal ook het inkoopproces veranderen. In taakstelling 4 is 
onderzocht welke invloed het BIM heeft op de processtappen.  

Bij het gebruik van BIM bij de bouw van het Meander MC is gemerkt dat, voor 
een soepel gebruik van BIM in het bouwproces, het model moet voldoen aan 
bepaalde eisen, zodat de informatie die uit het model gehaald wordt, ook 
daadwerkelijk gebruikt kan worden. In taakstelling 5 is daarom onderzocht 
welke afspraken gemaakt moeten worden en dus welke voorwaarden er aan 
het (gebruik van) BIM moeten worden gesteld.  

Na taakstelling 5 zijn de antwoorden gevonden op de drie problemen uit de 
probleemstelling. Er is namelijk duidelijk geworden welke afspraken gemaakt 

Taakstelling Onderzoeksvraag 

1. Huidige situatie 
Hoe ziet het huidige inkoopproces (zonder het gebruik van BIM) er uit en 

wat zijn hierin de belangrijkste knelpunten? 

2. Benodigde informatie 

in inkoopproces 

Welke gegevens zijn nodig op welk tijdstip in het huidige inkoopproces 

voor het inkopen van een prefab beton casco? 

3. Mogelijkheden 

informatieopslag in BIM 

Op welke manier kan de informatie die nodig is in het inkoopproces van 

een prefab beton casco worden verwerkt in het BIM, zodat het kan 

worden gebruikt door de deelnemers aan het inkoopproces? 

4. Veranderingen 

informatieopslag voor 

het proces 

Op welke manier verandert het inkoopproces van een prefab beton casco 

wanneer er BIM wordt ingezet als bron voor de benodigde informatie 

gedurende het proces? 

5. Voorwaarden voor 

gebruik BIM in 

inkoopproces 

Welke voorwaarden moeten gesteld worden en welke afspraken moeten 

worden gemaakt om BIM als betrouwbare informatiebron te kunnen 

gebruiken in het inkoopproces? 

6. Opstellen handleiding 

Hoe kan de informatie die gevonden is in de vorige taakstellingen duidelijk 

gemaakt worden aan de deelnemers van het inkoopproces, zodat deze het 

nieuwe inkoopproces kunnen uitvoeren? 

7. Toetsing 
Hoeveel tijdsbesparing levert het gebruik van BIM in het inkoopproces op 

ten opzichte van het traditionele proces? 
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moeten worden, hoe het nieuwe inkoopproces in elkaar zit en welke inhoud 
het BIM moet hebben om te worden gebruikt in het proces. Vervolgens is 
deze informatie toegankelijk gemaakt, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt 
kan worden in het proces. Hiervoor is een handleiding opgesteld.  

Aan het eind van het onderzoek is onderzocht of de tijdsbesparing die gesteld 
is in de doelstelling ook daadwerkelijk wordt behaald met het gebruik van het 
nieuwe proces. Hier is door middel van vragenlijsten en een simulatie het 
proces op de twee verschillende manieren uitgevoerd, zowel traditioneel als 
met BIM. De verwachte tijdsbesteding is hiermee en vergeleken. Wanneer 
nodig, zijn nog aanpassingen gemaakt aan het proces en de handleiding. 
Uiteindelijk is duidelijk geworden hoeveel tijdsbesparing het gebruik van BIM 
in het inkoopproces kan opleveren, wanneer het proces wordt uitgevoerd op 
de manier die in de handleiding staat.  

3.3 METHODE VAN ONDERZOEK 
In het onderzoek is van verschillende onderzoeksmethoden gebruik gemaakt. 
Voor het onderzoeken van de eerste vijf taakstellingen werden interviews 
gehouden met deelnemers aan het inkoopproces. Dit is ten eerste gedaan 
met deelnemers aan het huidige inkoopproces: werkvoorbereiders en 
inkopers. Deze vertelden vooral over het huidige proces en hun verwachting 
van het gebruik van BIM. Ten tweede werden ook interviews afgenomen bij 
personen die al met BIM in het inkoopproces gewerkt hebben: BIM-engineers. 
Deze konden vertellen over de problemen die voorkwamen, zowel in het 
proces als modeltechnisch, en op welke manier dit verbeterd kon worden. 
Omdat het BIM vaak niet wordt gemaakt door de hoofdaannemer of 
bouwcombinatie, maar al wordt aangeleverd door de architect en 
constructeur, zijn er ook interviews gehouden met modelleurs.  

De interviews zijn gehouden om te kijken welke informatie aanwezig was 
binnen Heijmans en welke informatie nog moest worden verkregen door 
middel van literatuuronderzoek en eventueel andere interviews. De opzet van 
de interviews en een samenvatting van de resultaten zijn terug te vinden in 
Bijlage 1 tot en met Bijlage 5. 

Als aanvulling op de interviews is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. 
De literatuur die is gebruikt in dit onderzoek is terug te vinden in de 
bibliografie achter in het rapport.  

Om de tijdsbesparing te kunnen onderzoeken is er gebruik gemaakt van 
vragenlijsten. Op de vragenlijst zijn de processtappen van het inkoopproces 
uitgesplitst in kleine stappen. Deze stappen zijn zo klein dat er eenvoudig een 
inschatting van gemaakt kon worden. De vragenlijsten werden voor het 
traditionele inkoopproces afgenomen bij werkvoorbereiders en inkopers. Voor 
het proces met BIM is gebruik gemaakt van de ervaring van BIM-engineers. 
Voor de processtappen waarvoor BIM wordt gebruikt, is door hen 
aangegeven hoeveel tijd deze stap kost. Wanneer de twee tijdbestedingen 
naast elkaar gelegd werden, werd duidelijk welke tijdsbesparing er kan 
ontstaan door het gebruik van BIM. De vragenlijsten en het resultaat van het 
onderzoek met de vragenlijsten zijn terug te vinden in Bijlage 13 tot en met 
Bijlage 16. 
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De laatste methode van onderzoek is simulatie. Hierbij is voor een eenvoudig 
voorbeeldproject het inkoopproces uitgevoerd. Dit werd gedaan door één 
persoon, voor beide versies van het inkoopproces. Per processtap is gemeten 
hoeveel tijd er wordt besteed aan de stap. Het resultaat van deze simulatie is 
terug te vinden in Bijlage 17 en Bijlage 18. 

3.4 BETROUWBAARHEID EN GELDIGHEID 
De tijdsbesparing die is onderzocht in dit onderzoek geldt alleen voor het 
gebruik van het proces zoals dit beschreven is in de handleiding. Er is 
uitgegaan van een perfect model, gemaakt door de ontwerpende partijen, 
waarin alle informatie klopt: een controle daarop heeft al plaatsgevonden.  

De investering die nodig is om de benodigde informatie in het BIM te krijgen, 
is niet meegenomen. De modellen zijn immers aangeleverd door de 
ontwerpende partijen. De informatie die daarin verwerkt moet worden, zal niet 
verschillen van de informatie die in het traditionele proces nodig is. Omdat 
informatie maar op één plaats aanwezig is, hoeft deze ook maar op één 
plaats te worden ingevoerd. De informatie is alleen op een andere manier 
opgeslagen. De traditionele werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het maken 
van tekeningen, worden verplaatst naar het modelleren. Uit een interview met 
een architect blijkt dat dit geen extra tijd met zich meebrengt.  

De steekproef waarmee de tijdsbesparing bepaald is, is relatief klein. Dit komt 
omdat de tijd die nodig is voor het proces afhankelijk is van het project. De 
tijdsbesparing is op twee manieren, bij twee verschillende projecten, bepaald, 
om op die manier een indicatie te kunnen geven van hoeveel tijdsbesparing 
er behaald kan worden door de inzet van BIM in het inkoopproces.  

Ten slotte is er uitgegaan van werkvoorbereiders die met BIM moeten werken 
welke amper ervaring hebben met het gebruik hiervan. De tijdsbesparing zal 
toenemen naarmate er meer kennis is van de gebruikte software. Bovendien 
zal het proces soepeler lopen wanneer het vaker is uitgevoerd: het serie-
effect. 
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4 HET HUIDIGE INKOOPPROCES 
“In all but the smallest buildings, the contractor today is often no more than a 

purchasing agent. Few actually build. The role of the contractor is to buy the 

parts of the building, then to oversee the installation of those parts in 

accordance with the requirements of the contract.” 

Stephan Kieran & James Timberlake in ‘Refabricating Architecture’ [2004] 

Zoals het bovenstaande citaat al aangeeft, neemt het inkoopproces in het 
bouwproces een belangrijke plaats in. In dit hoofdstuk wordt het inkoopproces 
zoals dat het in het traditionele situatie uitgevoerd wordt, uitgelegd. In dit 
hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe ziet het huidige inkoopproces (zonder het gebruik van BIM) eruit en wat 

zijn hierin de belangrijkste knelpunten?  

Om deze vraag te beantwoorden zal er allereerst algemeen over de theorie 
van de inkoop worden gesproken, waarna dit specifiek op het bouwproces 
wordt toegepast. De werkzaamheden, actoren, middelen en informatie die 
nodig is bij de stappen in het inkoopproces komen vervolgens aan bod. Ten 
slotte komen de knelpunten aan het licht die tijdens het inkoopproces kunnen 
ontstaan. In dit hoofdstuk staat het huidige, het traditionele, inkoopproces 
centraal.  

4.1 DE INKOOPFUNCTIE 
In het inkoopproces dient te worden voorzien in de materiële behoeften die 
noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de productie-, transformatie- en 
ondersteunende processen [Van Weele, 2001]. In het kader van dit 
onderzoek wil dat zeggen dat alle materialen en diensten worden ingekocht 
die nodig zijn voor het bouwen van het bouwwerk. ‘Het doel van het 
inkoopproces is door een geheel van activiteiten ertoe bij te dragen, dat het 
bouwwerk zo doelmatig mogelijk tot stand komt’ [Ten Cate, 2006]. De wijze 
waarop de inkoop functioneert, is daarom ook mede bepalend voor het wel of 
niet soepel verlopen van het realisatieproces van een bouwwerk [RRBouw, 
2001]. 

4.1.1 DEFINITIE 
Een ruime definitie voor inkoop die veel gebruikt wordt is de volgende: 

“Inkoop is alles waar een externe factuur voor binnenkomt.”  

Deze wordt onder andere gebruikt door de Nederlandse Vereniging voor 
Inkoopmanagement [NEVI, 2011]. Goudoever [2008] merkt op: “inkoop is 
meer dan het daadwerkelijk afrekenen van een product. Inkoop heeft te 
maken met beschikbaarheid, leveringszekerheid, kwaliteit, prijs en andere 
aspecten”.  

Arjan van Weele, hoogleraar Puchasing and Supply Management aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, houdt in zijn definitie van de inkoopfunctie 
rekening met de belangrijkheid van het proces [Van Weele, 2001]: 
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“De inkoopfunctie is het van externe bronnen betrekken van alle goederen en 

diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, bedrijfsvoering en 

de instandhouding van het bedrijf tegen de voor de organisatie meest 

gunstige voorwaarden.”  

In het managementwoordenboek [Braun, 1986] wordt er ingegaan op de 
benodigdheden tijdens het inkoopproces: 

“Inkoop is de bedrijfsfunctie die zorg draagt voor de benodigde grondstoffen, 

hulpstoffen en producten. Daarbij is het van belang dat deze goederen op het 

juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheden en in de juiste kwaliteit aanwezig zijn 

tegen de juiste kosten. In het inkoopbeleid staat men voor beslissingen ten 

aanzien van welke kwaliteiten ingekocht moeten worden, de bestelgrootte en 

–frequentie, de noodzakelijke voorraadpositie en de leverancierskeuze.”  

Deze definitie zegt direct iets over de werkzaamheden die plaats moeten 
vinden in het inkoopproces. Daarover later meer.  

Alle drie de definities gaan over het aantrekken van goederen en diensten bij 
partijen buiten de eigen bedrijfsvoering. Dit is de kern van het inkopen.  

4.1.2 FASEN VAN INKOPEN  
De inkoopfunctie bestaat volgens Van Weele [2001] uit 2 onderdelen: de 
initiële inkoopfunctie en de operationele inkoopfunctie. Beide inkoopfuncties 
kunnen vervolgens in drie stappen worden onderverdeeld. In de initiële 
inkoop wordt eerst gespecificeerd wat nodig is, dan wordt de juiste partij 
geselecteerd en uiteindelijk wordt het in een contract vastgelegd. Hierna volgt 
de operationele inkoop met het bestellen van de gewenste hoeveelheid die 
per keer moet worden geleverd, de orderbewaking en tot slot volgt een 
nazorg en evaluatiefase waarin bijvoorbeeld claims worden behandeld, 
documentatie wordt gearchiveerd en de leverancier wordt beoordeeld. In 
figuur 4-1 is de inkoopfunctie schematisch weergegeven.  

 

F I G U U R  4 - 1  |  DE INKOOPFUNCTIE [VAN WEELE,  2001] 

4.2 INKOPEN IN HET BOUW PROCES 
In het bouwproces neemt de inkoopfunctie een belangrijke plaats in. Het 
gehele bouwproces zou zelfs kunnen worden beschreven als een 
inkoopproces, “waarbij de inkoopfunctie, in een wisselende samenstelling 
wordt vervuld door relatief autonome bedrijven” [Welling, 2006]. In figuur 4-2 
is dit als zodanig weergegeven. Hierbij komt de initiële inkoopfunctie overeen 
met de ontwerpfase, terwijl de operationele inkoopfunctie overeenkomt met 
de uitvoeringsfase. Het daadwerkelijke inkopen door de hoofdaannemer dat 
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dit onderzoek betreft, vindt plaats tijdens de bestelfase van dit totale 
inkoopproces. In het verdere verloop van dit onderzoek wordt met het 
inkoopproces het inkopen door de hoofdaannemer aangeduid bij 
onderaannemers en leveranciers2.  

 

F I G U U R  4 - 2  |  HET BOUWPROCES EN HET INKOOPPROCES KUNNEN BESCHOUW D WORDEN ALS PARALLELLE 

PROCESSEN [WELLING,  2006] 

Het inkoopproces neemt in het bouwproces een belangrijke functie in. Steeds 
meer werkzaamheden op de bouwplaats worden uitbesteed aan 
specialistische onderaannemers, waardoor contracteren van 
onderaannemers steeds belangrijker wordt [Flapper, 2005]. Dit komt vanuit de 
gedachte dat gespecialiseerde toeleveranciers het werk in principe beter, 
sneller en goedkoper moeten kunnen uitvoeren dan grote bedrijven zelf 
[Botter, et al., 1999]. Kieran en Timberlake [2004] stellen het nog sterker3. Zij 
menen dat aannemers tegenwoordig niet meer zijn dan inkopers. Hun rol is 
het inkopen van de delen van het gebouw, waarna ze toezien of de installatie 
van deze delen in overeenstemming is met de eisen van het contract. Bij 
Heijmans wordt zo’n 60 tot 70% van de omzet ingekocht bij toeleveranciers 
en onderaannemers [Heijmans N.V., 2011]. 

                                                   

 

2 Inkopen kan zowel gedaan worden voor alleen materialen (bij leveranciers) of voor 
het leveren van diensten, dus naast het leveren van de materialen ook de montage 
daarvan (onderaannemers). Waar in dit rapport wordt gesproken over 
onderaannemers, kan dit ook een leverancier zijn.  
3 Zie het citaat aan het begin van dit hoofdstuk. 

“Ondanks dat het 

inkoopproces een steeds 

belangrijkere plaats 

inneemt binnen het 

bouwproces is er in het 

wetenschappelijk 

inkooponderzoek over de 

afgelopen jaren vrijwel 

geen aandacht besteed 

aan de bouwsector.” 

Derk Welling in zijn 

proefschrift over sociaal-

economische netwerkken 

binnen de bouwnijverheid 

[2006] 
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Ook in de inkoop in de bouwsector is de inkoop in te delen in initiële en 
operationele inkoopfunctie. Deze twee worden van elkaar gescheiden door de 
werkvoorbereiding. In de werkvoorbereiding worden de gegevens die nodig 
zijn voor de uitvoering verder uitgewerkt. In de operationele inkoop is het 
vooral een bewakende functie, welke plaatsvindt gedurende de uitvoering. In 
figuur 4-3 is deze driedeling van het inkoopproces binnen de realisatiefase 
van het bouwproces weergegeven. 

 

F I G U U R  4 - 3  |  INKOOP BINNEN HET BOUW PROCES 

Het totale inkoopproces zoals het zojuist beschreven is, is specifieker 
gemaakt met activiteiten die plaatsvinden wanneer het in het bouwproces 
plaatsvindt. In figuur 4-4 op de volgende bladzijde zijn deze activiteiten 
weergegeven.  

De werkvoorbereiders en de inkoper gaven tijdens de interviews aan dat het 
doel van het inkopen is om zo volledig mogelijk in te kopen, zodat een 
gesloten contract ontstaat, en er, op planwijzigingen na, geen meer- en 
minderwerk zal ontstaan. Hoe completer de voorbereiding, hoe beter het 
eindresultaat. Dit geeft aan dat de eerste drie fasen van het inkoopproces 
doorslaggevend zullen zijn voor het eindresultaat. 

4.2.1 INITIËLE INKOOP 
In de initiële inkoop wordt het proces van het inkopen van goederen en 
diensten bedoeld, tot aan het vastleggen in het contract. Het inkopen wordt 
als het ware voorbereid. In figuur 4-5 is dit proces van inkoopvoorbereiding 
weergegeven in een SADT-schema. De inkoopvoorbereiding, stap R1 uit 
figuur 1-1 over het totale bouwproces, komt geheel terug in de initiële inkoop. 
Dit is ook te zien in figuur 4-4.  
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F I G U U R  4 - 5  |  PROCES R1:  INKOOP VOORBEREIDEN 

De werkzaamheden die tijdens het voorbereiden van de inkoop plaatsvinden 
worden uitgevoerd door de werkvoorbereider, met ondersteuning van de voor 
het project verantwoordelijke inkoper. De werkvoorbereiding is aanwezig voor 
het (bouw)technische deel van de inkooptransactie, terwijl de inkoper hem 
bijstaat bij het commerciële gedeelte. Zoals Friso Hendriks, sr. 
werkvoorbereider momenteel werkzaam aan het project Vredenburg in 
Utrecht, opmerkte tijdens het interview:  

 “De werkvoorbereider maakt als het ware het boodschappenlijstje. Aan de 

hand van het boodschappenlijstje ga je in overleg met de inkoop, bij welke 

winkel je het beste het boodschappenlijstje kunt kopen.” 

 

4.2.2 OPERATIONELE INKOOP 
Nadat er voldoende is voorbereid voor het werk, kan er worden begonnen 
met de uitvoering. Dit komt in het inkoopproces terug als de operationele 
inkoop. In deze fases worden ‘de materialen en diensten binnen de 
overeengekomen voorwaarden in het contract afgeroepen en wordt gezorgd 
voor orderbewaking en (financiële) afbakening’ [Den Butter, et al., 2005].  

De hoeveelheid werk dat moet worden verricht gedurende de operationele 
inkoopactiviteiten is afhankelijk van de compleetheid van de werkzaamheden 
die zijn uitgevoerd gedurende de initiële inkoopfase. Indien alle 
voorbereidende activiteiten adequaat zijn uitgevoerd, zal dit leiden tot weinig 
werk in het na-traject [Van Weele, 2001].  

De inkoopfases bestellen en bewaken vinden plaats gedurende de uitvoering 
van het bouwwerk. In figuur 4-6 is dit uitvoeringsproces weergegeven. Binnen 
dit proces hoort het afroepen van het materiaal (proces R3.1)tot de 
bestelfase, en de twee controlestappen tot de bewakingsfase (stappen R3.2 
en R3.4). In deze fase worden de werkzaamheden voornamelijk uitgevoerd 
door een uitvoerder. Het afrekenen van het meer- en minderwerk gebeurd na 
de uitvoering van het betreffende onderdeel. Deze activiteit kan worden 
uitgevoerd door een werkvoorbereider, uitvoerder of projectleider, afhankelijk 
van de bouwfase waarin het werk zich verkeerd op dat moment.  
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F I G U U R  4 - 6  |  PROCES R3:  UITVOEREN BOUWWERK 

4.3 PROCESBESCHRIJVING  
Aan de hand van de in de voorgaande paragraaf besproken inkoopfases, 
worden de activiteiten beschreven die plaats moeten vinden om een 
bouwproduct te kunnen inkopen.  

4.3.1 SPECIFICEREN  
De eerste stap die plaatsvindt in het inkoopproces is het specificeren van de 
benodigdheden. Dit is één van de belangrijkste stappen in het proces, omdat 
hierbij wordt aangegeven welke producten ingekocht gaan worden. 
Gedurende de specificatiefase wordt de leveringsomvang bepaald. Het 
proces van het bepalen van de leveringsomvang is te vinden in figuur 4-7.  

Het doel van het bepalen van de leveringsomvang is het aanmaken van een 
aanvraagset die meegestuurd wordt bij de aanvraag van offertes. De 
aanvraagset bevat alle gegevens die nodig zijn voor de onderaannemers om 
een prijs te kunnen bepalen.  

Het proces van het bepalen van de leveringsomvang begint met het houden 
van een inkoopoverleg (stap R1.1.1). In dit overleg tussen de 
werkvoorbereider(s), de inkoper en de projectleider wordt besproken wat er 
precies ingekocht gaat worden en op welke manier, de inkoopstrategie wordt 
hierbij bepaald. Ook wordt er bekeken welke stukken er gebruikt gaan worden 
voor het inkopen: de contractstukken (het bestek) of misschien zijn er al 
werktekeningen beschikbaar. De inkoopplanning wordt hierbij ook besproken.  

De volgende stap is het inventariseren van het bestek (stap R1.1.2). Hierbij 
wordt het in geschreven bestek bekeken welke artikelen erbij horen en welke 
kwaliteitseisen bij de elementen horen. De betreffende bestekartikelen 
worden gekopieerd, ingescand of uitgeprint (afhankelijk van de aldanniet 
digitale opslagvorm van de bestektekst). Belangrijke stukken worden 
eventueel gemarkeerd. De betreffende onderdelen uit het bestek vormen het 
eerste deel van de aanvraagset. Ook de algemene bepalingen uit hoofdstuk 
0, 01 en 05 van het bestek worden vaak meegestuurd.  
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F I G U U R  4 - 7  |  PROCES R1.1:  LEVERINGSOMVANG BEPALEN 

Tevens zijn de tekstuele onderdelen uit het bestek noodzakelijk voor het 
inventariseren van de juiste tekeningen die bij de tekst horen. Vaak staat in 
de tekst een (vage) verwijzing naar een plaats op de tekening. Dit kan van de 
precieze locatie tot aan alleen het aanwijzen van een bouwdeel of verdieping 
zijn. Wanneer de juiste overzichtstekeningen zijn gevonden, worden ook de 
bijbehorende details opgezocht en bij de andere tekeningen gevoegd (stap 
R1.1.3). De tekeningen vormen ook een deel van de aanvraagset.  

De tekeningen zijn ook de basis voor de demarcatie. Bij een demarcatie wordt 
op de tekeningen aangegeven welke onderdelen wel en welke onderdelen 
niet moeten worden meegenomen in de offerte van de onderaannemer (stap 
R1.1.4). De demarcatie wordt gemaakt door de werkvoorbereider, welke door 
middel van verschillende kleuren in een tekening de betreffende onderdelen 
markeert. De demarcatietekeningen worden ook bij de aanvraagset 
bijgevoegd.  

In processtap R1.1.5 wordt aan de hand van een standaard inkoopinfo of 
checklist een projectspecifieke inkoopinfo of checklist gemaakt. Of een 
checklist of een inkoopinfo gebruikt wordt is afhankelijk van het project en de 
daaraan meewerkende partijen. In Bijlage 6 is een voorbeeld van een 
standaard checklist terug te vinden voor breedplaatvloeren. Hierin staat wie 
verantwoordelijk is voor een betreffend onderdeel, bijvoorbeeld voor het 
horizontale of verticale transport op de bouwplaats. Ook specifieke 
uitvoeringsonderdelen kunnen hierbij worden ingevuld. Niet alles zal worden 
ingevuld, een aantal minder belangrijke zaken kunnen ook later bij de 
onderhandelingen nog geregeld worden. Inkoper Joris Holman zei hierover 
tijdens de interviews dat wanneer deze op dit moment al bekend zouden zijn, 
bijvoorbeeld dat de onderaannemer ook afval moet afvoeren, het dan kan zijn 
dat hij daar ook een prijs bovenop de aan te bieden prijs gaat rekenen. Wel 
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belangrijk is dat er in de checklist staat dat de prijs prijsvast tot einde werk 
moet zijn. In de checklist kunnen ook de plannings- of leveringsdata worden 
gezet, zoals de datum wanneer gestart moet worden, maar een aparte 
voorbereidingsplanning zou ook kunnen worden bijgevoegd. Het is afhankelijk 
van de informatie die op dat moment bekend is.  

De inkoopvoorbereiding wordt afgesloten met het bijeenrapen van alle 
stukken die zijn verzameld gedurende de voorbereidende stappen. Naast de 
betreffende bestekteksten, tekeningen, details en demarcaties kunnen 
eventueel nog principeschetsen mee worden gestuurd over de manier of 
volgorde van uitvoeren. Ook is het mogelijk dat er al hoeveelheden 
beschikbaar zijn van de in te kopen onderdelen, dan worden deze ook 
meegestuurd. Op dit moment worden de hoeveelheden nog niet zelf 
uitgerekend, dit wordt eventueel tijdens de selectiefase van het inkoopproces 
gedaan, mocht dat nodig zijn. De informatie die bekend is, wordt 
meegestuurd.  

Ten slotte wordt ook een projectintroductieboekje meegestuurd. Hierin wordt 
kort uitgelegd wat het project inhoudt, en wat de specifieke eisen hiervan op 
de bouwplaats zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld logistieke zaken zijn zoals het 
leveren via een specifieke aanvoerroute of een beperkte opstelplaats voor 
vrachtwagens, maar ook veiligheidszaken. Een projectintroductieboekje kan 
ook een deel van de inkoopinfo zijn.  

4.3.2 SELECTEREN  
In de selectiefase vinden twee stappen uit het proces van inkoop 
voorbereiden plaats. Dit zijn het aanvragen van offertes en het kiezen voor de 
meest gunstige partij voor het te maken of te leveren onderdeel.  

 

F I G U U R  4 - 8  |  PROCES R1.2:  OFFERTES AANVRAGEN 

Het proces van het aanvragen van de offertes (proces R1.2) is weergegeven 
in figuur 4-8. Als eerste worden de partijen geselecteerd waarbij de offertes 
zullen worden aangevraagd (stap R1.2.1). De inkoper maakt, in overleg met 

“Het is bij inkoop vaak 

roeien met de riemen die 

je hebt.”  

Joris Holman 

inkoopcoördinator Heijmans  
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de projectleider en de werkvoorbereider, een lijst van geschikte kandidaten, 
waarna er eerst gebeld wordt om te kijken of deze partijen interesse hebben 
om het werk uit te voeren (stap R1.2.2). Vervolgens wordt er een brief 
opgesteld (stap R1.2.3), welke naar de verschillende geselecteerde partijen 
worden gestuurd (stap R1.2.4). Uiteindelijk stelt de potentiële onderaannemer 
een offerte op aan de hand van de aangeleverde gegevens en de kennis, 
ervaring en gegevens die het bedrijf heeft (stap R.1.2.5). De gemaakte offerte 
wordt gestuurd naar de hoofdaannemer van het project. Het is de bedoeling 
dat de onderaannemer alleen calculeert wat er gevraagd wordt en niet het 
gevraagde aan gaat passen. Eventueel kan de potentiële onderaannemer wel 
een aantal zaken optioneel meenemen in de offerte.  

Nadat de offertes van de potentiële onderaannemers zijn binnengekomen bij 
de hoofdaannemer, kan er een keuze worden gemaakt voor de meest 
gunstige of meest geschikte kandidaat (proces R1.3). Dit proces is in figuur 
4-9 te zien. Eerst wordt vastgesteld wat het budget is (stap R1.3.1). Dit wordt 
gedaan aan de hand van de begroting van het project. Dit budget is tevens 
informatie waaraan de offertes gespiegeld worden.  
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F I G U U R  4 - 9  |  PROCES R1.3:  KEUZE MAKEN 

Tijdens het spiegelen van de offertes (R1.3.3) worden de offertes met elkaar 
vergeleken. Hierbij is het noodzaak dat je ‘appels met appels vergelijkt’. De 
aangeboden zaken en hoeveelheden die in de offertes zijn vermeldt, worden 
vergeleken met elkaar. Wanneer de offertes globaal dezelfde aantallen 
hebben, zal dat gaan. Het komt echter vaak voor dat de hoeveelheden sterk 
van elkaar afwijken. Wanneer dit het geval is, moeten zelf hoeveelheden 
worden uitgetrokken of geteld worden (stap R1.3.2). In de interviews 
vertelden de werkvoorbereiders dat dat globaal gebeurd. Wanneer er niet 
veel wijzigingen hebben plaatsgevonden in de tussentijd, kunnen de getallen 
uit de calculatiefase gebruikt worden. 

“Als je aanvraag goed is, 

krijg je ook wel goede 

offertes.” 

Esther Bruystens, 

werkvoorbereider Heijmans  
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Wanneer de offertes gespiegeld zijn, is duidelijk welke informatie nog in de 
offertes mist. De aanbiedende partijen kunnen worden uitgenodigd voor een 
gesprek waarbij de offerte kan worden toegelicht (stap R1.3.4). Hierbij wordt 
de offerte en de leveringsomvang besproken. Onduidelijke zaken kunnen 
worden toegelicht. Na dit gesprek krijgt de aanbiedende partij de gelegenheid 
om de offerte nog aan te passen (stap R.1.3.5). De aangepaste offertes 
kunnen hierna nogmaals gespiegeld worden (nogmaals stap R1.3.3). Doordat 
nu voor beide partijen duidelijker is wat is meegenomen en wat niet, zal dit 
sneller gaan.  

Uiteindelijk kan er een keuze worden gemaakt voor één van de potentiële 
onderaannemers (stap R.1.3.6). Deze keuze is niet alleen gebaseerd op de 
prijs. Er wordt voornamelijk gekeken naar het aangebodene in relatie tot de 
prijs. Dat dit belangrijker is dan de laagste prijs omschreef Ruskin al in de 
19de eeuw in wat tegenwoordig bekend staat als de ‘common law of business 
balance’ (zie kader). 

Leveringsbetrouwbaarheid en de financiële situatie van de onderaannemer 
spelen ook mee in de beslissing. Ten Cate [2006] zegt in zijn boek dat vaak 
“de specificatie van de wijze waarop met de levering, afstemming wordt 
bereikt met de logistieke organisatie op de bouwplaats, doorslaggevend zal 
zijn”. 

Daarbij gaven in de interviews enkele werkvoorbereiders ook aan dat er 
persoonlijke motieven kunnen meespelen. Werkvoorbereider Esther 
Bruystens beschreef dit als ‘een goed gevoel’ hebben bij de potentiële 
aanbieder. Dit is ook in de literatuur terug te vinden. Welling [2006] schrijft dat 
een inkopende organisatie in het beginsel opereert in een economisch 
krachtenveld, maar dat persoonlijke motieven en doelstellingen hierbij niet uit 
te sluiten zijn. Het inkoopgedrag van organisaties heeft zowel een 
economische als sociale factor. In het maken van een keuze voor een 
onderaannemer wegen dus meerdere zaken mee. Voor de keuze is het een 
belangrijk gegeven dat het gene wat gevraagd wordt, ook aangeboden wordt 
door een partij die wordt gezien als betrouwbaar (zowel op gevoel als op 
cijfers).  

4.3.3 CONTRACTEREN  
De laatste fase in de initiële inkoop is het contracteren. Zoals al eerder 
gezegd is het belangrijk dat een contract alles dekkend is. Het proces van het 
opstellen van het contract (proces R1.4) is weergegeven in figuur 4-10. 

Als eerst wordt er wordt er met de onderaannemers onderhandeld over de 
inhoud van het contract (stap R1.4.2). Hierbij zijn zowel de inkoper zijn met 
commerciële kennis, als de werkvoorbereider met de (bouw)technische 
inhoudelijke kennis, aanwezig. De onderhandelingen vinden plaats aan de 
hand van de checklist. De inhoud daarvan vormt de basis van het op te 
stellen contract.  

Common law of business 

balance 

“It is unwise to pay too 

much, but it’s worse to 

pay to little. When you pay 

too much you lose a little 

money – that’s all. When 

you pay too little, you 

sometimes lose 

everything because the 

thing you bought was 

incapable of doing the 

thing it was bought to do. 

The common law of 

business balance 

prohibits paying a little 

and getting a lot – it can’t 

be done. If you deal with 

the lowest bidder, it is 

well to add something for 

the risk you run, and if 

you do that you will have 

enough to pay for 

something better.” 

John Ruskin (1819 – 1900) 
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F I G U U R  4 - 1 0  |  PROCES R1.4:  CONTRACT OPSTELLEN 

Vervolgens wordt het contract opgesteld door de inkoper. Bij eenvoudige 
contracten kan het ook wel eens zo zijn dat een werkvoorbereider er mee aan 
de slag gaat. Het opstellen van het contract (stap R1.4.1) gebeurt aan de 
hand van een standaardcontract of contractgenerator, die specifiek wordt 
gemaakt voor het project en de in te kopen onderdelen. De invulling van het 
contract is gebaseerd op de offerte en de gesprekken die daarna zijn 
gevoerd. De onderste grijze delen uit de checklist, zoals het factuurschema, 
worden in het contract vermeld. De rest van de checklist is als afsprakenlijst 
een bijlage bij het contract.  

Dit contract wordt vervolgens door beide partijen gecontroleerd (stap R1.3.3). 
Ook de projectleider ziet een kopie van het contract. Tenslotte ondertekenen 
beide partijen het contract en is de overeenstemming definitief vastgelegd 
(stap R1.4.4). Daarnaast zal nog een budgetformulier worden ingevuld (stap 
R1.4.5), zodat kan worden bijgehouden hoeveel geld er wordt uitgegeven.  

4.3.4 WERK VOORBEREIDEN  
Wanneer de overeenkomst definitief is, wordt er begonnen aan de 
werkvoorbereiding. De start hiervan is de in/verkoopoverdracht in het 
startoverleg. Hierin wordt overlegd welke activiteiten (bijvoorbeeld het maken 
van extra tekeningen) nog moeten worden uitgevoerd, zodat er gebouwd kan 
worden. 

Op de werkvoorbereidingsfase wordt verder niet ingegaan in dit onderzoek.  
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4.3.5 BESTELLEN  
In de bestelfase worden de onderdelen afgeroepen die geleverd moeten 
worden. In figuur 4-11 is het proces van het afroepen van materiaal 
weergeven in een SADT-schema. De precieze datum, en in sommige 
gevallen ook het tijdstip, van levering moet worden doorgegeven aan de 
onderaannemer. Ook de hoeveelheid, bijvoorbeeld in stuks of vierkante 
meter, zal daarbij belangrijk zijn, wanneer niet de gehele order in één keer 
geleverd gaat worden. Daarnaast is natuurlijk het adres van de bouwplaats 
belangrijk.  

 

F I G U U R  4 - 1 1  |  PROCES R3.1:  AFROEPEN MATERIAAL  

Afroep gebeurt door de uitvoerder via een afroeplijst die is samengesteld via 
de uittrekstaten (stap R3.1.1 en R3.1.2). Bevestiging van de afroep gebeurt 
telefonisch of per fax (stap R3.1.3). 

Na bevestiging van de afroep volgt de levering van de producten (stap 
R.3.1.4). Daarbij hoort een pakbon waarop de leverancier heeft aangegeven 
wat er geleverd is.  

Bestellen vindt niet altijd plaats als een apart proces. In sommige gevallen 
valt het contract samen met het afroepen van de inkooporder [Van Weele, 
2001]. Dit zal zo zijn als de uit te voeren werkzaamheden snel volgen op het 
tekenen van het contract.  

4.3.6 BEW AKEN 
In de bewakingsfase vindt de orderbewaking plaats. Hierbij wordt 
gecontroleerd of alle geleverde producten wel aan alle eisen voldoen. Tijdens 
de bouw zal dit niet voor elk product afzonderlijk zijn. Hierbij moet de tijd en  
kosten worden afgewogen van de gevolgen van het niet voldoen van het 
product aan de eisen die gesteld zijn, vergeleken met de tijd en kosten die het 
controleren van elk object met zich mee zal brengen. Na levering en ook 
tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd of alles nog volgens plan verloopt en 
er geen beschadigingen zijn opgetreden.  

Ook de voortgang van het project wordt bewaakt. Dit gebeurt aan de hand 
van een standlijn in de planning. Van elke activiteit wordt bekeken of deze al 
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afgerond is, en of deze nog op schema is. De manier waarop dit wordt 
bijgehouden is met een stift of een touwtje in de algemene planning bij elke 
activiteit de huidige stand van zaken aan te geven met betrekking tot het wel 
en het (nog) niet uitgevoerde. De ene activiteit zal misschien wel voor op 
schema lopen, terwijl de andere juist achterloopt.  

In de interviews gaven de werkvoorbereiders aan dat er niet op tekening werd 
bijgehouden welk onderdeel waar is ingekocht. Dit is omdat de tekeningen 
vaak veranderen, en anders elke keer de nieuwe versie van de tekening weer 
opnieuw moet worden ingekleurd. De werkvoorbereiders gaan uit van de 
demarcatietekeningen die worden gebruikt voor elk nieuw in te kopen 
onderdeel. Hierbij zeggen ze dat je snel genoeg ziet of er per onderdeel nog 
iets vergeten is of dat alles compleet is ingekocht. De ingekochte onderdelen 
worden schriftelijk bijgehouden in de begroting. In deze fase vindt ook de 
manurenbewaking plaats.  

Tot slot kunnen in deze fase van het inkoopproces nog eventuele extra 
documenten worden doorgegeven die nodig zijn tijdens de uitvoering. Deze 
zijn dan afkomstig van de werkvoorbereiding.  

4.3.7 NAZORG EN EVALUATIE 
In de nazorg- en evaluatiefase is het zaak dat de factuur van de 
onderaannemer betaald is. Ook wordt in deze fase het meer- en minderwerk 
bepaald en afgerekend (proces R4). In figuur 4-12 is het proces van het 
afrekenen van meer- en minderwerk weergegeven.  

 

F I G U U R  4 - 1 2  |  PROCES R4:  AFREKENEN MEER- EN MINDERW ERK 

Als eerst moet er worden gesignaleerd dat er meer- en minderwerk is (stap 
R4.1). Wanneer er een complete inkoopovereenkomst is afgesloten die alles 
dekt, zal er alleen meer- en minderwerk zijn door planwijzigingen.  

Wanneer meer- of minderwerk wordt gesignaleerd, wordt bepaald hoeveel dit 
is (stap R4.2). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de definitieve 
productietekeningen of de revisietekeningen. Dit moet vervolgens worden 
goedgekeurd door zowel de inkoper als werkvoorbereider (stap R4.3). Als het 
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is goedgekeurd wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld (stap R4.4). 
Deze wordt getekend en de factuur wordt betaald.  

Het kan ook zijn dat de onderaannemer zelf het meer- en minderwerk 
bijhoudt. In dat geval moet het opgegeven meer- of minderwerk nog wel 
goedgekeurd worden.  

Aan het einde van de samenwerking tussen onderaannemer en de 
hoofdaannemer van het project wordt een evaluatiegesprek gehouden (stap 
R4.5). Deze evaluatie kan weer bij volgende inkoopacties worden gebruikt, 
als referentie.  

4.4 KNELPUNTEN IN HET HUIDIGE INKOOPPROCES 
Met behulp van interviews is achterhaald welke knelpunten er in het 
inkoopproces zitten.  

De werkvoorbereiders en inkoper vonden het vooral belangrijk dat er een 
gesloten, allesomvattend contract moet komen te liggen aan het einde van de 
initiële inkoopfase. Dit is cruciaal voor het verdere verloop van het 
uitvoeringsproces. Bovendien worden conflicten tussen de hoofdaannemer en 
de onderaannemer hierdoor vermeden.  

Om een allesomvattend contract te kunnen sluiten, moet ondubbelzinnig 
duidelijk zijn wat er in moet worden gekocht. Uit de interviews blijkt dat juist dit 
specificeren een cruciale stap is. Onjuist of onvolledig specificeren werkt door 
in het gehele inkoopproces. Een veelvoorkomend probleem, dat dan ook 
werd aangegeven tijdens de interviews, was dat een offerte niet conform de 
inkoopspecificatie is. Hierdoor kunnen de binnengekomen offertes niet direct 
met elkaar worden vergeleken, omdat de inhoud niet met elkaar 
overeenkomt. Er zouden als het ware ‘appels met peren’ worden vergeleken.  

Verschillen in de inhoud van offertes en het aangevraagde of offertes 
onderling kunnen zitten in het niet meenemen van bepaalde elementen. Ook 
kan er onduidelijkheid bestaan of de offertes inclusief bepaalde 
kwaliteitseisen zijn, bijvoorbeeld inkassingen ten behoeve van leidingwerk of 
inclusief het teken- en engineeringswerk.  

Het niet conform de specificaties zijn van de offertes kan meerdere oorzaken 
hebben. Als eerst kan het een voortschrijdend of een ander inzicht zijn van de 
potentiële onderaannemer. Hij heeft dan een andere oplossing bedacht om 
het werk uit te voeren, en heeft dit alvast verwerkt in zijn offerte. De andere 
oorzaak is het niet eenduidig zijn van de specificaties. De onderaannemer 
heeft de gegevens geïnterpreteerd en deze verwerkt op de manier waarop hij 
denkt dat het zit. Naarmate de offerte-aanvraag onduidelijker is, zal de 
onderaannemer er steeds meer een eigen draai aangegeven. Het is dus van 
groot belang dat de inkoopspecificaties maar op één manier te interpreteren 
zijn. Op die manier zullen in de offertes van de verschillende onderaannemers 
dezelfde zaken meenemen en zullen deze goed te vergelijken zijn en zal er 
eenvoudig een keuze gemaakt kunnen worden.  

Naast het probleem dat de inkoopspecificaties niet duidelijk zijn, kan het ook 
voorkomen dat de inkoopspecificaties niet volledig zijn of er discrepanties in 

“Van vraagtekens heb je 

last tijdens het gehele 

inkoopproces.”  

Joris Holman 

inkoopcoördinator Heijmans  
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zitten. De aangeleverde informatie van de architect of contructeur kan niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. Er kunnen bijvoorbeeld 
tegenstrijdigheden zijn tussen de bestektekst en de tekeningen of de 
bestekteksten onderling, waardoor niet duidelijk is wat er ingekocht en 
gebouwd moet gaan worden.  

Ten slotte kan de onderaannemer ook besluiten niet alle genoemde 
onderdelen in de specificatie aan te bieden. Voor een aanvraag van een 
offerte voor bijvoorbeeld zowel vloeren, wanden en kolommen, kan het 
voorkomen dat de onderaannemer alleen een prijsopgave geeft van de 
vloeren en zich niet wil bezig houden met wanden en kolommen.  

Verschil in offertes kan dus komen door: 

• Een voortschrijdend of ander inzicht van potentiële onderaannemer. 
• Onwil van de potentiële onderaannemer. 
• Verschil in interpretatie door: 

o onvolledige specificatie 
o tegenstrijdigheden in specificatie 

Een juiste specificatie opgeven is dus belangrijk. 

Als laatste probleem geven werkvoorbereiders ook aan dat het kan zijn dat de 
offertes te laat binnenkomen. Afhankelijk van de inhoud van de offerte en het 
bedrijf wordt deze offerte nog meegenomen.  

Ook in de literatuur wordt het specificeren als belangrijk gezien. Welling 
[2006] gaat in zijn proefschrift in op de samenwerkingsproblemen die tussen 
de verschillende meewerkende organisaties kunnen ontstaan in het 
inkoopproces. Het begrip samenwerkingsproblemen heeft hierbij betrekking 
op de mate waarin de mondelinge of schriftelijke overeenkomsten worden 
nagekomen door de verschillende partijen. Welling concludeert dat de kans 
op samenwerkingsproblemen is kleiner is naarmate: 

• het voor de inkopende organisatie eenvoudiger is om de ontvangen 
offertes en prijs-kwaliteitsverhouding van de leveranciers of 
onderaannemers met elkaar te vergelijken ; 

• de financiële omvang van een inkooptransactie kleiner is ; 
• het voor de inkopende organisatie eenvoudiger is om gemaakte 

schriftelijke afspraken achteraf te controleren.  

Als laatste geeft hij nog aan dat de kans op samenwerkingsproblemen bij het 
uitbesteden van (onderaannemers)diensten groter is dan bij het inkopen van 
(bouw)materialen. Als verklaring geeft Welling hiervoor dat dit verschil 
betrekking heeft op het gemak waarmee de benodigde goederen of diensten 
kunnen worden gespecificeerd ofwel, de complexiteit van de inkooptransactie 
[Welling, 2006].  

Zowel in de literatuur als in de interviews komt dus naar voren dat een juiste 
specificatie problemen in de rest van het proces verminderd. Het is dus zaak 
om juist en ondubbelzinnig te kunnen specificeren, om het proces soepel te 
kunnen laten verlopen.  
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4.5 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is de eerste taakstelling behandeld. Er is onderzocht hoe het 
huidige inkoopproces eruit ziet zonder het gebruik van BIM.  

Voor elke stap in het inkoopproces processchema’s zijn gemaakt die de 
stappen weergeven in het huidige inkoopproces. Daarnaast zijn de 
knelpunten van deze stappen en daarmee het gehele proces beschreven.  

Als conclusie kan worden getrokken dat specificatie een cruciale stap is in het 
inkoopproces. De beschreven knelpunten kwamen vooral voort uit problemen 
die zaken in de eerste inkoopfase onjuist of onduidelijk waren. De mate 
waarin de specificatie volledig en ondubbelzinnig wordt gedaan is dus van 
invloed op het gehele proces. De kans op conflicten wordt kleiner en de 
snelheid waarmee het inkoopproces wordt doorlopen, wordt daardoor groter.  
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5 BENODIGDE INFORMATIE IN HET HUIDIGE INKOOPPROCES 
“In the building industry, information is the heart of the workflow; it is the 

currency, the medium of exchange that allows everyone to do what they do. 

When the flow of information stops, work stops.” 

Deke Smith & Michael Tardif in ‘Building Information Modeling’ [2009] 

Informatie is een belangrijke factor in het gehele bouwproces. Ook in het 
inkoopproces is informatie van essentieel belang. De informatie moet naar 
andere partijen worden overgedragen: de partijen die het uiteindelijke werk 
zullen gaan verrichten.  

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag uit 
taakstelling 2. Deze luidt als volgt: 

Welke gegevens zijn nodig op welk tijdstip in het inkoopproces voor het 

inkopen van een prefab beton casco? 

In hoofdstuk 4 zijn de processen beschreven van de fases binnen het 
traditionele inkoopproces en zijn de te raadplegen en te maken documenten 
al ter sprake gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze benodigde 
informatie, die wordt gebruikt gedurende het huidige inkoopproces. Als 
voorbeeld wordt hiervoor een prefab beton casco gebruikt.  

TOEGEPA ST  

Om de informatie in dit hoofdstuk minder abstract te maken, wordt na de 
bespreking van elk van de onderdelen van benodigde informatie ingegaan 
op de toepassing daarvan bij een specifiek project. De toegepaste theorie is 

herkenbaar een blauw kader zoals het deze.  

Het project dat voor deze toepassing gebruikt wordt, is ‘Orion’: een 
onderwijsgebouw dat momenteel wordt gebouwd voor de Universiteit 
Wageningen. Hierin is een deel van de constructie gemaakt van prefab 
beton. In het toepassingsgedeelte wordt gefocust op het inkopen van het 
prefab beton voor dit project. Het ontwerp is van Ector Hoogstad Architecten. 
De uitvoering wordt gedaan door Heijmans Utiliteitsbouw. In Bijlage 7 is een 

korte uitleg over het ontwerp opgenomen.  

5.1 SPECIFICEREN 
Tijdens de specificatiefase van het inkoopproces worden de documenten voor 
de aanvraagset verzameld. Dit zijn documenten die de onderaannemer nodig 
heeft voor het opmaken van de offerte. De aanvraagset zal de volgende 
documenten bevatten: 

• Tekeningen en details waarop het element zichtbaar is 
• Betreffende bestekstekst 
• Demarcatietekeningen 

• Planning en leveringsschema 

 

F I G U U R  5 - 1  |  

IMPRESSIE VAN ORION 
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• Bouwvolgorde 
• Principeschetsen uitvoering 

• Bouwplaatsplattegrond 
• Projectinformatieboekje 
• Checklist of inkoopinfo 

• Eventueel hoeveelhedenstaat 

De informatie die deze documenten in de aanvraagset zal inhouden, wordt 
hieronder toegelicht.  

5.1.1 GEOMETRIE,  LOCATIE EN CONTEXT VAN DE ELEMENTEN  
Om de geometrie, locatie en vooral de context van de in te kopen elementen 
weer te geven worden tekeningen meegestuurd. De bouwkundige en/of 
constructieve tekeningen en details zijn hiervoor nodig. Op deze tekeningen 
staat de geometrie en de locatie van alle onderdelen van het project. Ook zijn 
de afmetingen van de onderdelen en het project af te leiden. Daarnaast 
worden ook bouwkundige onderleggers of algemene tekeningen meegestuurd 
om een beeld te krijgen van het project. De context, dus de andere elementen 
in de omgeving, worden direct duidelijk. Specifiek voor het inkopen van prefab 
beton elementen worden er, als deze al beschikbaar zijn, ook tekeningen met 
de instortvoorzieningen meegestuurd van zowel de elektrotechnische als de 
werktuigbouwtechnische leidingen en installaties.  

De tekeningen waarop de offerte moet worden gebaseerd, kunnen zowel 
bestek- als werktekeningen zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid daarvan. 
Het is aan te raden om in te kopen met actuele tekeningen, aangezien daar 
op staat aangegeven wat uiteindelijk gebouwd moet worden.  

Daarnaast is het belangrijk dat de tekeningen consistent zijn, dat wil zeggen, 
met elkaar in overeenstemming zijn. De wand die op een plattegrond is 
getekend als 3 meter lang, moet op de bijbehorende doorsnede ook 3 meter 
lang zijn, en bovendien op precies dezelfde plaats aanwezig zijn. Doordat de 
tekeningen die in CAD gemaakt worden, apart van elkaar worden getekend 
en dus geen koppeling met elkaar hebben, moet elke wijziging op meerdere 
tekeningen worden doorgevoerd. Wanneer dit wordt vergeten op één 
tekening, is niet meer duidelijk wat de uiteindelijke situatie zou moeten zijn. 
Zo ontstaat verwarring.  

De tekeningen die gebruikt worden, worden aangeleverd door de 
ontwerpende partijen. Bij de tekeningen wordt meestal een tekeningenlijst 
meegestuurd, zodat zichtbaar is welke tekeningen in de aanvraagset zitten en 
welke dus gebruikt kunnen worden.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion is voor de aanvraag van offertes voor de prefab betonelementen 
een tekeningenlijst meegestuurd. Hierop is aangegeven welke van de 
tekeningen in de aanvraagset worden meegeleverd. In figuur 5-2 zijn 

fragmenten uit deze tekeningenlijst te zien. 
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F I G U U R  5 - 2  |  FRAGMENTEN UIT DE TEKENINGENLIJST VOOR DE AANVRAAG VAN OFFERTES VOOR PREFAB 

BETONELEMENTEN 

Zoals uit de figuur op te maken is, worden enkele architectonische 
plattegronden, een doorsnede, principedetails en de constructieve 

plattegronden en details meegestuurd.  

5.1.2 KWALITEITSEISEN VAN DE ELEMENTEN  
Op tekeningen die zojuist zijn opgezocht, staat vooral geometrische 
informatie. Er is echter ook informatie nodig over de kwaliteit waaraan de in te 
kopen elementen moeten voldoen. Dergelijke informatie staat in een 
traditionele aanbesteding in de bijlage van de bestekstekeningen, namelijk de 
bestektekst beschreven.  

Het bestek is ingedeeld in hoofdstukken per werksoort. Prefab beton moet 
bijvoorbeeld gezocht worden onder hoofdstuk 23 – vooraf vervaardigde 
steenachtige elementen. In dit hoofdstuk worden eerst de algemene 
gegevens over prefab elementen aangehaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
toelaatbare maatafwijkingen, normen en voorschriften, en hoe om te gaan 
met beschadigingen of hijsvoorzieningen. Aanvullende eisen en uitvoering 
worden vervolgens behandeld. Dit zijn meer specifieke eisen, speciaal voor 
prefab beton en gaan bijvoorbeeld over de toegestane toeslagstoffen, in te 
storten onderdelen en afwerking van het stortvlak. In het bestekshoofdstuk 
wordt ook gesproken over de informatieoverdracht, keuring- en controle, en 
de inhoud van het te maken werkplan. Voordat er wordt ingegaan op de te 
bouwen elementen worden de risicoverdeling en garanties en de algemene 
eisen met betrekking tot de bouwstoffen (bijvoorbeeld de sterkteklasse van de 
in het zicht zijnde stalen bevestigingsmiddelen) toegelicht. Vervolgens wordt 
per element de types en de inhoud van de types besproken. Elk element 
heeft ook een bestekscode. Hieronder is in figuur 5-3 een voorbeeld 
weergegeven van wat geschreven staat over het constructieve element 
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‘betonnen kolom’ vanuit het (constructieve deel van) het bestek van het 
Meander MC.  

 

F I G U U R  5 - 3  |  VOORBEELD VAN EEN BESTEKSART IKEL OVER HET ELEMENT ‘BETONNEN KOLOM’ UIT HET 

BESTEK VAN HET MEANDER MC.   

Hierin wordt dus gesproken over de eisen waaraan het product moet voldoen. 
Dit kunnen bijvoorbeeld afwerkingseisen (als kleur of vlakheid), eisen aan de 
afmetingen, thermische- of geluidsisolatie zijn. Daarnaast staat er vaak een 
omschrijving van de locatie waar de onderdelen in het gebouw te vinden zijn, 
op welke het besteksartikel betrekking heeft. Bij sommige onderdelen kan ook 
een merk- of typenaam voorgeschreven zijn. Bij het bestek hoort ook een 
kleur- en afwerkstaat.  

Naast de betreffende besteksteksten van de onderdelen, zijn ook de 
algemene besteksteksten van belang. Deze staan in hoofdstuk 0 (algemene 
beschrijving van het werk), 01 (voor het werk geldende voorschriften) en 05 
(bouwplaatsvoorzieningen). Afhankelijk van welke buitenschil er om de prefab 
elementen zit, worden ook de bestekteksten meegestuurd van de 
aangrenzende elementen.  

De bestektekst wordt ook aangeleverd door de ontwerpende partijen. Het 
bestek en de bijbehorende tekeningen horen met elkaar in overeenstemming 
te zijn, aangezien ze dezelfde onderdelen beschrijven. In de praktijk is dit niet 
altijd het geval. Ook binnen het bestek tussen de artikelen onderling kunnen 
discrepanties aanwezig zijn. Controle moet dus plaatsvinden van welke 
informatie op welke plek juist wordt beschreven.  
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TOEGEPA ST  

Ook bij het inkopen van prefab bij Orion worden de betreffende 
besteksartikelen meegestuurd. In figuur 5-2 is te zien dat ook het bestek op 
de tekeningenlijst is genoemd. Het gaat hierbij om hoofdstuk 1 en hoofdstuk 

23, dit is het hoofdstuk over ‘vooraf vervaardigde steenachtige elementen’. 

 

F I G U U R  5 - 4  |  FRAGMENT UIT HET ALGEMENE GEDEELTE VAN HOOFDSTUK 23 VAN HET BESTEK  

 

F I G U U R  5 - 5  |  FRAGMENT UIT HOOFDSTUK 23 VAN HET BOUW KUNDIG BESTEK VAN ORION 
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Figuur 5-4 laat een fragment uit het algemene gedeelte zien van het bestek 
uit dit hoofdstuk. Dit heeft betrekking op alle steenachtige elementen die 

vooraf vervaardigd zijn. 

In figuur 5-5 is een gedeelte uit de paragraaf ‘constructieve elementen’ van 
datzelfde hoofdstuk zichtbaar. Hierin worden de eisen die gelden voor dit 
specifieke element, in dit geval een betonnen binnenwandelement, 

besproken.  

5.1.3 OPGAVE BEDOELDE ELEMENTEN (LOCATIE EN CONTEXT) 
Een belangrijk onderdeel van de benodigde informatie bij het specificeren is 
de opgave van de elementen waarvoor de offerte moet worden gemaakt. Dit 
wordt gedaan met behulp van demarcatietekeningen. Demarcatietekeningen 
zijn tekeningen waarop met kleuren wordt aangegeven welke onderdelen 
moeten worden meegenomen in de offerte. Tegelijkertijd wordt in de 
demarcatie aangegeven waar de elementen zich bevinden in het bouwwerk. 
Ook kan er op een dergelijke tekening onderscheid worden gemaakt tussen 
verschillende typen van een element. Zoals al eerder beschreven is, worden 
deze in het traditionele proces met de hand ingekleurd door de 
werkvoorbereiding. In figuur 5-6 is een voorbeeld van een demarcatietekening 
van vloeren te zien.  

Demarcaties worden meestal gemaakt op overzichttekeningen, maar bij 
kleine of ingewikkelde onderdelen kan er ook een demarcatietekening worden 
gemaakt van bijvoorbeeld detailtekeningen.  

  

F I G U U R  5 - 6  |  DEMARCATIETEKENING VAN DE PARTERREVLOER VAN HET MEANDER MC,  AANGEGEVEN 

ZIJN DE VERSCHILLENDE VLOEREN.   
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TOEGEPA ST  

Bij Orion zijn ook demarcatietekeningen meegeleverd. Een voorbeeld is 

weergegeven in figuur 5-7.  

 

F I G U U R  5 - 7  |  DEMARCATIETEKENING SPECIALE PREFAB W ANDEN BIJ ORION 

Met een roze stift zijn de mee te nemen onderdelen ingekleurd. Hierin is ook 

een enkele opmerking geplaatst over de te leveren onderdelen.  

5.1.4 T I JDSTIP VAN VOORBEREIDING ,  LEVERING EN UITVOERING 
Naast dat wordt aangegeven welke onderdelen worden ingekocht en waar 
deze onderdelen zich in het gebouw bevinden, zal ook het tijdstip nodig zijn 
waarop de uitvoering van de elementen zal plaatsvinden. De precieze tijd en 
datum zal misschien nog niet bekend zijn, maar in ieder geval wordt de week 
aangegeven wanneer de producten nodig zijn. Er zal worden geprobeerd het 
zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.  

De planning wordt gemaakt binnen de afdeling werkvoorbereiding en wordt in 
de vorm van een strokenschema gepubliceerd. In deze fase wordt niet de 
gehele planning aan de aanvraagset toegevoegd, maar zullen de weken van 
start en einde van de uit te voeren activiteiten worden genoteerd.  

Verbonden met de algemene bouwplanning is er ook een inkoopplanning, 
waarin staat wanneer welke producten moeten worden ingekocht en hoelang 
de voorbereiding in beslag neemt. Dit wordt gebruikt om te bepalen wanneer 
met worden begonnen met het inkopen van de verschillende onderdelen. Ook 
de tijdstippen van voorbereiding zullen moeten worden aangegeven in deze 
fase.  
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TOEGEPA ST  

Voor het tijdstip van voorbereiding, levering en uitvoering van de 
breedplaatvloeren van Orion is de planning geraadpleegd. Bij de aanvraag 
van offertes wordt de, op dat moment bekende, planningsdata meegestuurd 

in de checklist. In figuur 5-8 wordt dit geïllustreerd.  

  

 

 

F I G U U R  5 - 8  |  FRAGMENTEN UIT DE CHECKLIST VOOR BREEDPLAATVOEREN VAN ORION 

In de checklist is te zien dat ook de voorbereidingsplanning is meegestuurd. 
De data zijn opgegeven in weken. Ook de uiteindelijke aanvang is opgeven 
door middel van een weekplanning. Alleen de week van de eerste levering is 
vermeld, de detailplanning volgt later en is in overleg met het 

uitvoeringsteam.  

5.1.5 BOUWVOLGORDE 
Wanneer het in te kopen onderdeel bestaat uit meerdere objecten, zal niet 
alleen de tijd waarop geleverd moet worden, maar zal ook de volgorde van 
belang zijn. Dit in verband met de gefaseerde levering van de producten op 
verschillende tijdstippen. Voor de plaatsing van prefab vloerelementen kan de 
legvolgorde van belang zijn. Wanneer de legvolgorde niet direct bepalend is 
voor de voortgang van de uitvoering, kan het ook zijn dat dit wordt bepaald 
door de onderaannemer. De volgorde kan door middel van tekeningen of 
schetsen worden aangegeven, bijvoorbeeld met verschillende kleuren of 
cijfers.  
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TOEGEPA ST  

Bij Orion is het bepaald dat het legplan voor de breedplaatvloeren wordt 
bepaald door de onderaannemer. Het gevolg hiervan is dat ook het 
afroepschema door de onderaannemer wordt bepaald. Beide gegevens zijn 

aangegeven in de checklist die meegeleverd is in de aanvraagset. 

5.1.6 AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING 
Wanneer uit de tekeningen niet duidelijk wordt hoe de uitvoering gedaan zal 
worden, of wanneer er nog aanwijzingen worden toegevoegd, zal er extra 
uitleg nodig zijn. Voor die extra uitleg kunnen schetsen worden meegestuurd. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door een extra latje aan de achterkant van 
een element te plaatsen, het volgende element beter vastgemaakt kan 
worden. Wanneer dit niet op de tekening staat, maar door de 
werkvoorbereider ten behoeve van de uitvoering is bedacht, kan dit door 
middel van een extra tekening of schets duidelijk worden gemaakt. Ook kan 
het zijn dat de tekeningen bijvoorbeeld niet nauwkeurig genoeg zijn. Het 
leveren van deze principeschetsen zal niet altijd nodig zijn.  

TOEGEPA ST  

Bij het project Orion zijn er voor de prefab geen principeschetsen voor de 
uitvoering nodig geweest. Wanneer er opmerkingen waren over de 
uitvoering of de tekeningen zijn deze op de demarcatietekeningen gezet 

(zoals bijvoorbeeld te zien is in figuur 5-7).  

Wel is er later een naadafdichting voor de naden van de prefab wanden bij 
gekomen. Bij de offerteaanvraag voor dit product waren wel 

principeschetsen opgenomen, zoals te zien is in figuur 5-9. 

Op de schets is in een principe detail aangegeven waar de naadafdichting 
nodig is. Hiervoor waren geen tekeningen beschikbaar, dus is er zelf een 

tekening gemaakt door de werkvoorbereiding.  



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  

 

64 | P a g i n a  

 

 

 

FIGUUR 5-9 | SCHETS VOOR UITVOERING VAN NAADAFDICHTING PREFAB ELEMENTEN 

5.1.7 ALGEMENE UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN  
Voor de onderaannemer zullen de omstandigheden op de bouwplaats voor 
het maken van de prijs ook van belang zijn. Is er bijvoorbeeld veel of weinig 
ruimte om producten op te slaan? Is er een specifieke aanvoer- en 
afvoerroute? Zijn er speciale tijden waarop gelost moet worden? Dit zijn 
voorbeelden van vragen die de potentiële onderaannemer zal stellen bij het 
bepalen van de prijs. De onderaannemer wil inzicht over hoe de bouwplaats 
eruit ziet wanneer hij op de bouwplaats komt. Dit kan bijvoorbeeld in een 
bouwplaatsplattegrond van de situatie op dat tijdstip.  

De informatie over de specifieke uitvoeringsomstandigheden die niet 
zichtbaar zijn in de bouwplaatsplattegrond kan worden beschreven in een 
projectinformatieboekje. In een projectinformatieboekje of een vergelijkbaar 
document kan ook informatie over werktijden, veiligheidseisen, registratie- en 
pasjessystemen, etc. worden vermeldt.  
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Ook zal er informatie nodig zijn over het transport op de bouwplaats zelf. 
Welke transportmiddelen moet de onderaannemer zelf nog regelen en welke 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer? Dit kan worden 
vermeld in de checklist of inkoopinfo. De checklist zal in een volgende 
paragraaf behandeld worden.  

TOEGEPA ST  

Voor de bouw van Orion is er een introductieboekje gemaakt, waarin 
algemene informatie over de bouwplaats wordt gegeven. In het voorwoord 

wordt door de projectleider het doel van het document verteld: 

Het doel van dit boekje is u een eerste indruk te geven van het project 

Nieuwbouw Orion te Wageningen en vooral om u wegwijs te maken in de 

voor dit project geldende regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. Het 

boekje is bestemd voor Iedere bouwplaatsmedewerker die dit krijgt uitgereikt 

samen met de toegangspas voor de bouwplaats, na een video‐instructie.  

In het boekje van enkele pagina’s is opgenomen: 

• Wat gaan we bouwen? – Een introductie van het project 

• De bouwpartners die meewerken 

• Bouwplaatsgegevens (locatie en adres) 

• Geldende werktijden 

• Informatie over de toegangspas voor bouwplaatsmedewerkers 

• Informatie over toegang voor bezoekers 

• Plaats van parkeren en leveren van materialen 

• Bouwplaatsplattegrond (figuur 5-10) 

 

F I G U U R  5 - 1 0  |  BOUWPLAATSPLATTEGROND ORION IN HET INTRODUCTIEBOEKJE 
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• Sanctiebeleid van onveilig gedrag 

• Bouwplaatsregels over: 

o Identificatieplicht 

o Schaft- en sanitaire voorzieningen 

o Bouwwegen en vluchtwegen 

o Instructie medewerkers 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen 

o (hoe te handelen bij) Noodsituaties 

o Verplichte certificaten 

o Gereedschapskeuring 

o Materieelkeuring 

o Randbeveiliging 

o Radio 

o Gevaarlijke stoffen 

o Afval 

o Milieu-incidenten 

o Diefstal 

o Fotografie 

• Enkele renders van hoe het gebouw er uiteindelijk uit komt te zien. 

Bij het boekje zal ook een korte veiligheidsfilm vertoond worden die verplicht 

is voor iedere bouwplaatsmedewerker.  

5.1.8 VERPAKKING  
De benodigde verpakking van de aangeleverde producten kan zowel 
betrekking hebben op het vervoer van de producten (bijvoorbeeld de 
aantallen), maar ook op de opslag en bescherming daarvan. Wanneer er een 
specifieke verpakking noodzakelijk is, kan deze worden beschreven in de 
inkoopinfo of checklist. Soms zijn verpakkingseisen aanwezig in het bestek.  

Het aangeven van verpakkingseisen zal niet voor elk element nodig zijn.  

TOEGEPA ST  

Bij de inkoop van prefab betonelementen bij Orion zijn in dit stadium geen 
specifieke eisen opgenomen voor de verpakking. In de checklist in figuur 
5-11 wordt wel gesproken over de bescherming van gereed zijnde 

onderdelen.  

5.1.9 VERANTW OORDELIJKHEDENVERDELING  
In een vroeg stadium moet al duidelijk worden welke verantwoordelijkheden 
de aannemer heeft en welke de onderaannemer, bij uitvoering van de 
onderdelen. Dit wordt gedaan door middel van, de in de voorgaande 
paragrafen al meerdere malen genoemde, checklist of inkoopinfo. Binnen 
Heijmans Utiliteitsbouw wordt meestal gebruik gemaakt van een checklist. In 
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een checklist staat puntsgewijs aangeven wie waar verantwoordelijk voor is. 
Zo is de hoofdaannemer meestal verantwoordelijk voor het leveren van de 
bouwkraan en valt het leveren van de elementen onder verantwoordelijkheid 
van de onderaannemer. Aanvullende bepalingen kunnen ook op de checklist 
worden aangegeven.  

In Bijlage 6 is een standaardchecklist voor breedplaatvloeren toegevoegd. 
Een dergelijke standaardchecklist wordt projectspecifiek gemaakt en 
meegestuurd met de aanvraagset. Onderdelen die op het moment van 
specificeren nog niet van belang zijn, worden weggelaten. Dit is bijvoorbeeld 
het factuurschema of het retour nemen van afval.  

Een belangrijk onderdeel dat wel op de checklist aanwezig moet zijn, is dat de 
prijs die wordt gegeven, vast moet zijn tot het einde van het werk. Wanneer 
dit niet specifiek wordt aangegeven, kan de onderaannemer, wanneer er 
bijvoorbeeld pas 2 maanden later verder wordt gegaan met de offertes, een 
hogere prijs vragen voor hetzelfde werk. Prijsvastheid is dus een belangrijke 
vereiste in de aanvraag van offertes.  

TOEGEPA ST  

In de checklisten die bij de offerteaanvraag voor het prefab beton voor Orion 
worden meegeleverd wordt er voor een aantal zaken betreffende het 
onderdeel vastgelegd wie ervoor verantwoordelijk is. In figuur 5-11 is een 

gedeelte van de checklist voor prefab betonelementen van Orion te zien.  

 

F I G U U R  5 - 1 1  |  FRAGMENTEN UIT DE CHECKLIST VOOR PREFAB BETONELEMENTEN VAN ORION 
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Per onderwerp is aangegeven wie ervoor verantwoordelijk is: de 
opdrachtgever (in dit geval Heijmans) of de opdrachtnemer (de 
onderaannemer). Er wordt onder andere ingegaan op de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het transport en bescherming van 
elementen. Ook in figuur 5-8 was al een deel van een checklist van Orion te 

zien, in dat geval ging het over breedplaatvloeren.  

5.1.10 EVENTUEEL  
Naast de eerder genoemde zaken kunnen eventueel nog andere informatie 
en documenten worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is het 
tekeningenroulatieschema. Dit kan van belang zijn wanneer er meerdere 
controlerondes zijn die lastig te volgen zijn.  

5.1.11 HOEVEELHEDEN  
Een ander document dat eventueel wordt meegestuurd, maar wel belangrijk 
kan zijn, is een hoeveelhedenstaat. De hoeveelheden worden meestal nog 
niet uitgetrokken gedurende de specificatiefase, maar wanneer deze kant-en-
klaar aangeleverd kunnen worden aan de hoofdaannemer, zullen deze 
meegestuurd worden voor de aanvraag van de offerte. Wanneer er 
hoeveelheden worden meegestuurd, wordt dit meestal gedaan in de vorm van 
een tabel, los van de tekeningen. Hierdoor krijgt de potentiële onderaannemer 
direct inzicht in de omvang van de levering. Hij zal echter in de meeste 
gevallen ook zelf de hoeveelheden (globaal) nog uittrekken om er zeker van 
te zijn dat het klopt. 

TOEGEPA ST  

Bij Orion zijn deze fase van het inkopen geen hoeveelheden meegestuurd.  

5.2 SELECTEREN 
Gedurende de selectiefase komen de offertes van de onderaannemers 
binnen, worden deze met elkaar vergeleken en wordt er een keuze gemaakt 
voor de meest optimale onderaannemer voor het betreffende werk. De 
informatie die bij deze processen nodig is, is de volgende: 

5.2.1 OPGAVE VAN PRIJZEN EN VOORWAARDEN DOOR ONDERAANNEMERS  
De opgave van prijzen en voorwaarden van de potentiële onderaannemers 
wordt natuurlijk gedaan in offertes. Deze offertes zijn voorzien van een prijs 
en voldoen aan de vraag die is gespecificeerd tijdens de specificatiefase in de 
aanvraagset. Ook de voorwaarden van de offerte en vragen en opmerkingen 
worden vermeldt. De offerte wordt gemaakt en geleverd door de 
onderaannemer.  

De wijze waarop de gegevens op papier zijn gezet, verschilt van 
onderaannemer tot onderaannemer. In de offerte staat beschreven wat wordt 
aangeboden en hoe de uiteindelijke prijs is opgebouwd.  
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TOEGEPA ST  

Voor Orion zijn voor de prefab elementen offertes aangevraagd bij 
verschillende bedrijven. In figuur 5-12 is een fragment uit een offerte voor 

prefab elementen te zien. 

  

F I G U U R  5 - 1 2  |  FRAGMENT UIT OFFERTE VOOR PREFAB ELEMENTEN 

In dit fragment zijn de hoeveelheden te zien die de potentiële 
onderaannemer heeft berekend. Daarnaast zijn ook de prijzen vermeld. De 
omschrijving van de meegenomen onderdelen kunnen hierin anders zijn dan 
de omschrijving zoals die binnen de bouwcombinatie of de andere potentiële 

onderaannemers wordt gebruikt.  

Naast deze specificatie van de te leveren onderdelen zijn in deze offerte ook 
de volgende zaken opgenomen: 

• Op- en aanmerkingen t.a.v. bestek en/of tekeningen 

• Opmerkingen t.a.v. de prijs (exclusief btw en inclusief teken- en 
berekenkosten) 

• Tekenen en berekenen 

• Uitvoering: 

o Materiaaleigenschappen 

o Afwerking van materialen 

o Normen en voorschriften 

• Kwaliteit/voorschriften 

• Materiaaltoleranties 

• Inclusief: 

o Hijs- en schoorvoorzieningen 

o Instortvoorzieningen 

• Exclusief 
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• Door u (de bouwcombinatie) te leveren voorzieningen 

• Wapening 

• Levering en levertijd 

• Aansprakelijkheid 

• Verrekening 

• Betaling en betalingstermijn 

• Geldigheidsduur van de offerte 

In de offerte zijn dus niet alleen de hoeveelheden van belang, maar vooral 

ook de voorwaarden van de offerte.  

5.2.2 HOEVEELHEDEN  
Hoeveelheden zijn in dit stadium nodig om de offertes met elkaar te kunnen 
vergelijken. Deze hoeveelheden kunnen uit de begroting of uit eerdere 
offertes komen, maar wanneer daar geen beschikking over is, zullen de 
hoeveelheden zelf moeten worden uitgetrokken. Werkvoorbereiders gaven in 
de interviews aan dat de hoeveelheden globaal worden berekend, om te 
controleren of het mogelijk is wat de onderaannemers aanbieden. Ondanks 
dat het belangrijk is om te weten wat de hoeveelheden betekenen, worden 
deze meestal opgesteld in tabellen.  

TOEGEPA ST  

Voor het beoordelen van de offertes zijn de hoeveelheden van Orion uit de 
werkbegroting gehaald. In figuur 5-13 zijn de hoeveelheden van de prefab 

wanden weergegeven. 

 

F I G U U R  5 - 1 3  | HOEVEELHEDEN VAN PREFAB W ANDEN VAN ORION 

BINNENSPOUWBLADEN   Aantal  

 Dragende binnenspouwbladen, dikte: 225 mm, detail 14-1-5  1  pst 
 - Totale oppervlakte: 3276,74 m2 1  pst 
 - Koop stelbout+schroefhuls vloerrand: 1 st./ m1 849  st. 
 - Wapening:  100  kg/m3 

 - DEMU stekankers in Binnenspouwblad  672  st. 
     

 BETONWAND KELDER      
 

 

 Prefab betonwand kelder, t.p.v. trappenhuis, dikte: 150 mm   18,26  m2 

     
 BETONWAND VLUCHTTRAPPENHUIS     

 Prefab betonwand t.p.v. vluchttrappenhuis, dikte: 200 mm  1  pst 
 3e t/m 8e verdieping  291,50  m2 

 - Wapening:  85  kg/m3 

 - DEMU stekankers in betonwand binnen, trappenhuis  24  st. 
 - diverse bevestigingsmiddelen  197  st. 
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In de figuur zie je het aantal vierkante meters van de drie verschillende typen 
wanden die in het project aanwezig zijn. Naast de vierkante meters zijn ook 

de wapening en de bevestigingsmiddelen benoemd.  

5.2.3 BUDGET 
Andere informatie die belangrijk is om mee te kunnen vergelijken, is het 
budget. Het budget is een bedrag dat uit de begroting gehaald kan worden. 
Soms worden meerdere onderdelen tegelijkertijd ingekocht, en moeten er 
bedragen bij elkaar opgeteld worden of juist verdeeld worden over 
verschillende posten. De begroting is opgesteld in een tabel, waar de 
budgetregels uit worden gehaald. Per onderdeel is een bedrag gereserveerd 
dat maximaal uitgegeven kan worden om het totale bouwwerk te kunnen 
bouwen binnen de begroting.  

Doordat de begroting in een tabel is opgesteld, moet er in woorden uitgelegd 
worden wat er wordt bedoeld. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat precies onder 
welke post valt.  

TOEGEPA ST  

Het budget voor de prefab wanden is voor Orion terug te vinden in de 
werkbegroting. In figuur 5-14 is een deel van de werkbegroting terug te 

vinden. 

  

F I G U U R  5 - 1 4  |  FRAGMENT UIT DE W ERKBEGROTING VAN ORION 

In de werkbegroting staan de posten verdeeld over categorieën zoals ‘prefab 
groot’ en ‘prefab klein’. Niet alle informatie in de werkbegroting is even 
duidelijk. Zo staat in bovenstaande begroting twee maal de regel ‘koop 
betonnen binnenspouwbladen 225 mm’. Wat is het verschil tussen deze 

twee regels? 
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Omdat met deze werkbegroting niet direct met de offertes te vergelijken is, 
worden hiervoor de juiste regels bij elkaar gezocht en onder elkaar gezet. In 

figuur 5-15 is dit te zien.  

 

F I G U U R  5 - 1 5  |  WERKBEGROTING VAN PREFAB W ANDEN VAN ORION 

In totaal is er dus € 672 001,85 gereserveerd voor het inkopen en monteren 
van de prefab wanden in het project. Engineering is hierin niet 
meegenomen. Dit bedrag is uitgesplitst over de verschillende onderdelen die 
nodig zijn om de wanden te maken. De hoeveelheden uit de vorige 

paragraaf zijn hierin ook terug te vinden. 

5.3 CONTRACTEREN 
In de contractfase wordt vastgelegd wat er wordt ingekocht. De meeste zaken 
zijn hiervan al duidelijk geworden in de specificatiefase of in het gesprek dat 
plaatsvond tijdens de selectiefase. In de contractfase is één document van 
belang: het contract. Een onderdeel van het contract is de volledig ingevulde 
checklist uit de specificatiefase. Deze bevat onder andere: 

• Aandachtspunten qua uitvoering, projectplan en veiligheid.  
• Leverschema 
• Factuurschema 

BINNENSPOUWBLADEN   Aantal Prijs Eenh Totaal 
 Dragende binnenspouwbladen, dikte: 225 mm, detail 14-1-5  1   € 443.069,00  pst  € 443.069,00  
 - Totale oppervlakte: 3276,74 m2 1    pst 
 - Inkassing t.b.v. plinten      
 - Inkassing t.b.v. staalplaat met leidingwerk       
 - Koop stelbout+schroefhuls vloerrand: 1 st./ m1 849   € 3,85  st.  € 3.268,65  
 - Wapening:  100    kg/m3 

 - DEMU stekankers in Binnenspouwblad  672   €7,50  st.  € 5.040,00  
  
 BETONWAND KELDER        
 Prefab betonwand kelder, t.p.v. trappenhuis, dikte: 150 mm   18,26   € 120,00  m2  € 2.191,20  
  
 BETONWAND VLUCHTTRAPPENHUIS       
 Prefab betonwand t.p.v. vluchttrappenhuis, dikte: 200 mm  1   € 40.810,00  pst  € 40.810,00  
 3e t/m 8e verdieping  291,50    m2 

 - Wapening:  85    kg/m3 

 - DEMU stekankers in betonwand binnen, trappenhuis  24    st. 
 - diverse bevestigingsmiddelen  197   € 0,00  st.  € 3.940,00  
  
 ALGEMEEN:        
 - Engineering CAT3  1     pst ?? 
 - Meerprijs wapening:        
 - Productie capaciteit:        
 - Projectleiding/ werkvoorbereiding/ engineering         
  
 SUBTOTAAL    € 672.001,85  
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• Verpakking 
• Horizontaal en verticaal transport 

• Verdere uitvoeringstechnische eisen die nog niet behandeld zijn. 

Naast de checklist zal op basis van de offerte met bijbehorende toelichting en 
de aanvraagset het contract worden opgesteld.  

TOEGEPA ST  

Voor de levering en fabricatie van de prefab elementen is een contract 

gesloten. In figuur 5-16 is een fragment uit een contract voor Orion te zien.  

 

 

 

 

F I G U U R  5 - 1 6  |  FRAGMENTEN UIT HET CONTRACT VOOR PREFAB BETONELEMENTEN 
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Het contract bevat naast de handtekeningen van beide partijen en de 
opdrachtomschrijving ook informatie over de vergoeding, de facturering en 
betaling, de (verwachte) planning, certificaten, garantieverklaring en 
leveringscondities. Daarnaast zitten in de bijlage de algemene inkoop- en 
onderaannemingsvoorwaarden van Heijmans N.V., een aparte 
garantieverklaring en een afsprakenlijst. Deze afsprakenlijst wordt voor een 

groot deel rechtstreeks overgenomen uit de checklist.  

5.4 BESTELLEN EN BEWAKEN 
De volgende fasen van het inkoopproces, bestellen en bewaken, vinden 
plaats gedurende de uitvoering. Hierbij is allereerst de te bestellen 
hoeveelheid nodig en de datum met het tijdstip waarop het geleverd moet 
worden. De informatie hiervan komt van de planning in combinatie met de 
uittrekstaten, welke gecombineerd zijn in een afroepschema. De locatie voor 
de geleverde producten komt vanaf de werktekeningen.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion worden de kanaalplaatvloeren door middel van een 

afroepschema afgeroepen. In figuur 5-17 is een afroepschema zichtbaar.  

 

F I G U U R  5 - 1 7  |  AFROEPSCHEMA VOOR KANAALPLATEN 
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In het afroepschema staat de adressen van zowel de leverancier als het 
project ook de contactpersonen. Daarnaast wordt per levering vermeldt 
hoeveel het er zijn, op welke locatie deze moeten worden geplaatst en in 
welke week deze levering verwacht wordt. Daarnaast kunnen nog 

opmerkingen worden geplaatst, over bijvoorbeeld het aantal vrachten.  

De gedetailleerde 6-wekenplanning geeft informatie over het precieze tijdstip 
waarop de levering moet gebeuren. Een zelfde planning van het gehele 
bouwwerk hangt meestal in de bouwkeet. Hierop wordt met een standlijn 
bijgehouden wat de voortgang is van de activiteiten. Ook het personeelsplan 
en de manuren worden bewaakt.  

5.4.1 CONTROLE 
Naast het bewaken van de voortgang van de het proces, wordt ook de 
kwaliteit van de geleverde producten en de uitvoering hiervan, bewaakt. Deze 
ordercontrole vindt plaats aan de hand van de bij het contract horende 
specificatie. Hierbij zijn dus vooral de documenten nodig die al eerder tijdens 
het inkoopproces zijn geproduceerd. Controles worden bijgehouden aan de 
hand van keuringsformulieren. Alle ontvangen materialen worden op zicht 
gekeurd. Bij het inkopen van prefab onderdelen wordt ook een 
fabriekscontrole gedaan. Uiteindelijk vindt ook een controle plaats van de 
uitvoering.  

TOEGEPA ST  

Bij Orion heeft een fabriekscontrole plaatsgevonden voor de prefab 
betononderdelen. Bij de controle is een keuringsformulier ingevuld, waarvan 

fragmenten te zien zijn in figuur 5-18. 

Op het formulier is na te gaan welke onderdelen van het product 
gecontroleerd zijn en welke tekortkomingen er zijn geconstateerd. Daarnaast 
wordt ook genoteerd wie aanwezig waren tijdens de keurig en hoe en door 

wie het afgehandeld wordt.  
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F I G U U R  5 - 1 8  |  FRAGMENTEN UIT HET FABRIEKSKEURINGSFORMULIER VOOR PREFAB BETONELEMENTEN 

VAN ORION 

5.4.2 AANVULLENDE UITVOERINGSDOCUMENTEN  
Naast orderbewaking kan er in de bewakingsfase van het inkopen ook 
worden gevraagd om extra tekeningen ter ondersteuning van de uitvoering. 
Deze kunnen worden gemaakt door de werkvoorbereiding door bijvoorbeeld 
met kleuren of cijfers een volgorde aan te geven, of een schets te maken met 
betrekking tot de uitvoering. 

5.5 NAZORG EN EVALUATIE 
De laatste fase in het inkoopproces is de nazorg- en evaluatiefase. Hierbij 
wordt de factuur betaald en het meer- en minderwerk bepaald en afgerekend. 
Hiervoor is natuurlijk de inkoopovereenkomst nodig uit de contractfase, maar 
ook wat er veranderd is ten opzichte van dat contract.  

5.5.1 PLANWIJZIGINGEN 
Wanneer er een volledig dekkend contract is afgesloten zijn de enige zaken 
waarop meer- en minderwerk kan worden berekend, de planwijzigingen. 
Hierbij zijn veranderingen aangebracht in het te maken werk. Deze 
veranderingen moeten worden bepaald en worden berekend aan de hand van 
de definitieve productie- of revisietekeningen. Deze moeten worden 
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vergeleken met de tekeningen uit het contract. De veranderingen worden 
afhankelijk van de te verrekenen producten of diensten in manuren of 
hoeveelheden bepaald.  

TOEGEPA ST  

Voor het berekenen van het meer- en minderwerk voor de onderaannemer 
worden de revisietekeningen en de aanvraagset met elkaar vergeleken. Op 

dit moment zijn er nog geen planwijzigingen doorgegeven.  

5.6 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is onderzocht welke informatie nodig is op welk tijdstip in het 
proces. Als conclusie volgt een korte opsomming van de benodigde gegevens 
gedurende het inkoopproces, te zien in tabel 5-1. In deze tabel is per fase 
aangegeven welke informatie nodig is en in welke informatiedrager dat 
aanwezig is. Per fase is aangegeven of de informatie nieuw is aangemaakt of 
opgezocht (met een X). Ook kan het zijn dat de informatie uit een eerdere 
fase gedetailleerder wordt gemaakt of geüpdate. Het kan ook zijn dat de 
informatie uit de vorige inkoopfase wordt meegenomen en wordt gebruikt als 
naslagwerk (aangegeven met een *) 

Uit de eerste taakstelling werd geconcludeerd dat het juist uitvoeren van de 
eerste stap in het inkoopproces cruciaal is. Zoals te zien is in deze tabel is de 
meeste nieuwe informatie nodig in deze eerste fase, de specificatie. In de 
andere fases wordt ook gebruik gemaakt van deze gegevens, welke in de 
loop van het proces en met name de uitvoering, specifieker worden gemaakt. 
Een fout of onduidelijkheid in deze gegevens zal doorwerken in het gehele 
inkoopproces. Het is dus belangrijk dat er zorgvuldig wordt gespecificeerd, 
zodat deze informatie nog lang gebruikt kan worden zonder fouten.  
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T A B E L  5 - 1 |  BENODIGDE INFORMATIE IN HET TRADITIONELE INKOOPPROCES  

(X = NIEUW  OF GEDETAILLEERDER GEMAAKT IN FASE, *= GERAADPLEEGD UIT VORIGE FASE) 
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Tekeningen en 

details 

Geometrie, locatie en context 

van elementen 
x * * x * 

Bestek 
Kwaliteitseisen van 

elementen 
x * * x * 

Demarcatie-

tekeningen 

Opgave bedoelde elementen 

(locatie en context) x * * x * 

Planning of lijst met 

data 

Tijdstip van voorbereiding, 

levering en uitvoering 
x * * x 

 
Tekeningen Bouwvolgorde x * * x 

 
Principeschetsen Aanwijzingen mbt uitvoering x * * x 

 
Bouwplaats-

plattegrond en 

project-

informatieboekje 

Algemene 

uitvoeringsomstandigheden 
x * * * 

 

Checklist of bestek Verpakking x * * * 
 

Checklist 

Verantwoordelijkheden-

verdeling tussen aannemer en 

onderaannemer 
x * x x * 

Hoeveelhedenstaat 
Hoeveelheden in aantal stuks, 

lengte, oppervlakte of volume 
(x) x * 

x  
(per 

levering) 
x en * 

Offertes 

Opgave van prijzen voor het 

geleverde door 

onderaannemers, incl. 

voorwaarden 
 

x * 
  

Begroting Beschikbaar budget 
 

x 
   

Divers 
Aanvullingen of wijzigingen 

op opgegeven specificatie  
x 

  
x 

Contractgenerator Standaard contract 
  

x 
  

 
Status van bestelling 

   
x 

 
Keuringsformulieren 

Voldoen van product aan 

gestelde eisen    
x 

 

Contract 

Overeenkomst van levering 

en productie, incl. 

voorwaarden   
x * * 
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6 MOGELIJKHEDEN INFORMATIEOPSLAG IN BIM 
“The I in BIM is Information. That is where the opportunities exist. That is 

where the value is.” 

Kimon G. Onuma in Big BIM, Little BIM [Jernigan, 2007] 

Wanneer BIM wordt gebruikt in het inkoopproces, wordt het grootste deel van 
de informatie uit het BIM gehaald. Informatie is de kern van het bouw 
informatie model. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden welke 
informatie nodig is in het inkoopproces. Deze informatie moet echter wel 
beschikbaar zijn in de vorm dat degene die het BIM raadpleegt, deze 
informatie ook echt kan gebruiken. In dit hoofdstuk wordt dan ook een 
antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: 

Op welke manier kan de informatie die nodig is in het inkoopproces van een 

prefab beton casco worden verwerkt in het BIM, zodat het kan worden 

gebruikt door de deelnemers aan het inkoopproces? 

In het inkoopproces zal de werkvoorbereider de persoon zijn die het model 
zal gebruiken om informatie te werven. De informatie uit het BIM kan alleen 
gebruikt worden als het op een manier is opgeslagen waar de 
werkvoorbereider iets aan heeft. De informatie die in het BIM wordt 
opgeslagen wordt niet alleen bij het inkoopproces gebruikt, maar kan 
gedurende het gehele proces, door alle partijen die toegang hebben tot het 
BIM, geraadpleegd worden. 

In dit hoofdstuk wordt behandeld op welke manier de benodigde informatie in 
het BIM kan worden opgeslagen en geraadpleegd kan worden. Dit wordt, net 
als in het vorige hoofdstuk, per inkoopfase gedaan.  

TOEGEPA ST  

Net als in hoofdstuk 5 wordt in dit hoofdstuk de theorie in de praktijk 
gebracht door middel van het voorbeeldproject Orion van de Wageningen 
Universiteit (WUR).  Bij dit project is er in realiteit na de aanbestedingsfase 
niets meer met BIM gedaan. Het gebouw is echter wel gemodelleerd. In dit 
hoofdstuk wordt bekeken hoe het inkoopproces van dit project zou kunnen 
worden uitgevoerd met behulp van BIM. De toepassing op het project is te 

herkennen aan de blauwe kaders.  

6.1 ALLE INFORMATIE IN ÉÉN MODEL  
Uit de definitie van BIM die in hoofdstuk 1 is genoemd, komt naar voren dat 
het model alle functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk 
bevat. Hieruit zal volgen dat alle informatie over het bouwwerk in het BIM 
aanwezig is.  

In principe kan alle informatie worden opgeslagen in het BIM. Tijdens de 
interviews kwam naar voren dat de BIM-engineers nog geen beperkingen in 
informatieopslag in het BIM waren tegengekomen. Wel moet hierbij gezegd 

“In the building industry, 

the technology we have at 

our fingertips is not the 

problem. The core 

problem is our failure to 

organize our information.” 

Deke Smith & Michael 

Tardiff, in ‘Building 

Information Modeling – a 

strategic implementation 

guide’ [2009] 

F I G U U R  6 - 1  |  HET 

BIM VAN ORION 
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worden dat er rekening moet worden gehouden met de kosten en baten van 
het in het BIM zetten van informatie. De modelleurs sloten zich hierbij aan: 
niet alle informatie moet worden gemodelleerd. BIM-engineer Remco Lobé 
gaf daarbij aan dat hoe meer informatie in het BIM wordt opgeslagen, hoe 
onhandelbaarder het model hierdoor wordt. Het bestand wordt onnodig groot. 
De hoeveelheid informatie in een gemiddeld gebouw, gedetailleerd op 
uitvoeringsniveau, geeft zelfs problemen voor meest geavanceerde pc’s 
wanneer alles gemodelleerd is [Eastman, et al., 2011]. 

Lobé gaf aan dat niet alles in Revit gemodelleerd hoeft worden. Als voorbeeld 
gaf hij de kosten aan, deze zouden beter door middel van het importeren van 
het model in begrotingssoftware als IBIS4BIM kunnen worden opgeslagen. 
Een koppeling tussen de informatie in de verschillende modellen is dus aan te 
raden. Bovendien hebben niet alle partijen toegang nodig tot alle beschikbare 
informatie. Onderaannemers die deuren plaatsen hebben bijvoorbeeld niet 
het installatiemodel nodig.  

6.2 SPECIFICEREN 
De eerste fase binnen het inkoopproces is specificeren. De benodigde 
informatie binnen deze fase is de volgende: 

 

T A B E L  6 - 1  |  BENODIGDE INFORMATIE IN DE SPECIFICATIEFASE VAN HET INKOOPPROCES 

In de volgende subparagrafen wordt deze informatie behandeld met het 
oogpunt op het verwerken van de inhoud in het BIM.  

  

Informatiedrager  

in traditioneel proces Informatie 

Tekeningen en details Geometrie, locatie en context van elementen 

Bestek Kwaliteitseisen van elementen 

Demarcatietekeningen Opgave bedoelde elementen (locatie en context) 

Planning of lijst met data Tijdstip van voorbereiding, levering en uitvoering 

Tekeningen Bouwvolgorde 

Principeschetsen Aanwijzingen m.b.t. de uitvoering 

Bouwplaatsplattegrond en  

projectinformatieboekje 
Algemene uitvoeringsomstandigheden 

Checklist of bestek Verpakking 

Checklist 
Verantwoordelijkhedenverdeling tussen aannemer en 

onderaannemer 

Hoeveelhedenstaat 
Hoeveelheden in aantal stuks, lengte, oppervlakte of 

volume 
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6.2.1 GEOMETRIE,  LOCATIE EN CONTEXT VAN ELEMENTEN.  
De geometrie, locatie en context van de elementen wordt in het traditionele 
proces weergegeven in tekeningen. Deze informatie is nu in het BIM 
aanwezig, in 3D.  

De meest voor de hand liggende actie voor het gebruik van BIM in het 
inkoopproces is het genereren van deze tekeningen rechtstreeks uit het 
model. Binnen het kader van dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de 
ontwerpende partijen hun ontwerp in een 3D-model optekenen. Wanneer alle 
informatie in het model aanwezig is, hoeven er in principe voor het weergeven 
van geometrie, locatie en context van elementen, geen tekeningen te worden 
geproduceerd. Het contract tussen de opdrachtgever en de bouwer is echter 
momenteel, door juridische aansprakelijkheden, nog steeds op basis van 
papieren of digitale 2D-tekeningen. Ook op de bouwplaats zelf wordt 
momenteel nog gewerkt vanaf papieren tekeningen. Tekeningen blijven dus 
voorlopig nog noodzakelijk bij het bouwen. Gelukkig kunnen tekeningen 
rechtstreeks uit het model gegeneerd worden en hoeven ze niet 
overgetekend te worden.  

De tekeningen worden door de ontwerpende partijen verkregen door als het 
ware ‘foto’s’ en doorsneden in het model te maken. Op deze manier worden 
2D-tekeningen de platte weergave van het model, zoals te zien is in figuur 
6-2. Omdat alle informatie slechts één keer in het model aanwezig is (non-
redundant), zullen alle tekeningen consistent met elkaar zijn. Verschillen 
tussen tekeningen die uit hetzelfde model komen zullen niet voorkomen.  

Zoals al eerder gezegd, worden de tekeningen gemaakt door de ontwerpende 
partijen. Dit zal niet veranderen in het BIM-proces. Wel kan het zo zijn dat in 
plaats van fysieke tekeningen, de tekeningen in een digitale vorm 
(bijvoorbeeld pdf- of dwg-formaat) worden verspreid. Het zou zelfs een 
mogelijkheid kunnen zijn dat het model in het geheel wordt doorgegeven aan 
de bouwende partijen, waarna zij zelf de benodigde plattegronden, 
doorsneden, et cetera, eruit kunnen filteren.  

Hoewel de tekening precies weergeeft wat er in het model staat, blijft het 
alleen een geometrische weergave. De niet-geometrische parameters, zoals 
bijvoorbeeld het materiaal of de brandwerendheid, die aan de objecten zijn 
verbonden, komen niet automatisch op de tekening terecht. Dit komt omdat 
deze niet zichtbaar zijn en uit tekst bestaan. Eventueel extra benodigde tekst 
kan los op de tekening worden aangegeven.  

TOEGEPA ST  

Voor het project Orion is de beschikking over een bim van de constructeur. 
Vanuit dit model is het mogelijk om tekeningen te genereren die nodig zijn 
voor de inkoop van prefab beton elementen. Hierdoor zijn alle benodigde 

tekeningen consistent met elkaar.  

 

F I G U U R  6 - 2  |  

TEKENINGEN UIT EEN 

3D-MODEL INVALID 

SOURCE SPECIFIED.  
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F I G U U R  6 - 3  |  DE SELECTIE VAN ÉÉN ELEMENT IS ZICHTBAAR IN MEERDERE VIEW S. 

In figuur 6-3 is een screenshot te zien van het model. Er zijn meerdere views 
(gezichtspunten) geopend. Linksonder is in de constructieve plattegrond het 
element geselecteerd. Ook in de doorsnede (linksboven) en de 3D-views 
van het gehele gebouw (rechtsonder) en alleen de tweede verdieping 
(rechtsboven) is dezelfde wand direct geselecteerd. Het geselecteerde 
element is herkenbaar als het blauwe vlak. Wanneer in één view iets 
gewijzigd wordt, zal dit ook in de andere direct veranderen. Aan de 
linkerkant is nog een gedeelte van de lijst zichtbaar met alle views die zijn 
opgeslagen. Van elk mogelijk gezichtspunt (zowel 2D als 3D) is het mogelijk 

een afdruk te maken en dus een tekening te generen.  

KNEL PUNT EN  

In de interviews werd door de BIM-engineers aangegeven dat op dit moment 
vaak de tekst in de tekeningen nog los staat van de parameters van de 
objecten. Op deze manier is de kans groot dat de tekst op de tekening niet 
overeenkomt met de inhoud van het model. De breedplaatvloer op de 
tekening is bijvoorbeeld in het model al wel veranderd in een 
kanaalplaatvloer, maar dit is in de tekst nog niet gewijzigd. Op deze manier 
kan er onduidelijkheid ontstaan over de soort vloer die moet worden besteld.  

Een oplossing hiervoor is het werken met ‘tags’. Door middel van tags kunnen 
er verbindingen worden gemaakt van de inhoud van de parameters met de 
tekst op een tekening of view in het model. De tekst die in de parameter is 
opgeslagen, wordt dan op de plek van de tag weergegeven in de tekening. 
Op deze manier zal, wanneer de parameter verandert, ook de tekst op de 
tekening(en) veranderen.  

De informatie op de tekening is slechts zo goed als de informatie die in het 
model staat. Het detailniveau voor het model is hierbij belangrijk. Niet alles 
hoeft gemodelleerd te worden tot in het kleinste detail. Het bestand kan 

“A BIM project is only as 

good as the components 

that were used to create 

it, and its graphic 

accuracy drives how it 

will appear in model 

views, drawing sheets, 

and rendered views.” 

Robert S. Weygant 

 in ’BIM content 

development’ [2011] 
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hierdoor onnodig groot en onhandelbaar worden. Vaak worden door de 
ontwerpende partijen de details in 2D getekend (meestal in een andere 
software), waarbij het 3D-model hooguit als onderligger wordt gebruikt voor 
de grote lijnen. Wel zouden ze gelinkt kunnen zijn aan de plaats in het model 
waar ze informatie over geven.  

Coen van der Heiden, planvoorbereider bij Heijmans en voorheen werkend bij 
architectenbureau PRO, heeft het in het interview over de korrelgrootte van 
Revit. Tot een schaal van 1:20 wordt nog in 3D gemodelleerd, waarna voor 
kleinere onderdelen op 2D wordt overgeschakeld. Gedetailleerder in 3D 
tekenen kan wel, maar dat is volgens hem niet nuttig. Wanneer er 
rechtstreeks vanaf deze 3D-tekeningen geproduceerd wordt, heeft wel een 
toegevoegde waarde en kan het volledig in 3D tekenen van het ontwerp wel 
de moeite waard zijn. Deze toegevoegde waarde is er voor de architect 
echter niet, deze doet niets met productietekeningen.  

Er moet gezegd worden dat, wanneer er rechtstreeks gebruik wordt gemaakt 
van de modellen van de ontwerpende partijen, deze ook alleen informatie 
zullen bevatten die relevant is voor de ontwerpende partijen. Het is verstandig 
om, als er aanvullingen nodig zijn op de ontwerpgegevens, al in een vroeg 
stadium met de ontwerpende partijen en de uitvoerende partijen aan tafel te 
gaan zitten om hierover afspraken te maken (zie ook hoofdstuk 1).  

Specifiek voor het inkopen van prefab beton, zijn er ook tekeningen nodig van 
instortvoorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald door de 
constructeur (als het gaat om wapening of bevestigingsmiddelen) en/of door 
de installateur (als het gaat om w- of e-installaties of leidingen). Beiden zetten 
ook hun ontwerp in een model en gebruiken elkaars modellen om dit op 
elkaar af te stemmen. Tijdens de inkoopfase moet er dus niet alleen van de 
architect, maar ook van de constructeur en de installatieadviseur tekeningen 
of een model beschikbaar zijn. Vaak staat de constructie in het model van de 
constructeur en wordt die door de architect overgenomen. Voor het inkopen 
van een prefab constructie is dus vooral het model van de constructeur nodig.  

6.2.2 KWALITEITSEISEN VAN ELEMENTEN  
Kwaliteitseisen van de elementen zijn in het traditionele proces te vinden in 
het bestek. Omdat een groot deel van de tekst in het bestek rechtstreeks 
slaat op de te bouwen elementen, zou deze informatie kunnen worden 
toegevoegd aan de parameters van de objecten binnen het BIM. 

Daarnaast gaat het in het bestek echter ook om handelingen die moeten 
worden uitgevoerd om  de gewenste kwaliteit te bereiken (bijvoorbeeld het 
nemen van monsters). Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de te maken 
werkplannen, de uit te voeren benmonstering en hoe er wordt omgegaan met 
beschadigingen van geleverde elementen. Bovendien is er ook een deel met 
algemene vooraarden, die alle elementen binnen een werksoort, of zelfs het 
gehele bouwwerk betreffen.  
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PROBL E MEN  MET  H ET  BE ST EK  IN  HET  T RA DIT ION E LE  PROC ES  

Architect Menno Roefs had het tijdens het interview over de onhandigheid 
van het bestek. Als eerste staat informatie vaak zowel op de 
bestektekeningen als in de bestektekst. In de tekst van het bestek staan 
verwijzingen naar de plaats op de tekeningen waar de onderdelen te vinden 
zijn. De plaatsverwijzingen zijn vaak niet duidelijk. In het bestek van het 
Meander MC staat bijvoorbeeld over de plaats van glazenbouwsteen 
wandelementen: 

De 60 minuten brandwerende glazen bouwsteen wandelementen van de 

P-garage (bouwdeel PG), zoals aangegeven op tekening. 

Er moet worden gezocht waar deze elementen precies zitten op de tekening, 
want dat geeft de tekst niet aan. Bovendien zijn er in deze bestektekst 
meerdere soorten glazen bouwsteenelementen aanwezig, waar onderscheid 
tussen wordt gemaakt. Dit maakt dat wanneer er wat verandert, de architect 
moet zoeken naar het element op de tekening en in de bijbehorende 
onderdelen in de bestektekst om de verandering door te voeren. Daarnaast 
zal de werkvoorbereider die bezig is met de inkoopvoorbereiding ook naar 
deze combinatie op zoek zijn. Wanneer de tekst wordt doorgegeven, zal ook 
de onderaannemer weer deze koppeling moeten maken.  

KW ALIT EIT SEI SEN  IN  BIM 

Door BIM in te zetten kunnen (delen van) de kwaliteitseisen die nu in de 
bestektekst aanwezig zijn, worden verwerkt in het BIM en rechtstreeks 
worden gekoppeld aan de objecten. Hierdoor hoeft niet meer gezocht te 
worden naar objecten op tekeningen aan de hand van onduidelijke 
plaatsverwijzingen, en is alle informatie maar op één plaats aanwezig. Bij elk 
object is dus direct duidelijk welke eisen er aan zijn verbonden.  

N IET -OBJE CT GEORI ËNT EE RDE  KW ALIT EIT SEI SEN  

Naast de informatie die nu al objectgeoriënteerd in het bestek aanwezig is, 
zitten er nu ook algemene delen over het gehele project en werksoorten in het 
bestek verwerkt. In de interviews werd duidelijk dat het omzetten van al deze 
informatie naar een indeling die gebaseerd is op objecten, een hele klus zou 
worden. Bovendien is het, zoals al eerder gezegd, niet noodzakelijk om alle 
informatie die beschikbaar is, in eenzelfde model te zetten. Dat zou het model 
onnodig groot maken. Een koppeling van bestanden aan objecten is ook 
mogelijk.  

Voor het opslaan van de kwaliteitsinformatie die niet specifiek voor één of 
enkele objecten is, kan er een bestand met algemene informatie over 
bijvoorbeeld de werksoort worden gekoppeld. Het koppelen van deze delen 
van het bestek aan de objecten kan op meerdere manieren gebeuren: met 
behulp van een directe koppeling van het bestand buiten het model, een 
koppeling met een URL of met een code. In alle gevallen wordt er een apart 
bestand gemaakt van de niet-objectgeoriënteerde eisen en handelingen. Dit 
kan bijvoorbeeld in pdf of in word zijn.  

De eerste mogelijkheid om het bestand aan het model te hangen is door een 
directe koppeling naar het betreffende bestand. Dit bestand kan gekoppeld 

 

F I G U U R  6 - 4  |  
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worden aan één object, meerdere objecten of zelfs het gehele model. Door de 
koppeling van bestanden aan objecten hoeven onderdelen niet meer bij het 
bestek te worden gezocht of andersom. Een ander voordeel van deze 
methode is dat de kwaliteitseisen op dezelfde manier in het bestek 
geschreven kan blijven worden zoals dat op dit moment gebeurd. Voor de 
objectgeoriënteerde eisen wordt echter verwezen naar de parameters in het 
model. 

Een nadeel hiervan is dat niet in elk softwarepakket de mogelijkheid zit om 
bestanden rechtstreeks te koppelen aan objecten. In speciale software als 
Artra of een modelviewer als BIMsight is het bijvoorbeeld wel mogelijk om pdf 
of word-bestanden aan een object te koppelen, maar in Revit kunnen in het 
model alleen dwg-bestanden gekoppeld worden. Daarnaast is het bij de 
export naar een ifc-bestand niet duidelijk of de bestanden ook meegenomen 
worden.  

Een betere mogelijkheid hierbij is het koppelen door middel van URL’s ofwel 
internetadressen. Wanneer de kwaliteitseisen en handelingen op een pagina 
of in een bestand op internet staan (of op een server waar alleen de 
betrokken partijen bij kunnen), kunnen de adressen van de onderdelen 
worden gekoppeld aan de objecten. Tegelijkertijd is er maar één versie van 
de eisen (of het bestek) aanwezig waar iedereen inzicht in heeft. URL’s 
worden goed geëxporteerd naar ifc. De link verwijst direct naar de locatie van 
de informatie. De URL wordt ingevuld in een parameter.  

Op een zelfde manier kan er gewerkt worden met een koppeling met codes. 
Hierbij wordt aan elk besteksartikel, of een groep bij elkaar horende artikelen, 
een code gekoppeld, vergelijkbaar met de codes die nu al in het bestek 
gebruikt worden. In het model komt bij elk object een parameter waarin de 
code van het besteksartikel wat hierbij van toepassing is, vermeld wordt. 
Wanneer in het model een code staat, is nu dus duidelijk welk besteksartikel 
erbij hoort. Ook kan er andersom met de code die gevonden is in het bestek, 
in het model worden gefilterd, zodat alleen de objecten worden weergegeven 
waarop het artikel van toepassing is.  

Het is bij deze methode van groot belang dat de corresponderende codes up-
to-date blijven .Volgens Coen van den Heiden is dat op dit moment nog een 
heikel punt. Een voordeel van deze methode is dat de opzet van het bestek 
niet hoeft te worden veranderd.  

Wanneer één van deze methodes wordt gebruikt moet er wel rekening 
worden gehouden met het feit dat de informatie nog steeds maar op één 
plaats beschreven mag staan, anders ontstaat er verwarring. Wanneer in de 
bestektekst bijvoorbeeld over brandwerendheid wordt gesproken, en dit ook 
in de parameters staat beschreven, moet dit wel overeen blijven komen. Beter 
is het dan om het uit het bestek weg te laten en daarin te verwijzen naar de 
parameters.  

Menno Roefs, architect bij Atelier Pro, vertelde tijdens de interviews aan dat 
het voor hem niet uit maakt op welke manier het bestek wordt gemaakt (als 
parameters of als gehele tekst), als het maar één keer hoeft te gebeuren. De 
informatie moet ergens opgeschreven worden, dat kan rechtstreeks in het 
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bouw informatie model wordt gedaan of los per object met parameters, veel 
extra tijd kost het niet. Het belangrijkste is dat er geen dubbele informatie 
ontstaat, zodat er geen tegenstrijdigheden zijn.  

OBJECT GEORI ËNT EER DE KW ALIT EIT S EIS EN  

Er zal dus een selectie gemaakt moeten worden in welke kwaliteitseisen door 
middel van parameters aan de objecten zullen worden toegevoegd. Wanneer 
een eigenschap in de parameters wordt toegevoegd, kan er op geselecteerd 
of gefilterd worden in het model. Dat is één van de belangrijkste criteria om de 
parameter toe te voegen aan een object. Wanneer objecten dezelfde 
parameters hebben, kan er met ‘shared parameters’ of met types gewerkt 
worden. Wanneer er dan één weergave van de parameter wordt veranderd, 
veranderen de gedeelde parameters van de andere objecten mee.  

In figuur 5-3 uit het hoofdstuk over benodigde informatie is het besteksartikel 
van een betonnen kolom weergegeven, welke valt onder ‘constructieve 
elementen’. In dit deel wordt gesproken over de elementen zelf, waaraan die 
moeten voldoen en welke types daarvan zijn. In de parameters van het object 
in het bim hoeft alleen de informatie te worden opgenomen wat onder code 0 
staat. De benodigde parameters voor deze kolom zijn, aangevuld met 
standaard parameters van de geometrie, dus de parameters zoals die in 
figuur 6-5. 

 

F I G U U R  6 - 5  |  MOGELIJKE PARAMETERS VAN EEN BETONNEN KOLOM (ZIE OOK FIGUUR 5-3) 

Family Column 

Type Vierkant 400x400 

Dimensions  

Length 400 

Width 400 

Height 2300 

Volume 0,368 m
3 

Area 0,16 m
2 

Constraints 

Column Location A6 

Base Level Begane grond 

Base Offset 0 

Top Level 1e verdieping 

Top Offset 0 

Structural 

Structural Usage Dragend 

Materials & Finishes 

Materiaal Beton, prefab 

Sterkteklasse C53/65 

Milieuklasse XC1, XC2 of XF4 

Wapening FeB 500 HWL 

Hoeveelheid wapening 150 kg/m3 

Bindmiddel/cement CEM III / B52,5 

Oppervlak stortzijde C 

Oppervlak ontkiste zijde A – 4zijdig 

Certificering KOMO-attest-met-productcertificaat 

Gains Ja 

Verbindingsmiddelen Ja 

Ankers Ja 

Oplegvoorziening Volgens principedetails 
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Naast het BIM zal een algemene toelichting over de parameters aanwezig 
moeten zijn of een standaard moeten worden ontwikkeld die algemeen 
gebruikt wordt, zodat de mensen die ermee aan de slag gaan, weten wat de 
parameters precies inhouden. Zo zal er voor de parameter ‘hoeveelheid 
wapening’ vermeld moeten zijn dat dit geschat is, exclusief stekken en 
hulpwapening. Ook zal duidelijk moeten zijn wat klasse A of C van het 
oppervlak inhoudt. Daarnaast is het zo, dat wanneer er nog steeds gebruik 
wordt gemaakt van een vorm van de traditionele bestektekst, dat elk 
elementtype dat voorheen onder één bestekscode viel, nu als één type 
binnen een family moet vallen. Voor alle bij dat type horende elementen zijn 
de type-eigenschappen dan gelijk.  

TOEGEPA ST  

Voor het toevoegen van de kwaliteitseisen wordt in het geval van Orion 
gebruik gemaakt van de methode van verwijzen met links en aparte 
bestanden. Het elementengedeelte uit het bestek is verwerkt in de 
parameters van de objecten. Het algemene gedeelte uit het hoofdstuk zal in 
een apart bestand blijven staan, waarnaar bij alle elementen die in hoofdstuk 

23 thuishoren, verwezen wordt.  

Om te illustreren welke parameters dan in het BIM komen, is in het BIM een 
wand geselecteerd. In figuur 6-6 is dit te zien, waarbij ook duidelijk wordt 

welke parameters hierbij horen. 

In de figuur is linksboven een uitsnede uit het model te zien van de 5de 
verdieping. Hierin is één wand geselecteerd, te zien aan de blauwe kleur 
van de wand. Hieronder staat het properties-venster met de eigenschappen 
die specifiek alleen bij deze wand horen. Dit venster komt te voorschijn 
wanneer de wand geselecteerd wordt. Hierin staan bijvoorbeeld de 

afmetingen van de wand en ook de family en het type binnen die family. 

In de tabel rechts in de figuur staan de eigenschappen zoals die bij het type 
horen, in dit geval dus bij het type 
‘HB_2B_28_wand_beton_prefab_200mm’. De eigenschappen die hier zijn 
ingevuld, gelden voor alle wanden die hetzelfde type hebben meegekregen. 
Wanneer er bij één wand iets wordt veranderd in de type-eigenschappen, 

verandert die eigenschap bij alle andere wanden binnen dat type mee.  

Wanneer je de type-eigenschappen vergelijkt met het besteksartikel uit 

figuur 5-5 zul je zien dat alle eigenschappen zijn verwerkt in het BIM.  
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F I G U U R  6 - 6  |  PARAMETERS VAN DE GESELECTEERDE WAND 

6.2.3 OPGAVE BEDOELDE ELEMENTEN  
Gedurende de inkoopvoorbereiding wordt aangegeven welke onderdelen 
moeten worden ingekocht door middel van demarcatietekeningen. Dit wordt in 
het traditionele proces gedaan met behulp van tekeningen en gekleurde 
stiften. Bij elk object op de tekening moet handmatig worden bekeken of het 

 

 

 
 

 

 

 

 

TYPE PROPERTIES 
Family Basic Wall 

Type HB_2B_28_wand_beton_prefab_200mm 

Description prefab beton 

Type Comments Dragend binnenwand element 

HB-00_bestekscode 23.50.31-b 

HB_00_URL_bestekalgemeen //bestek/H23.pdf 

HB_00_bevestiging_verankering conform specificaties fabrikant. Bevestiging 
volgens ontwerpgegevens. 

HB_00_bindmiddel Cement, conform specificaties fabrikant. 

HB_00_brandveiligheid(min) 60 

HB_00_kantuitvoering  

HB_00_milieuklasse_beton XC1 

HB_00_oplegging Ondersabeling met krimparme mortel 
conform bestekspost 23.82.10-a.01. 
Oplegvoorziening conform specificaties 
fabrikant. 

HB_00_oppervlak_ontkiste_zijde Klasse B vlak en glad en kleur conform 
referentievlak 

HB_00_oppervlak_stortzijde Klasse C, vlak onder de rij en gerold (niet 
in het zicht) 

HB_00_staalkwaliteit wapening Netten tot Ø 12 mm FeB 500 HKN 
toegestaan, netten boven Ø12 mm en alle 
wapening in staven FeB 500 HWL, 
voorspanwapening: FeB 1670 / 1770, 
volgens tekening en berekening 
leverancier, minimaal 85 kg/m3 

HB_00_sterkteklasse_beton Conform specificaties fabrikant, minimaal 
C45/55 

HB_00_toebehoren_ 
bevestigingsmiddelen 

Omhulling buizen (gaine) aan onderzijde; 
ankerbussen met draadeinden; 
haarspelden; stekeinden; ankerbussen; 
lasplaten en oplegvoorzieningen 

HB_00_toebehoren_ 
montagevoorzn 

Indien nodig van verzinkt staal en niet in 
het zicht 

HB_00_toebehoren_ 
ransportvoorzn 

Indien nodig van verzinkt staal en niet in 
het zicht. 

HB_00_toeslagmateriaal Grof: grind 

HB_00_uitvoering Op te nemen sparingen en 
bevestigingsmiddelen ten behoeve van 
bouwkundige aansluitingen. Op te nemen 
sparingen, doorvoeringen en 
bevestigingsmiddelen ten behoeve van 
installaties. in te storten elektraleidingen en 
inbouwdozen. 

HB_00_voegopvulling Constructieve voegen tussen elementen 
onderling welke dienen te worden 
aangegoten met krimparme mortel conform 
bestekpost 23.82.10-b.01. In het zicht 
blijvende gietopeningen nadien vlak 
afwerken. Overige voegen in het zicht zie 
H36. 

Structural Usage Bearing 
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onderdeel wel of niet erbij hoort. Dit is een arbeidsintensief en foutgevoelig 
proces, waar de aandacht bij moet worden gehouden om niets te vergeten.  

 

F I G U U R  6 - 7  |  INKOOPDEMARCATIE VAN STALEN TRAPPEN IN BOUW DEEL HF IN HET MEANDER MC  

Met behulp van BIM kan efficiënter dezelfde uitkomst worden bereikt. In het 
bouw informatie model kan ook door middel van kleuren verschillende 
onderdelen aangegeven worden. Dit gebeurt met behulp van filters. In het 
model wordt gefilterd op bijvoorbeeld de ‘type’ parameters van vloeren, waar 
twee mogelijkheden zijn: ‘breedplaatvloer’ en ‘kanaalplaatvloer’. Aan deze 
twee verschillende filters worden dan verschillende kleuren toegekend, 
waardoor in het model de breedplaatvloeren bijvoorbeeld groen gekleurd zijn, 
en de kanaalplaatvloeren bijvoorbeeld oranje. Er kan natuurlijk ook gefilterd 
worden op vloerdikte of materiaal: filters op elke parameter van een object is 
mogelijk. Het is wel van belang dat de parameters consistent zijn ingevuld. 
Wanneer er bijvoorbeeld breedplaatvloeren de ene keer met ‘breedplaatvloer’ 
wordt aangegeven en de andere keer met ‘vloer breedplaat’, ziet de software 
het als twee verschillende types.  

Wanneer door wijzigingen de tekeningen veranderen, worden dezelfde filters 
hergebruikt bij de nieuwe versie van de tekeningen. Een nieuwe versie van de 
demarcatietekeningen maken kost dus niet veel extra moeite.  

In figuur 6-7 is een voorbeeld van een demarcatie uit het BIM weergegeven. 
Verschillende typen trappen hebben hierbij verschillende kleuren. Deze 
demarcatie in elke willekeurige view (zowel 2D als 3D) worden weergegeven. 
De gedemarceerde view kan worden geëxporteerd als tekening of zelfs als 
apart bestand. De demarcatie wordt duidelijker wanneer deze vergezeld gaat 
met een hoeveelhedenstaat (zie paragraaf 0).  

Een andere manier van het opgeven van de bedoelde elementen is een lijst 
maken van de unieke nummers van de bedoelde objecten. De 
onderaannemers kunnen dan zelf de juiste objecten er bij zoeken, met behulp 
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van de zoekfunctie in het model. Wanneer dit gebruikt wordt, moet wel zeker 
zijn dat de betreffende onderaannemers ook echt met het model kunnen 
omgaan.  

Ook kan het zijn dat aan de objecten een parameter wordt toegevoegd waarin 
staat of deze moet worden meegenomen of niet. Ook hierbij moet zeker zijn 
dat de onderaannemers met het model om kunnen gaan.  

TOEGEPA ST  

Om niet elke wand apart te hoeven selecteren om na te gaan of het prefab 
beton is of niet, wordt bij Orion een demarcatie gemaakt. In figuur 6-8 is de 

gemaakte demarcatie te zien. Hier is alleen de 5e verdieping uitgelicht.  

In de figuur is te zien dat op deze verdieping niet alle wanden prefab zijn. De 
gekleurde wanden zijn de wanden die mee moeten worden genomen in de 
offerte. Onderaan is met een legenda aangegeven welke kleur welk 
wandtype voorstelt. Er zijn vier verschillende typen, dus er zijn ook 4 kleuren 
gebruikt. Op de tekening zijn geen wanden rood gekleurd. Dit type komt dus 

niet voor op deze verdieping.  

 

       

F I G U U R  6 - 8  |  DEMARCATIE VAN PREFAB W ANDEN OP DE 5E
 VERDIEPING VAN ORION,  IN 2D EN 3D  

Deze demarcatie is van één verdieping, maar met dezelfde moeite is het ook 
mogelijk om het hele gebouw te laten zien. Demarcaties kunnen gemaakt 
worden in 3D (zoals links te zien is) of juist per verdieping in 2D (zoals rechts 

te zien is). 

6.2.4 BOUW VOLGORDE EN T IJDSTIP VAN VOORBEREID ING ,  LEVERING EN U ITVOERING  
Voor het weergeven van tijdstippen in BIM zijn er speciale 
softwareprogramma’s ontwikkeld waarin het model aan een planning 
gekoppeld kan worden. Elk element kan gekoppeld worden aan een activiteit 
in de planning. Ook kunnen planningsactiviteiten apart worden aangemaakt. 
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Wanneer de planning in BIM staat, kunnen er simulaties worden gemaakt. Op 
deze manier wordt er dus virtueel gebouwd. Tijdens de interviews kwam naar 
voren dat bij het project Vredenburg de uitvoering hier veel profijt van heeft 
gehad. Problemen kwamen, voordat ze op de bouw tegengekomen werden, 
al aan het licht.  

TOEGEPA ST  

Bij Orion is de planning gemaakt in Microsoft Project, waarna deze aan het 
model, wat gemaakt is in Revit, is gekoppeld in het programma Navisworks. 

In figuur 6-9 is deze koppeling weergegeven. 

 

F I G U U R  6 - 9  |  KOPPELING VAN DE PLANNING AAN HET MODEL 

In de figuur is linksboven de combinatie van modellen te zien, waarin een 
prefab wand geselecteerd is op de derde verdieping (aangegeven met fel 
groen). In het rechter venster, ‘Properties’, zijn de eigenschappen van deze 
wand te zien. Onder het tabblad wat nu geselecteerd is, ‘TimeLiner’ zijn de 
planningsgegevens te zien, maar alle eigenschappen van het element zijn 
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hierin op te zoeken. Onder bijvoorbeeld het tabblad ‘Revit Type’ zijn de type-

eigenschappen te vinden zoals bijvoorbeeld die uit figuur 6-6.  

De planningseigenschappen geven aan dat aan het element een taak in de 
planning is gekoppeld, en wel ‘043 PREFAB WANDEN / KOLOMMEN 3E 

VERD’. Ook de start en eind datum en tijd van het object staan daarbij. 

In het onderste venster ‘Timeliner’ is deze taak terug te vinden in relatie tot 
de andere geplande taken in een stroken schema. Ook de start en eind-tijd 

staan hierbij en kunnen aangepast worden.  

Op deze manier zijn alle objecten uit het model gekoppeld aan de planning. 
En kan per object eenvoudig door het object te selecteren, worden bepaald 

wanneer deze gebouwd wordt.  

In de specificatiefase van het inkoopproces hoeft niet de gehele planning 
meegestuurd te worden. Het is vooral nodig om een indicatie van de start en 
beschikbare tijd van de werkzaamheden te kunnen geven. In deze fase kan 
de planning in BIM gebruikt worden om de objecten aan te klikken en zo de 
bijbehorende planning te kunnen raadplegen. Op de checklist kan dan de 
duur en de startweek (of datum) worden geschreven. Ook kan de 
planningsdata zoals dat in de planningssimulatie aan de objecten is 
gekoppeld, in het BIM worden meegestuurd als parameters van het object.  

Mocht inzicht in de gehele planning noodzakelijk zijn voor de onderaannemer, 
dan kan er een animatie van de planningssimulatie worden meegestuurd. Het 
is hierbij handig als ook de dag of het weeknummer van de planning in de 
simulatie is opgenomen.  

TOEGEPA ST  

In het geval van Orion is een planningssimulatie gemaakt van het gehele 
gebouw. In anderhalve minuut is hierin duidelijk gemaakt hoe de bouw van 

het gehele gebouw plaats zal vinden. In figuur 6-10 is de simulatie te zien. 

In de screenshots is te zien dat in de simulatie niet alleen de ruwbouw is 
meegenomen, maar ook de gevelafbouw en de op- en afbouw van de 
bouwplaats. In rood is steeds aangegeven waaraan op dat moment gewerkt 
wordt. Wanneer de werkzaamheden voor dat onderdeel zijn afgelopen, 

verandert deze naar de kleur van het materiaal.  
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F I G U U R  6 - 1 0  |  SCREENSHOTS UIT DE BOUW SIMULATIE VAN ORION  

In een ontwerpend modelleerprogramma zoals Revit kan met behulp van de 
‘phasing’-parameter worden aangegeven in welke bouwfase de objecten 
worden gebouwd. Hier kan bijvoorbeeld het bouwdeel worden aangegeven, 
zoals bij een groot gebouw als het Meander MC is gebeurd [Zuiker, 2011]. 
Ook kan er ‘ruwbouw’, ‘afbouw’ of ‘tijdelijke voorziening’ worden ingevuld in 
de parameter. Het is een tekstparameter, dus elke tekst is mogelijk, al moeten 
deze fases wel van te voren worden aangemaakt. De phasingparameter is 
handig om een bouwfase aan te geven, zodat daarop geselecteerd kan 
worden, maar is niet geschikt om een planning mee te maken.  

Als de bouwvolgorde van één specifiek onderdeel duidelijk moet worden 
gemaakt kan dit door in het planningsprogramma een simulatie te maken van 
de bijvoorbeeld alleen de legvolgorde van de vloerplaten. In de parameters 
van het object kan ook een code voor de legvolgorde worden toegevoegd 
(bijvoorbeeld ‘legfase 1’), vergelijkbaar met de phasingparameter. Deze 
gegevens kunnen dan ook op een tekening worden gegenereerd.  

TOEGEPA ST  

Voor de bouwfases bij Orion zijn de verdiepingsvloeren bepalend voor de 
volgorde van de bouw. Omdat deze al in een parameter zijn vermeld, hoeft 
er daarvoor geen aparte phasing te worden aangemaakt. De phasing in het 
model is verdeeld in ruwbouw, gevel, afbouw en tijdelijke voorzieningen. In 

figuur 6-11 is te zien dat het als parameter wordt aangegeven. 
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F I G U U R  6 - 1 1  |  PHASING ALS PARAMETER VAN EEN ELEMENT  

In de figuur is een element geselecteerd. De eigenschappen van dit element 
zijn te zien in het ‘properties’ venster, waarvan een deel te zien is in de 
figuur. Hierin is ook een kopje ‘Phasing’. De bouwfase waarin deze 
gecreëerd wordt, is in dit geval ruwbouw. Er kan ook een fase worden 
aangegeven wanneer deze moet worden gesloopt, voor bijvoorbeeld 
tijdelijke voorzieningen of bij renovaties. In dit geval blijft de wand staan en is 

er dus geen ‘Phase Demolished’.  

6.2.5 AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT UITVOERING  
In het traditionele inkoopproces worden principeschetsen voor de uitvoering 
toegevoegd wanneer er onduidelijkheden bestaan over de uitvoering van de 
onderdelen die moeten worden ingekocht. Wanneer het gehele gebouw in 3D 
is uitgewerkt, verschaft dit meer inzicht, omdat er van meerdere kanten tegen 
hetzelfde object kan worden aangekeken. Bij een samenstelling van objecten 
zijn de connecties tussen de objecten zichtbaar. Door dit verkregen inzicht zal 
het minder nodig zijn om principeschetsen te maken. Aan de hand van het 
model kan al duidelijk worden gemaakt hoe het onderdeel in elkaar zit.  

Mocht er onverhoopt toch nog schetsen nodig zijn, dan kan er in een 
modelviewer opmerkingen gemaakt worden op het model. Mocht het nodig 
zijn, dan zouden aan deze opmerkingen ook bestanden met eventuele 
schetsen kunnen worden toegevoegd. De opmerkingen kunnen vervolgens in 
het model worden geladen en eventueel later worden verwerkt.  
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TOEGEPA ST  

Voor Orion is het model geëxporteerd uit Revit naar IFC en daarna geopend 
in Telka BIMsight, een gratis downloadbare BIM-viewer. Dit is te zien in 

figuur 6-12.  

 

F I G U U R  6 - 1 2  |  HET BIM VAN ORION IN TEKLA BIMSIGHT 

In het scherm is aan de linkerkant het model zichtbaar. Het witte symbool 
met de rode 1 geeft aan dat er een opmerking (‘comment’) is gemaakt over 
dat element. Aan de rechterkant is de opmerking zichtbaar, en een reactie 
daarop. Aan de opmerking zijn afbeeldingen toe te voegen. Ook is het 
mogelijk om te tekenen op deze afbeeldingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 

extra aanwijzingen gegeven worden, zoals in figuur 6-13 te zien is.  

 

6.2.6 ALGEMENE UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN  
Zoals eerder al genoemd kunnen ook tijdelijke voorzieningen van materiaal 
en materieel kunnen met behulp van phasing in het model worden 
aangegeven. De phasing daarbij wordt bijvoorbeeld ‘tijdelijk’ of deze wordt 
gekoppeld aan de objecten die het ondersteund of nodig hebben. Voor de 
tijdelijke voorzieningen kan niet alleen worden gemodelleerd wanneer ze 
worden neergezet, maar ook wanneer deze weer verdwijnen. Er is 
bijvoorbeeld in Revit ook standaard een ‘demolishing phase’-parameter 
aanwezig.  

 

F I G U U R  6 - 1 3  |  

AANTEKENING OP HET 

BIM VAN ORION 
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Ook de bouwplaatsomgeving, met bijvoorbeeld aanvoerroutes op de 
bouwplaats kan in het model worden gezet. Zo ontstaat in één keer een 
duidelijk overzicht over hoe het gemaakt moet worden. Dit verschaft inzicht 
aan de onderaannemer, zodat die weet waar hij rekening mee moet houden.  

Om het architectonische of constructieve model niet te groot te maken, kan 
de bouwplaats in een apart model worden gemodelleerd. Deze modellen 
kunnen worden gecombineerd tot één model, zodat een overzicht ontstaat 
van de bouwplaats. Op deze manier kan de bouwplaats ook worden 
opgenomen in de planning en de simulatie daarvan.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion is ook de bouwplaats in BIM gemodelleerd. Dit is gedaan in een 
apart Revit-model, los van de architectonische en constructieve geometrie. 
In Navisworks zijn de Revit-modellen te combineren. In figuur 6-14 is de 

samenstelling van deze modellen weergegeven. 

 

F I G U U R  6 - 1 4  |  SAMENSTELLING VAN MODELLEN 
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Boven de rode lijn zijn de twee verschillende modellen te zien: links het  
uitvoeringsmodel en rechts het constructieve model. Deze worden 
samengevoegd: het resultaat is te zien onder de rode lijn. Omdat het nulpunt 
op dezelfde plaats zit, vallen de modellen zonder extra handelingen precies 
in elkaar. De verhoudingen worden hierdoor duidelijk. Dit totale model kan 
worden gebruikt voor de simulaties en de planning, zoals te zien is in figuur 

6-9 en figuur 6-10.  

6.2.7 VERPAKKING  
In de specificatiefase is niet altijd de verpakking noodzakelijk om door te 
geven. Eisen voor verpakking tijdens transport of op de bouwplaats kunnen  
worden verwerkt in de parameters van het object. Wanneer dit te uitgebreid 
zal zijn, kan er in de checklist een opmerking over gemaakt worden.  

TOEGEPA ST  

Zoals in paragraaf 5.1.8 al duidelijk was geworden, zijn er voor Orion geen 

speciale eisen aan de verpakking gesteld.  

6.2.8 VERANTW OORDELIJKHEDENVERDELING  
Het document waarbij puntsgewijs wordt aangegeven voor welke zaken de 
onderaannemer verantwoordelijk is, en voor welke de hoofdaannemer, is in 
het traditionele inkoopproces de checklist of de inkoopinfo. Daarin kunnen 
ook nog opvallende zaken voor de uitvoering worden aangestipt.  

Mogelijkheden om dit in BIM te verwerken zijn de volgende: Er kan worden 
gekozen om de inhoud van de checklist te verwerken in de parameters van 
de objecten in het bouw informatie model. Bij elk object zal een parameter 
worden toegevoegd waarin de verantwoordelijkheid staat.  

Een tweede mogelijkheid is een apart bestand houden. Omdat een checklist 
eigenlijk vooral bedoeld is om de verantwoordelijkheden op en rij te zetten, en 
dit niet per object weergegeven hoef te worden, kan deze ook los gegeven 
worden naast het model. Daarbij moet er wel op gelet worden dat de 
informatie niet tegelijkertijd in het model en in de checklist aanwezig is. 
Informatie kan maar op één plaats aanwezig zijn. Een koppeling van dit 
bestand aan (groepen) elementen kan op eenzelfde manier plaatsvinden als 
de koppeling van de algemene bestekteksten uit 6.2.2.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion wordt besloten om de checklist een apart bestand te houden. De 
checklist zal dus niet veranderen. Er kan worden verwezen naar de 
modelbestanden, zodat dubbele informatie wordt vermeden. Daarnaast geldt 

de checklist ook als een basis voor het contract in een latere fase.  
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6.2.9 HOEVEELHEDEN (W ANNEER AANW EZIG) 
Hoeveelheden worden in de specificatiefase van het inkoopproces meestal 
nog niet berekend. Wanneer ze beschikbaar zijn, zonder het zelf uitgebreid te 
berekenen, kunnen deze wel meegestuurd worden als onderdeel van de 
aanvraagset. Omdat er voor het bepalen van de hoeveelheden in het BIM niet 
een uitgebreid rekenproces aan te pas komt, zullen de hoeveelheden in deze 
fase van het inkoopproces met BIM al wel bepaald worden. Meesturen van 
hoeveelheden naar de onderaannemers is niet nodig wanneer het model 
meegestuurd wordt, aangezien deze dit zelf uit het model kunnen halen. 

Zoals al eerder gezegd, heeft elk object in het bouw informatie model een 
aantal parameters. Enkele van deze parameters zijn geometrische 
eigenschappen als lengte en breedte. Deze parameters kunnen ook 
berekeningen zijn. Een aantal berekeningen, zoals oppervlakte of inhoud, 
zitten bij bepaalde families standaard als parameter bij het object. Daarnaast 
is ook de geometrie van de objecten eenvoudig in tabelvorm weer te geven. 
Er hoeft niet meer elk onderdeel van de objecten apart te worden opgemeten, 
maar in één oogopslag is duidelijk van bijvoorbeeld alle wanden welke 
afmetingen ze hebben. Met de 2D- of 3D-weergave erbij is ook direct te zien 
om precies welke wand het gaat. In de tabellen kunnen ook de totalen worden 
berekend.  

Een hoeveelhedenlijst wordt aangemaakt door middel van een schedule. In 
een schedule kunnen alle parameters van een object worden weergegeven. 
Dus naast de lengte of oppervlakte van een wand kunnen ook de parameters 
met kwaliteitseisen op deze manier inzichtelijk worden gemaakt. Een 
schedule kan gemaakt worden van bijvoorbeeld alle wanden afzonderlijk, 
maar ook van de wanden, gesorteerd per type of besteksartikel. Schedules 
kunnen worden geëxporteerd naar Excel, waarna deze in bijvoorbeeld een 
spiegel geladen kunnen worden.  

Er moet wel worden opgepast bij het genereren van automatische 
hoeveelheden. Het is noodzakelijk om te weten wat de hoeveelheden 
betekenen. Bijvoorbeeld: Is de oppervlakte van de wand berekend zonder of 
juist met sparingen? Wordt de afschuining wel of niet meegenomen? Hoe 
wordt er omgegaan met de lengte van een wand wanneer er een hoek in zit? 
Et cetera. Hierbij is het ook handig om te weten wie de informatie heeft 
ingevoerd, zodat je weet hoe je de informatie kan interpreteren.  

Weten wat de betekenis is van de hoeveelheid, is van belang voor het 
inkoopproces. Voor verschillende producten wordt met verschillende getallen 
gerekend. Wanneer er bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren worden ingekocht, 
wordt uitgegaan oppervlakte van de vloer, zonder afgeschuinde kanten. Er4 
wordt namelijk gerekend in hele platen. Voor afschuiningen worden juiste 
extra kosten berekend. Wanneer de hoeveelheden uit Revit worden gehaald, 
geeft deze de nettowaarde. Bij deze oppervlakte zijn dus de afgeschuinde 
kanten al afgehaald.  
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TOEGEPA ST  

Voor Orion zijn schedules gemaakt voor de wanden. Elk van de parameters 
die een object heeft, kan worden weergegeven in een schedule of 
hoeveelhedenstaat. In figuur 6-15 en figuur 6-16 zijn twee verschillende 

schedules weergegeven.  

 

F I G U U R  6 - 1 5  |  SCHEDULE VAN DE PREFAB W ANDEN,  GEGROEPEERD PER TYPE 

In deze eerste figuur zijn de wanden gesorteerd op type. Dit is handig voor 
het weergeven van de kwaliteitseigenschappen van de wanden, omdat deze 
ook per type zijn. Het heeft dan geen zin om elke wand afzonderlijk weer te 
geven. In dit geval is het praktisch om ook de ‘count’-functie aan te zetten, 

zodat duidelijk wordt hoe vaak dit type wand voorkomt in het project.  

 

F I G U U R  6 - 1 6  |  SCHEDULE VAN DE PREFAB W ANDEN AFZONDERLIJK W EERGEGEVEN 

Wanneer er lengtes of oppervlaktes nodig zijn, kan beter de individuele 
weergave van alle objecten worden aangezet. Hierin wordt elk element 
weergegeven die aan de eigenschappen van de filter voldoen. Wanneer één 
van de regels (in deze figuur de derde), en dus één van de wanden, wordt 
geselecteerd, wordt diezelfde wand in een geometrische weergave ook 
geselecteerd (de blauwe wand aan de rechterkant). Zo is direct duidelijk 

welke regel bij welke wand hoort.  
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De hoeveelhedenstaten zullen niet mee worden gezonden, maar zijn voor 

het gebruik tijdens het vergelijken van de verschillende offertes. 

6.3 SELECTEREN 
De tweede fase binnen het inkoopproces is selecteren. De benodigde 
informatie binnen deze fase is de volgende: 

 

T A B E L  6 - 2  |  BENODIGDE INFORMATIE IN TRADITIONEEL PROCES VOOR DE SELECTIEFASE 

In de komende subparagrafen wordt onderzocht op welke manier er van het 
BIM gebruik gemaakt kan worden om in deze informatiebehoefte te voorzien. 
Daarnaast wordt nog ingegaan op de mogelijkheden van het spiegelen van 
de offertes met BIM.  

Een voordeel van de gegevens aanleveren in BIM is dat er minder discussie 
ontstaat over de benodigde inhoud van de offerte. Er staat onomstotelijk vast 
welke informatie moet worden meegenomen en welke niet. In de interviews 
vonden de werkvoorbereiders en inkoper deze duidelijkheid ook één van de 
grootste voordelen in het gebruik van BIM in het inkoopproces. Wanneer de 
offertes meer op elkaar lijken, hoeft er in de selectiefase minder werk te 
gebeuren en gaat het spiegelen sneller, zeiden ze.  

6.3.1 HOEVEELHEDEN  
De hoeveelheden worden in het traditionele proces bepaald tijdens de 
selectiefase. Door van BIM gebruik te maken, zal dit echter al eerder in het 
proces gebeuren, tijdens de specificatiefase. Het bepalen van de 
hoeveelheden is al behandeld in paragraaf 0.  

6.3.2 BUDGET 
Het budget voor de onderdelen die moeten worden ingekocht, wordt uit de 
begroting gehaald. Nu is deze begroting vaak in Excel en niet gelinkt met de 
objecten, waardoor niet direct duidelijk is wel element bij welke budgetregel 
hoort.  

Voor het maken van een begroting met behulp van BIM zijn er twee 
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het halen van de hoeveelheden uit 
het BIM, waarna deze kunnen worden ingevoerd in traditionele 
begrotingssoftware. Het voordeel hiervan is dat het proces van begroten 

Informatiedrager 

in traditioneel proces Informatie 

Aanvraagset Verzamelde informatie uit de specificatiefase 

Hoeveelhedenstaat Hoeveelheden in aantal stuks, lengte, oppervlakte of volume 

Offertes 
Opgave van prijzen voor het geleverde door 

onderaannemers, incl. voorwaarden 

Begroting Beschikbaar budget 

Divers Aanvullingen of wijzigingen op opgegeven specificatie 



H o o f d s t u k 6  Mogelijkheden informatieopslag in BIM 

 

P a g i n a  | 101 

minimaal verandert, maar er wel gebruik gemaakt wordt van de snelheid van 
het halen van de hoeveelheden uit BIM. Een nadeel is dat nog steeds niet 
direct duidelijk is welke elementen bij welke begrotingsposten horen.  

Een tweede mogelijkheid voor het begroten met behulp van BIM is het 
gebruik software waarbij de begrotingsregels aan de objecten van het model 
kunnen worden gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het programma 
IBIS4BIM. Hierbij wordt aan de objecten direct een bedrag gekoppeld en de in 
te kopen onderdelen hoeven dus niet meer handmatig gezocht te worden bij 
de regels in de begroting. Bovendien kunnen veranderingen in het model 
eenvoudig worden doorgevoerd. Het principe van het koppelen van de 
begroting aan het model werkt hetzelfde als het koppelen van de planning 
aan het model (zie paragraaf 6.2.4). Het nadeel hiervan kan gevonden 
worden in het feit dat niet alles wordt gemodelleerd, dus niet alle 
begrotingsregels aan objecten kan worden gekoppeld.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion kan de begroting, net als de planning, worden gekoppeld aan het 

model. In figuur 6-17 is een screenshot hiervan te zien.  

Elk element binnen het model heeft een koppeling met een begrotingsregel. 
Wanneer een regel wordt geselecteerd, worden alle gekoppelde objecten in 
het model geselecteerd. De eerste regel is geselecteerd, in de afbeelding 
aan de rechterkant zijn in het groen de bijbehorende wanden ook 

geselecteerd. 

 

F I G U U R  6 - 1 7  |  ORION IN IBIS4BIM 
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6.3.3 AANVULLENDE EISEN  
Aanvullende eisen die nog boven water zijn gekomen of nog zijn veranderd, 
kunnen in het BIM worden gezet zoals in de specificatiefase is aangegeven. 
Met behulp van een modelchecker kunnen de twee modellen over elkaar 
heen worden gelegd en kunnen de wijzigingen en aanvullingen zichtbaar 
gemaakt worden.  

6.3.4 OFFERTES EN SPIEGELEN 
In deze fase worden de offertes die de onderaannemers aanleveren met 
elkaar vergeleken. De onderaannemers leveren de offertes aan op hun eigen 
manier, zoals dat bij hun in het systeem gebeurt. Hier kunnen wel eisen aan 
gesteld worden. Er kan bijvoorbeeld geëist worden dat de aanprijzing van de 
offertes gebeurd in BIM. Hierin wordt direct een onderscheid gemaakt tussen 
de onderaannemers die wel en die niet met BIM overweg kunnen. Offertes 
aanleveren in BIM kan bijvoorbeeld door prijzen toe te voegen aan de 
parameters van de objecten, opmerkingen te maken in een modelviewer of 
via een koppeling met een begrotingsprogramma als IBIS4BIM. 

Wanneer de offertes zijn aangeleverd in BIM, kan BIM ook gebruikt worden 
om de offertes te spiegelen. De manier van spiegelen is afhankelijk van de 
manier waarop de offertes worden aangeleverd. Wanneer deze in BIM 
worden geleverd, bijvoorbeeld door met een modelviewer opmerkingen te 
maken en een prijs toe te voegen, kunnen de offerte-modellen digitaal over 
elkaar heen worden gelegd en worden vergeleken.  

In IBIS4BIM wordt aan elk object een prijs gekoppeld. Ook deze koppelingen 
kunnen over elkaar heen worden gelegd. Het voordeel hiervan is dat ook het 
budget in dit programma staat, zodat hier ook direct mee kan worden 
vergeleken. Een nadeel is dat alle potentiële aannemers over een 
softwareprogramma moeten beschikken dat dezelfde mogelijkheden heeft.  

Het laatste nadeel geldt niet voor het toevoegen van prijzen met behulp van 
parameters of met behulp van opmerkingen in een modelviewer. In het eerste 
geval kunnen parameters worden toegevoegd in elk modelleerprogramma, 
terwijl in het tweede geval de software meestal gratis te downloaden is.  

In alle drie de mogelijkheden wordt echter gebruik gemaakt van het koppelen 
van prijzen aan objecten. Het nadeel van dit offreren aan de hand van 
objecten is dat niet alle prijzen gebaseerd zijn op aantallen. Vaak wordt er 
gebruik gemaakt van strekkende of vierkante meters. Soms wordt er alleen 
een totaalprijs gegeven voor een deel van de onderdelen. Daarnaast zijn er 
ook zaken als kosten voor het teken- en engineeringswerk. Ook zullen er 
zaken zijn die niet getekend zijn, maar waar wel een prijs voor wordt bepaald, 
zoals bevestigingsmiddelen.  

Een offerte bestaat niet alleen uit hoeveelheden en een prijs, ook algemene 
voorwaarden en verantwoordelijkhedenverdeling zijn er verwerkt. Dit is, net 
als de algemene voorwaarden van het bestek, niet objectspecifiek in het BIM 
te verwerken. Een aparte brief of bijlage met deze voorwaarden zal bij de 
offertes moeten worden geleverd.  
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Een eenvoudigere mogelijkheid, waarbij je minder afhankelijk bent van de 
BIM-ervaring van de onderaannemer, is het wel aanleveren van de gegevens 
in BIM, maar de onderaannemers wel de vrijheid geven om op hun eigen 
manier de offertes te laten opmaken. Ook wanneer de offertes niet in BIM 
worden aangeleverd, maar op papier (of in pdf-formaat) worden gegeven, zal 
er minder tijd nodig zijn voor het vergelijken van de offertes. Omdat in de 
aangeleverde gegevens duidelijker zijn, zullen er minder vragen zijn over de 
gegevens en zullen de offertes dus meer op elkaar lijken. Wanneer vooraf 
wordt gevraagd om in ieder geval dezelfde naamgeving aan te houden als in 
het model, wordt het vergelijken nog gemakkelijker. De offertes kunnen dan 
gewoon met elkaar worden vergeleken zoals op de traditionele manier ook 
gebeurde. De hoeveelheden uit BIM kunnen worden geëxporteerd naar 
Excel, en ook de meegenomen hoeveelheden uit de offertes kunnen hier naar 
worden omgezet. Zo ontstaat een volledig overzicht.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion is gekozen voor het offreren op papier, maar de gegevens zullen 
wel worden aangeleverd in BIM. De aangeleverde offerte van de potentiële 
onderaannemers zal dus niet veranderen, wel zullen ze meer voldoen aan 
de vraag van de opdrachtgever. Wel wordt er gevraagd of de opmerkingen 
over objecten in een modelviewer worden gemaakt. Zo is voor de 
werkvoorbereider die de offertes moet spiegelen direct duidelijk waar de 
vraag over gaat. In de modelviewer kan bovendien ook gereageerd worden 

op de opmerkingen, zoals te zien is in figuur 6-12.  

6.4 CONTRACTEREN 
De derde fase binnen het inkoopproces is contracteren. De benodigde 
informatie binnen deze fase is de volgende:  

 

T A B E L  6 - 3  |  BENODIGDE INFORMATIE IN TRADITIONEEL INKOOPPROCES VOOR DE CONTRACTFASE 

De aanvraagset en de offertes zijn in de vorige paragrafen behandeld.  

  

Informatiedrager 

in traditioneel proces Informatie 

Aanvraagset Verzamelde informatie uit de specificatiefase 

Checklist 
Verantwoordelijkhedenverdeling tussen aannemer en 

onderaannemer 

Offertes 
Opgave van prijzen voor het geleverde door 

onderaannemers, incl. voorwaarden 

Contractgenerator Standaard contract 

Contract Overeenkomst van levering en productie, incl. voorwaarden 
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6.4.1 CONTRACT  
Het contract blijft, ondanks de digitalisering van het bouwproces, een 
papieren document dat getekend moet kunnen worden. De checklist uit de 
vorige stappen wordt gebruikt en volledig gemaakt. Wel zouden de 
voorwaarden uit het contract kunnen worden toegevoegd aan de objecten in 
het uitvoeringsmodel.  

6.4.2 INVOEREN NIEUW E INFORMATIE 
Aan het uitvoeringsmodel kan in parameters worden toegevoegd welke 
onderaannemer verantwoordelijk is voor welke objecten in het model. 
Tegelijkertijd kan op die manier worden gefilterd welke zaken al ingekocht zijn 
en welke nog niet. Dit geeft op een eenvoudige manier een overzicht die in 
het traditionele proces nog niet op deze manier aanwezig was.  

TOEGEPA ST  

Het contract dat wordt afgesloten met de onderaannemers van Orion, zal 
niet verschillen met het contract dat wordt afgesloten in een proces waarin 

geen BIM wordt gebruikt.  

De informatie die gecreëerd is in deze fase: de vastlegging van een 
onderaannemer die het werk gaat uitvoeren, wordt in het BIM verwerkt. Voor 
alle objecten in het BIM is standaard een ‘manufacturer’-parameter 
aanwezig. Voor elk object is deze ingevuld met de naam van de 

onderaannemer die voor het object verantwoordelijk is.  

 

F I G U U R  6 - 1 8  |  INKOOPINFORMATIE INGEVOERD IN BIM 

In figuur 6-18 is weergegeven dat dit eenvoudig ingevuld kan worden in het 
schedule dat al gemaakt is voor het genereren van de hoeveelheden (zie 

figuur 6-15).  

6.5 BESTELLEN EN BEWAKEN 
Nu het contract is gesloten en ook de werkvoorbereiding is gedaan, wordt er 
begonnen met de uitvoering van de ingekochte onderdelen. In het 
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inkoopproces uit zich dat in de bestel- en bewakingsfase. De benodigde 
informatie binnen deze fases is de volgende: 

 

T A B E L  6 - 4  |  BENODIGDE INFORMATIE IN TRADITIONEEL INKOOPPROCES VOOR DE FASES BESTELLEN EN 

BEW AKEN 

Gedurende deze fase van het inkoopproces is de uitvoering begonnen en 
wordt bepaald hoeveel product op welke plaats op welk tijdstip nodig is. Ook 
de status van de bestelling moet kunnen worden bekeken. De informatie die 
in de specificatiefase is verzameld, wordt steeds gedetailleerder. 

6.5.1 HOEVEELHEID EN LEVERINGSTIJD 
Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, moet de onderaannemer weten 
wanneer welke hoeveelheid goederen nodig is op de bouwplaats. Zo weet hij 
ook hoeveel mensen hij moet inzetten om het te monteren. Deze informatie 
wordt door de hoofdaannemer geleverd aan de onderaannemer.  

Eerder werd hiervoor een afroepschema gemaakt door de planning met de 
uittrekstaat te combineren. Wanneer de planning in BIM staat, is deze 
gekoppeld aan het model. Aan elk object is een activiteit uit de planning 
verbonden. Hoeveelheden en tijdstip (en zelfs locatie) zijn dus al aan elkaar 
gekoppeld. Naast de geplande tijdstippen kan er een extra planning van de 
werkelijke uitvoering worden gemaakt. Hierin kan de voortgang worden 
bijgehouden en worden vergeleken met de planning.  

Er kan een lijst gegenereerd worden van de onderdelen die op een bepaald 
moment nodig zijn. Deze kan worden gestuurd naar de onderaannemer. De 
afroep hoeft alleen nog maar bevestigd te worden. Dit gebeurt nog per fax of 
email, omdat dit, om juridische redenen, schriftelijk gedaan moet worden.  

  

Informatiedrager 

in traditioneel proces Informatie 

Hoeveelhedenstaat 
Hoeveelheden in aantal stuks, lengte, oppervlakte of 

volume per levering 

Checklist 
Verantwoordelijkhedenverdeling tussen aannemer en 

onderaannemer 

Contract 
Overeenkomst van levering en productie, incl. 

voorwaarden 

 
Status van bestelling 

Keuringsformulieren Voldoen van product aan gestelde eisen 

Tekeningen, details en 

bestek 
Product- en uitvoeringseisen en locatie 

Planning of lijst met data Tijdstip van voorbereiding, levering en uitvoering  

Tekeningen Bouwvolgorde 

“A visual link to a building 

model helps to better 

predict the impact that 

procurement delays will 

have on construction.” 

Chuck Eastman over het 

koppelen van een planning 

aan het model in  

BIM Handbook [2011] 
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TOEGEPA ST  

Voor Orion wordt naast de planning ook in BIM bijgehouden of de planning 
wel volgens plan verloopt. Op deze manier ontstaat een extra planning, en 
wordt de actuele lever- en constructiedatum aan de objecten gekoppeld. 
Bovendien kunnen de verschillende planningen naast elkaar worden gelegd. 

In figuur 6-19 is te zien hoe de planningen aan de objecten zijn gekoppeld.  

 

F I G U U R  6 - 1 9  |  HET PLANNINGSVERSCHIL IN BIM 

In deze figuur is, net als in figuur 6-9, de planning te zien die aan het model 
is gekoppeld. Hierin is echter, naast de eerste planning, ook de werkelijke 
uitvoering te zien. In de eigenschappen van het object is te zien dat er nu 
twee verschillende data staan. Eén waarin de activiteiten gepland zijn (‘Task 
Start (Planned)’) en één waarin de activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd zijn 
of zullen worden (‘Task Start’). In het ‘Timeliner’-venster zijn de 2 planningen 
naast elkaar te zien, waardoor ook visueel te maken is hoe de uitvoering 

voor of achter loopt op de planning.  
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Ook hoeveelheden kunnen hier uit worden gefilterd, omdat bij elke datum de 
bijbehorende elementen te vinden zijn. De afroep zal nog steeds schriftelijk 
gebeuren, omdat er een handtekening gezet moet worden. Op deze wijze 
kunnen echter wel op eenvoudige wijze de data en de hoeveelheden worden 

bepaald.  

Het voordeel van ook de actuele planning aan het BIM gekoppeld te hebben, 
is dat ook de nieuwe planning kan worden gesimuleerd en knelpunten 
worden opgespoort. Bovendien kan deze informatie ook worden gebruikt om 
de planning in toekomstige projecten te verbeteren, doordat dit uitgebreid 
geanalyseerd kan worden. Het nadeel is wel dat iemand de nieuwe planning 

ook daadwerkelijk in moet voeren.  

6.5.2 LOCATIE EN STATUS 
Om bij te kunnen houden welke status het product heeft, wordt een ‘materials 
tracking’ model samengesteld in het uitvoeringsmodel. Hierin wordt de status 
van de materialen bijgehouden, bijvoorbeeld ‘ingekocht’, ‘in productie’ of 
‘geplaatst’. Deze status kan in de parameters in het uitvoeringsmodel aan de 
objecten worden toegevoegd. Daarvan is weer een afbeelding te maken, 
vergelijkbaar met een demarcatietekening. Een dergelijke afbeelding kan 
worden geraadpleegd op de bouwplaats, zoals te zien is in figuur 6-20. 

 

F I G U U R  6 - 2 0  |  BOUWPLAATSPERSONEEL RAADPLEEGT HET MODEL VOOR DE STATUS VAN DE PREFAB 

ELEMENTEN VOOR DE BOUW  VAN HET MEADOW LANDS STADIUM IN NEW  JERSEY (VS),  [EASTMAN,  ET AL.,  2011]   

Ook kan hierbij de huidige locatie van de producten worden bijgehouden. Dit 
is vooral handig wanneer er gebruik wordt gemaakt van opslag op de 
bouwplaats. Nu is ten alle tijden duidelijk waar zich welk product bevindt. In 
een rapport van de National Research Council uit Canada komt naar voren 
dat tot een derde van de werktijd van de bouwvakkers wordt verspild aan het 
zoeken naar materialen [Pardasani, et al., 2009].  Ook wordt er aangehaald 
de arbeidsuren met 16 tot 18 % langer worden doordat materialen niet klaar 
zijn voor gebruik.  
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Over het terugkrijgen van de verloren arbeidsuren zeggen ze het volgende 
[Pardasani, et al., 2009]: 

“This waste can be reduced if the latest information regarding the status of 

assemblies, its attributes, and location can be found at any work step and can 

be accessed from anywhere.” 

Voor elke stap moet dus worden bijgehouden waar het product zich bevindt 
en wat de status is. Dit is een goede mogelijkheid om gebruik te maken van 
BIM.  

Dit is het punt waar de virtuele wereld en de fysieke wereld aan elkaar 
moeten worden gelinkt. Elk fysieke object dat geproduceerd, geleverd of 
geplaatst wordt, moet een koppeling krijgen naar het model, zodat het model 
kan worden geraadpleegd als een kaart. Dit kan natuurlijk worden gedaan 
door codes op de elementen te schrijven en deze aan de objecten in het 
model te koppelen. Hierbij moet wel de code handmatig worden aangebracht.  

Een andere mogelijkheid om de elementen te coderen is met streepjescodes 
of met Radio Frequency Identification (RFID). De eerste mogelijkheid kennen 
we bijvoorbeeld uit de supermarkt. Op de producten zelf staat geen prijs, 
maar wel is er op elk product een streepjescode aanwezig. Wanneer deze 
streepjescode wordt gescand bij de kassa, zoekt de kassacomputer in de 
database naar de informatie die bij die code hoort. Op de kassa wordt de prijs 
en de naam van het product zichtbaar. Het voordeel hiervan is dat de 
prijsinformatie niet op het product zelf aanwezig is, en dat bij 
prijsveranderingen dit alleen in de database hoeft worden aangepast, en niet 
zoals vroeger elk product opnieuw een nieuwe prijssticker hoeft te krijgen. 
Supermarktketens kunnen door dit systeem ook gemakkelijk bijhouden welke 
producten worden verkocht, de hoeveelheid daarvan en, als dit tegen de 
ingekochte voorraad wordt uitgezet, wanneer de voorraad op is [Eastman, et 
al., 2011]. Een dergelijk systeem is ook mogelijk op de bouwplaats.  

Radio Freqency Identification (RFID) is ‘een techniek om producten en 
verpakkingen snel, draad- en contactloos mee te scannen, te identificeren en 
te volgen in logistieke ketens’ [Ploos van Amstel, 2005]. Hierbij worden 
radiogolven gebruikt voor identificatie. Het systeem is vergelijkbaar met de 
streepjescode, alleen wordt er gebruik gemaakt van radiogolven in plaats van 
een visuele scanner om de informatie te kunnen lezen. Sawyer [2008] heeft 
het in een artikel erover dat de RIFD-tags beter werken dan streepjescodes 
op de bouwplaats, omdat ze een betere schade- en fraudebestendigheid 
hebben. Bovendien kunnen ze in fel zonlicht worden gelezen doordat er geen 
visueel contact nodig is tussen de lezer en de tag, waardoor de RFID-
methode ook kan worden gebruikt in een natte of vuile omgeving, zoals 
bijvoorbeeld een bouwplaats. Een ander verschil is dat op een RFID-tag meer 
informatie kan worden opgeslagen dan in een streepjescode. De 
streepjescode bevat alleen een unieke code. Een RFID-tag kan meer 
informatie bevatten. Hoeveel informatie de RFID-tag kan bevatten, is 
afhankelijk van het geheugen van de chip.  

In de praktijk zal op deze manier een tag op bijvoorbeeld een prefabwand 
worden geplakt na of tijdens productie. Deze tag bevat een code, welke 
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correspondeert met een object in het (productie)model. Wanneer het element 
wordt gescand, wordt het bijbehorende object geselecteerd in het model. Alle 
parameters die bij het object horen zijn hierdoor te lezen en de status van het 
object kan worden veranderd van bijvoorbeeld ‘ingekocht’ naar ‘geleverd’. De 
verschillende stadia waaruit kan worden geselecteerd, moeten van te voren 
worden ingevoerd om verwarring te vermijden. Wanneer het object 
geselecteerd is, is ook in de 3D-weergave zichtbaar waar het element moet 
worden geplaatst.  

Er is ook een mogelijkheid van automatische verandering van de status. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld bij de ingang van de bouwplaats, vaste scanners 
geplaatst worden. Wanneer een vrachtwagen het nieuwe materiaal komt 
brengen, lezen deze scanners automatisch de RFID-tags die in de buurt 
komen. De status van deze elementen wordt dan veranderd van ‘transport’ 
naar ‘aanwezig op bouwplaats’. Zo is van elk element duidelijk of het is 
aangekomen of dat het nog onderweg is.  

Er zou in het model ook kunnen worden aangegeven waar het product zich 
op dat moment bevindt. Bijvoorbeeld welke plaats op de opslaglocatie wordt 
gebruikt. Het invoeren van de locatie moet met een RFID-tag handmatig 
gebeuren, door bijvoorbeeld aan te geven in het model met een tijdelijke 
locatie. Er zullen in de toekomst ook mogelijkheden zijn om gps-chips te 
combineren met RFID.  

De toepassing van RFID in de bouw heeft voordelen. Xie, Shi en Issa [2010] 
hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van RFID en BIM binnen de 
staalindustrie. Volgens hen geeft het voor de toepassing in constructief staal 
een betere logistiek- en procesmanagement. De toepassing lijdt tot een 
vermindering van de risico’s, inclusief materiaalverlies en 
planningsoverschrijdingen, door productie- en leveringsdata vooraf vast te 
stellen en het monitoren van het montageproces op basis van een individuele 
staalelementen [Xie, et al., 2010]. Voor prefab beton elementen zal dat niet 
anders zijn.  

Het toepassen van RFID in bouwelementen heeft nog meer mogelijkheden, 
welke in dit rapport niet behandeld worden. De data die verzameld is door 
middel van een RFID-tag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het 
analyseren van de bouwmethode, zodat dat in de toekomst gebruikt kan 
worden.  

TOEGEPA ST  

Bij Orion krijgt elk prefab element in het model een RFID-nummer. Dit is een 
nummer specifiek voor dat onderdeel. In de fabriek krijgt het gefabriceerde 
element een RFID-tag opgeplakt, in welke het bijbehorende nummer is 
opgeslagen. Op deze manier zijn het virtuele en het werkelijke element altijd 
met elkaar verbonden. In de tag zelf wordt verder informatie opgeslagen 
over de fabriek waar het gemaakt is, het type element en het project en 
adres waar het naar toe moet. 

Wanneer het element uit de fabriek op de vrachtwagen wordt geladen, wordt 
het element gescand. Op de scanner leest de chauffeur af waar het element 

 

F I G U U R  6 - 2 1  |  

EEN RFID-TAG INVALID 

SOURCE SPECIFIED.  
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naar toe moet. Tegelijkertijd maakt de scanner contact met de RFID-
database (dat is het BIM), waarin verdere informatie staat opgeslagen. De 
status van het object wordt hierin veranderd naar ‘wordt getransporteerd’. 
Op de bouwplaats ziet de uitvoerder dat in het model de status van het 
element is veranderd, en hij kan zich voorbereiden op het plaatsen van het 

element.  

Wanneer de vrachtwagen bij de poort van de bouwplaats komt, zullen de 
scanners die bij deze ingang staan automatisch de elementen op de 

vrachtwagen scannen en de status in het model veranderen naar ‘geleverd’.  

De uitvoerder controleert de elementen op zicht en zal de status van de 
controle en eventuele opmerkingen in het model opslaan (zie paragraaf 

6.5.3).  

Het element zal direct vanaf de vrachtwagen geplaatst worden in het 
gebouw. De bouwplaatsmedewerker scant het element en kan door de 
verbinding met het BIM op zijn tabletcomputer aflezen welk element het is en 
op welke plaats het gemonteerd moet worden. Ook de andere 
eigenschappen van het betreffende element zijn op te zoeken. Op dit 
moment zal vooral de locatie en de context van belang zijn. In figuur 6-23 is 
een uitvoerder te zien die het model raadpleegt op zijn tabletcomputer. In 

figuur 6-22 is te zien wat hij bijvoorbeeld aan het bekijken kan zijn.  

 

F I G U U R  6 - 2 3  |  EIGENSCHAPPEN VAN EEN W AND 

Het element wordt opgepikt met de kraan en naar de juiste plaats 
getransporteerd. Ook in de kraan is een RFID-scanner aanwezig die 
automatisch het element scant en aan de kraanmachinist doorgeeft waar het 

element naar toe moet.  

Het element wordt gelost en gemonteerd. Wanneer het gemonteerd is, zal 
de RFID-tag weer gescand worden en zal de status van het element 

 

F I G U U R  6 - 2 2  |  
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veranderen naar ‘gemonteerd’. De tag kan op de elementen worden gelaten 
of worden gerecycled en worden gebruikt voor volgende elementen of 
projecten. Wanneer de tag blijft zitten kan ook in de beheersfase nog de link 
tussen het element en het model worden gelegd door middel van het 
scannen van de tag. Voor prefab elementen is dit niet nodig, maar het kan 
voordelen hebben voor bijvoorbeeld installaties die vervangen zullen worden 

tijdens de gebruiksperiode van het gebouw.  

Deze methode van het volgen van de elementen is nu al mogelijk, maar 

wordt nog niet uitgevoerd.  

6.5.3 CONTROLE 
Wanneer de elementen geleverd zijn, moet gecontroleerd worden of het juiste 
is geleverd en of het aan de gevraagde specificaties voldoet. Dit kan met 
papieren keuringsformulieren gedaan worden, maar omdat alle informatie in 
het model staat, kan BIM hiervoor goed worden ingezet. De uitvoerder kan 
met een tabletcomputer (of een smartphone) over de bouwplaats lopen en 
controleren of de specificaties in de modelparameters wel kloppen met wat hij 
op de bouwplaats voor zich ziet. Ook voor zaken waarvoor de uitvoerder 
eerder tekeningen zou raadplegen, kan hij nu het model gebruiken. In een 
modelviewer kan hij opmerkingen maken, die bij de controle naar voren 
komen. Opmerkingen kunnen een status hebben, zoals ‘nieuw’, ‘goedgekeurd 
of ‘nieuwe controle vereist’. Zo kan worden bijgehouden welke opmerkingen 
wel verwerkt zijn en welke nog niet. Eerder gemaakte opmerkingen kunnen 
ook teruggekeken worden. Zo kan zelfs op de bouwplaats gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden van het model en wordt de informatie maar op 
één plaats bijgehouden.  

Een andere mogelijkheid is het koppelen van de keuringsformulieren aan de 
objecten in het model. In een softwareprogramma als Artra, Vela FieldBIM of 
een modelviewer kunnen aan objecten documenten worden gekoppeld. Zo 
blijft het formulier bij de juiste objecten. Ook hierin kan de status van de 
opmerkingen en formulieren worden aangegeven.  

TOEGEPA ST  

Voor Orion wordt besloten om de keuringen bij te houden in een gratis 
softwareprogramma, in dit geval Tekla BIMsight. In figuur 6-24 is een 

screenshot hiervan te zien.  

Er is een object geselecteerd, waarvan de eigenschappen in het rechter 
venster te zien zijn. Bovenaan zijn de parameters van het object te zien. 
Daaronder de opmerkingen (‘notes’) die bij dit object horen. In dit geval is 
het een opmerking over de keuring. Dan volgen de conflicten, waarbij te zien 
is of twee objecten botsen. In dit geval is er geen conflict (of clash-)controle 
uitgevoerd, waardoor dit kopje dus ook leeg is. Onderaan staan de aan dit 
object gekoppelde objecten. In dit geval is de fabriekskeuring uit figuur 5-18 
aan het object toegevoegd. Dat er een opmerking en een document aan het 
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object is toegevoegd, is ook te zien in de 3D-weergave aan de rode ‘1’ en 

het nevenstaande symbool. 

 

F I G U U R  6 - 2 4  |  KEURINGEN GEKOPPELD AAN DE OBJECTEN 

De toegevoegde waarde is er voor één of twee documenten niet, maar 
wanneer er voor alle objecten één of meerdere keuringen zijn uitgevoerd, is 
het overzicht snel kwijt. Door op deze manier de informatie te ordenen 
blijven de keuringsformulieren altijd gekoppeld aan de objecten, en zijn ze 

op die manier altijd terug te vinden.  

6.6 NAZORG EN EVALUATIE 
Met de nazorg- en evaluatiefase wordt het inkoopproces afgesloten. De 
benodigde informatie binnen deze fase is de volgende:  

 

T A B E L  6 - 5  |  BENODIGDE INFORMATIE IN HET TRADITIONELE INKOOPPROCES VOOR DE NAZORG- EN 

EVALUATIEFASE 

Informatiedrager 

in traditioneel proces Informatie 

Aanvraagset Verzamelde informatie uit de specificatiefase 

Checklist 
Verantwoordelijkheden-verdeling tussen aannemer en 

onderaannemer 

Hoeveelhedenstaat Hoeveelheden in aantal stuks, lengte, oppervlakte of volume 

Divers 
Aanvullingen of wijzigingen op opgegeven specificatie 

(planwijzigingen) 

Contract Overeenkomst van levering en productie, incl. voorwaarden 
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Voor het gebruik van BIM in deze fase is het van belang dat de wijzigingen 
die hebben plaatsgevonden gedurende het proces, zijn verwerkt in een 
model. Er moet een productiemodel zijn ontstaan, die kan worden gebruikt als 
‘as-built’ model. In een productiemodel kunnen bijvoorbeeld de gedetailleerde 
modellen die gemaakt zin door de onderaannemers worden geïmporteerd. Op 
die manier ontstaat een model dat weergeeft wat er daadwerkelijk gebouwd is 
of wordt. Daarnaast moet er beschikking zijn over het model dat gebruikt is bij 
de inkoop van de elementen. Voor het bepalen van meer- of minderwerk, 
door middel van hoeveelheden, kunnen het oude en het nieuwe model over 
elkaar heen worden gelegd en worden de verschillen duidelijk. Het verschil in 
hoeveelheden tussen het ingekochte en het uiteindelijke uitgevoerde, is hier 
gemakkelijk uit te halen. Een verschil bepalen in andere zaken zoals 
gebruikte manuren ten opzichte van begrote manuren is alleen mogelijk als 
beiden ook in het model zijn opgeslagen.  

Naast de aanwezigheid van de twee modellen is ook het contract (op papier) 
nodig. Andere voorwaarden voor het afrekenen van meer- en minderwerk 
kunnen daarin vermeldt staan.  

Nadat het project is afgelopen kan het productiemodel worden gebruikt voor 
de beheersfase. 

TOEGEPA ST  

Voor Orion worden de planwijzigingen bijgehouden in een model. Dit model 
wordt, wanneer de afrekening van meer- en minderwerk gedaan wordt, over 
het model gelegd waarmee is ingekocht. In figuur 6-25 zijn de twee modellen 

van een verdieping van Orion te zien die in dit voorbeeld vergeleken worden.  

 

F I G U U R  6 - 2 5  |  DE TWEE TE VERGELIJKEN MODELLEN 

De twee modellen worden geladen in Revit. Via de extra functie ‘compare 
models’ worden de modellen naast elkaar gelegd door de computer en 
worden de verschillen gemeld. De objecten die verschillen kunnen worden 

geselecteerd zoals in figuur 6-26 te zien is  

P r o j e c t  1  P r o j e c t  2  
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F I G U U R  6 - 2 6  |  GEW IJZIGDE OBJECTEN GESELECTEERD IN PROJECT 2 

 

 

 

 

F I G U U R  6 - 2 7  |  FRAGMENTEN UIT HET VERGELIJKINGSRAPPORT  
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Naast de visuele weergave kan er ook een rapport worden gegenereerd. In 
figuur 6-27 op de volgende bladzijde zijn fragmenten uit dit rapport zichtbaar. 
In het rapport worden de objecten, maar ook de aangemaakte views 
(gezichtspunten), schedules (hoeveelhedenstaten) en sheets (basis voor de 
tekeningen), die verschillen weergegeven. Zo zie je bijvoorbeeld dat de 
bestandsnaam anders is, maar ook het aantal objecten dat in het model 

aanwezig is.  

Onder het kopje ‘structural columns’ staat een kolom die in project 1 wel 
bestaat, maar in project 2 niet voorkomt. Bij de eerste wand die voorkomt in 
het rapport zijn de afmetingen veranderd. Dit uit zich in andere coördinaten 
en een andere oppervlakte en volume. 

Andere verschillen zijn dat bij een wand het type veranderd is (de onderste 
regel van de figuur), van gietbouwelement naar een prefab beton element 
met dezelfde dikte. Dit is niet te zien door alleen de geometrie naast elkaar 
te leggen, dus het hebben van het rapport is voor het zichtbaar maken van 

deze veranderingen essentieel. 

6.7 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is onderzocht op welke manier de informatie die nodig is in 
het inkoopproces, kan worden opgeslagen in het BIM. Als conclusie kan de 
tabel uit de conclusie van hoofdstuk 5 (tabel 5-1) aangevuld worden met de 
informatiedragers zoals deze worden gebruikt bij het inkoopproces met BIM. 
Deze is terug te vinden in tabel 6-6 op de volgende bladzijde.  

Te zien in deze tabel is dat de meeste informatie in het BIM wordt 
opgeslagen, met een paar uitzonderingen. Ook zijn er enkele 
informatiedragers aanwezig die een koppeling maken met het model, zodat 
deze nog wel aan het model zijn verbonden en eenvoudig terug te vinden zijn.  

6.7.1 SCHEMA VAN MODELLEN EN INFORMATIE  
Om duidelijkheid te geven in de samenwerking tussen de verschillende 
modellen en de relatie met de benodigde informatie te verduidelijken, is in 
figuur 6-30 een schema opgesteld. Van rechts naar links is hier te zien in 
welke fase van het inkoopproces (5e kolom), welke documenten gepubliceerd 
of aangemaakt worden in het traditionele proces (4e kolom), welke informatie 
nodig is (3e kolom) en welke documenten gepubliceerd of aangemaakt zijn in 
een proces met BIM (2e kolom). Deze informatie is afkomstig is uit de 
modellen die in de 1e kolom zijn getekend. De modellen zijn in dit schema 
aangegeven met 3D-blokken, terwijl informatie opgeslagen in tekeningen, 
schema’s of tekst met een rechthoekig symbool met een golvende onderrand 
is aangegeven. 

In de praktijk zal het BIM bestaan uit vier verschillende modellen, zoals te 
zien is in figuur 6-28. Hierin is de maker van het afzonderlijke model zelf 
verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Dit werkt hetzelfde als wanneer 
er traditioneel met tekeningen zou worden omgegaan. De architect maakt het 
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besteksmodel met betrekking tot het architecturale ontwerp en houdt deze up-
to-date. De constructeur maakt het constructieve model, waar de 
constructieve tekeningen uit gehaald kunnen worden. De installateur maakt 
het installatiemodel, waar leidingen en installaties in zullen staan. Als laatste 
maakt de uitvoerende partij (de hoofdaannemer of bouwcombinatie) een 
model gericht op de uitvoering. Hierin wordt bijvoorbeeld de 
bouwplaatsplattegrond en het materieel gezet. 

 

F I G U U R  6 - 2 8  |  SAMENW ERKING VAN 4  MODELLEN IN ÉÉN BIM 

Gezamenlijk vormen deze vier modellen het BIM. De modellen staan niet 
geheel los van elkaar, maar vormen elk de basis voor de andere modellen. 
Het model van bijvoorbeeld de architect wordt in het uitvoeringsmodel 
geladen en hieromheen wordt de bouwplaats getekend en de tijdelijke 
voorzieningen gemaakt. Het architectuurmodel blijft hier los van. Een 
totaalbeeld van het te bouwen gebouw wordt verkregen wanneer alle 
modellen over elkaar heen worden gelegd.  

Naast de samenwerking tussen deze 4 modellen, is er nog een koppeling van 
de planning en de begroting die niet in het model zelf zijn verwerkt, maar 
gekoppeld zijn aan het model. Dit is weergegeven in figuur 6-29. 

 

F I G U U R  6 - 2 9  |  KOPPELING VAN DE PLANNING EN BEGROTING AAN HET BIM 

Het BIM verandert in de loop van het bouwproces van een besteksmodel naar 
een productiemodel door het toegenomen detailniveau. In dit laatste model 
worden ook de productiemodellen van de onderaannemers meegenomen, 
zodat de laatste informatie in het model staat. Voor het inkoopproces wordt 
het besteksmodel gebruikt.  
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T A B E L  6 - 6  |  BENODIGDE INFORMATIE EN INFORMATIEDRAGERS IN INKOOPPROCES MET BIM 

(X = NIEUW  OF GEDETAILLEERDER GEMAAKT IN FASE, *= GERAADPLEEGD UIT VORIGE FASE)
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F i g u u r  6 - 3 0  |  Schema van modellen en informatie  
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7 HET NIEUWE INKOPEN MET BIM 
“By transforming the quality of information used in building, Building 

Information Modeling (BIM) promises to transform Construction more or less 

completely.” 

Ray Crotty in ‘The impact of building information modeling’ [2012] 

Wanneer BIM wordt gebruikt om informatie in te raadplegen en op te slaan, 
zal dit invloed hebben op het proces. Er wordt immers een andere 
informatiebron gebruikt. In dit hoofdstuk wordt bekeken welke invloed BIM 
heeft op het inkoopproces en hoe dit nieuwe inkoopproces er uit ziet.  

In dit hoofdstuk wordt taakstelling 3 behandeld. De onderzoeksvraag hierin is 
de volgende: 

Op welke manier verandert het inkoopproces van het prefab beton casco 

wanneer er BIM wordt ingezet als bron voor de benodigde informatie 

gedurende het proces? 

Op een zelfde manier als in de vorige hoofdstukken wordt per inkoopfase 
aangegeven wat de veranderingen zijn in het proces.  

7.1 SPECIFICEREN 
In de specificatiefase wordt de leveringsomvang bepaald. Dit is de fase 
waarin de meeste informatie wordt geraadpleegd en moet worden 
overgedragen. Dit proces begint met een overleg tussen de 
werkvoorbereider, inkoper en projectleider om de strategie van de inkoop te 
bepalen. Het overleg zal niet veranderen. Bij het raadplegen van de 
projectinformatie kan echter wel gebruik gemaakt worden van het BIM. Dit 
kan door het model weer te geven op een smartboard of een ander 
beeldscherm. De informatie kan direct inzichtelijk gemaakt worden aan de 
hand van het BIM en er hoeft niet tussen tekeningen gezocht te worden.  

Nadat de strategie is bepaald, wordt in het traditionele proces informatie 
gezocht in het bestek en de bijbehorende tekeningen. Deze informatie is 
echter allemaal in het BIM aanwezig. Er hoeft enkel te worden onderzocht 
welke elementen meegenomen moeten worden. Dit wordt gedaan in een 
demarcatie. In het model worden alle objecten geselecteerd die in de offerte 
van de onderaannemer terug te vinden moeten zijn. 

Omdat niet alle partijen in het inkoopproces met dezelfde software werken, 
moeten het model en de demarcatie softwareonafhankelijk gemaakt worden 
voordat het aan de aanvraagset toegevoegd wordt. Het gehele model wordt 
hiervoor geëxporteerd naar IFC-formaat. Het IFC is een uitwisselingsformaat 
voor BIM-modellen dat door 80 % van de modelleerprogramma’s te openen is 
[CURNET, 2009]. Er moet wel opgemerkt worden dat de IFC-standaard nog 
niet perfect werkt, er is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of alle objecten ook echt 
geëxporteerd worden. Echter, sinds november 2011 schrijft de 
Rijjksgebouwendienst het gebruik van IFC voor, wat de uitontwikkeling van 
deze standaard waarschijnlijk een extra zetje in de rug zal geven. Meer 
informatie over IFC is te vinden in Bijlage 11. 



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  

 

122 | P a g i n a  

Doordat de ingekleurde elementen niet meegenomen worden in het IFC, 
moet er ook worden geëxporteerd naar DWFx. Dit is een bestandsformaat 
voor 2D en 3D-geometrie dat te openen is met het de (te downloaden) 
Autodesk Design Viewer. De kleuren van de demarcatie blijven hierbij 
behouden. In het IFC zijn alle parameters mee geëxporteerd. In DWFx-
bestand staat echter alleen de geometrie. Door de export kan de 
onderaannemer de bestanden openen en gebruiken, zonder dat het over 
dezelfde software hoeft te beschikken als de hoofdaannemer. 

Wanneer er voor het markeren van de bedoelde elementen geen gebruik 
wordt gemaakt van tekeningen, maar van de parameters van de objecten, is 
de export naar DWFx niet nodig. In de parameters van de objecten staat dan 
aangegeven of ze meegenomen moeten worden of niet. Deze informatie is uit 
het IFC-bestand te halen. Wanneer deze manier van demarceren gebruikt 
wordt, moet er wel zeker zijn dat de potentiële onderaannemers met BIM 
overweg kunnen en deze informatie eruit kunnen halen.  

De volgende stap in het bepalen van de leveringsomvang is het opstellen van 
de inkoopchecklist. Het gebruik van deze checklist om verantwoordelijkheden 
aan te geven zal niet veranderen. In de checklist staat echter ook een regel 
die betrekking heeft op de planning. Omdat de planning gekoppeld is aan het 
BIM, kunnen in het model de betreffende elementen worden geselecteerd, 
waarna direct duidelijk is welke planningsdata gebruikt moeten worden. Deze 
planningsdata worden verwerkt in de checklist. 

 

F I G U U R  7 - 1  |  PROCES B1.1 LEVERINGSOMVANG BEPALEN (MET BIM) 

Na het compleet maken van de checklist is alle informatie die nodig is voor 
het aanvragen van de offertes, aanwezig en kan de aanvraagset worden 
samengesteld. Deze zal zo veel mogelijk digitaal blijven. De modellen worden 
op een server (of op cd) gezet. Voor het duidelijk maken van de algemene 
uitvoeringsomstandigheden wordt in het traditionele proces een 
projectinformatieboekje gebruikt. Hier zal nog steeds gebruik van gemaakt 
worden. Om meer duidelijkheid over de omstandigheden op de bouwplaats 
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ten tijden van de aanwezigheid van de onderaannemer te geven kan in dit 
(digitale) boekje ook het filmpje met de algemene planningssimulatie gestopt 
worden.  

In deze fase van het inkoopproces vinden dus veel veranderingen plaats. Het 
nieuwe proces dat zojuist besproken is, ziet er schematisch uit zoals in figuur 
7-1 is weergegeven.  

7.2 SELECTEREN 
In de selectiefase van het inkoopproces worden eerst de offertes 
aangevraagd, waarna een keuze gemaakt zal worden. Voor het aanvragen 
van de offertes zelf zal enkel de aanlevermethode van de aanvraag 
veranderen. Deze is digitaal. In plaats van een brief kan ook een email 
verstuurd worden. Deze bevat dan een link naar de plaats op de server waar 
de bestanden staan.  

Het resultaat van het aanvragen van de offertes is het binnenkrijgen van de 
offertes van de verschillende potentiële onderaannemers. Deze sturen elk op 
hun eigen manier hun aanbieding voor het gevraagde op. Tussen deze 
offertes moet een keuze gemaakt worden. 

De keuze te kunnen maken worden de offertes met elkaar vergeleken in een 
spiegel. De offertes worden in de spiegel gezet. Net zoals in het traditionele 
proces worden deze bovendien ook vergeleken met het gevraagde, met 
behulp van het budget en de hoeveelheden.  

Het budget komt uit de begroting. Deze is gekoppeld aan het BIM. Door de 
benodigde elementen te selecteren in het BIM, wordt direct het budget 
duidelijk. Deze wordt ingevoerd in de spiegel.  

Ook de hoeveelheden komen rechtstreeks uit het BIM. Deze worden op een 
rij gezet door in het model een schedule aan te maken. Dit schedule wordt 
geëxporteerd naar Excel, waarna deze ook in de spiegel kan worden 
geïmporteerd.  

Nadat de offertes met elkaar en het gevraagde zijn vergeleken, is duidelijk 
welke onduidelijkheden of fouten er in de offerte zitten. De potentiële 
onderaannemers wordt gevraagd om de offerte toe te lichten. Dit overleg zal 
niet veranderen, maar ook hier kan gebruik worden gemaakt van het BIM op 
een smartboard om inzicht te verschaffen. Zo is direct duidelijk over welke 
elementen gesproken wordt.  

Na de toelichting worden de offertes aangepast aan het besprokene. Echter, 
doordat er in de aanvraag met meer zekerheid kon worden vastgesteld wat 
gevraagd werd, zal er amper aanpassing nodig zijn. Door het gebruik van BIM 
lijken de offertes in eerste opzicht al meer op elkaar dan in het traditionele 
proces. Het aanpassen van de offertes zal amper plaatsvinden. 

Wanneer de aanpassingen aan de offertes zijn teruggestuurd, worden de 
nieuwe offertes met elkaar vergeleken. Met behulp van deze spiegel wordt in 
overleg tussen de inkoper, de werkvoorbereider en de projectleider een keuze 
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gemaakt voor de beste optie. Daarmee is het doel van deze inkoopfase 
bereikt. 

Het gebruik van BIM heeft in deze fase geen invloed op de processtappen. 
De manier waarop de eigen informatie voor de spiegel wordt verkregen, 
veranderd wel. In figuur 7-2 is het nieuwe proces van keuze maken 
weergegeven.  

 

F I G U U R  7 - 2  |  PROCES B1.3:  KEUZE MAKEN 

7.3 CONTRACTEREN 
Het doel van de contractfase is het afsluiten van een alles omvattend 
contract. Voor het opstellen van het contract is geen nieuwe informatie nodig. 
Het einddoel is een papieren contract dat getekend is. Er zal geen 
verandering plaatsvinden in het proces, BIM wordt niet gebruikt in dit proces. 

Na het opstellen en tekenen van het contract wordt er in een startoverleg met 
de onderaannemer ingegaan op het inkoopproces en de zaken die nog 
geregeld moeten worden zodat het project uitgevoerd kan worden. Hiervoor 
kan weer een smartboard met het BIM gebruikt worden om aan te geven 
waar het over gaat. 

De laatste stap in de initiële inkoopfases is het invoeren van informatie in het 
BIM. Omdat nu duidelijk is welke onderaannemer voor welke onderdelen gaat 
zorgen, wordt deze informatie verwerkt in het BIM. Op deze manier kan deze 
altijd teruggevonden worden. Bovendien kan er op gefilterd worden, zodat in 
één oogopslag duidelijk wordt welke zaken bij welke onderaannemer zijn 
ingekocht en welke zaken nog wachten om uitbesteed te worden. Op deze 
manier wordt het BIM met informatie verreikt die voorheen niet op deze 
manier werd bijgehouden.  
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7.4 BESTELLEN EN BEWAKEN 
De bestel- en bewakingsfase vinden plaats tijdens de uitvoering en hebben 
vooral een controlerende functie.  

Wanneer BIM wordt gebruikt in dit proces, zal dit proces veranderen doordat 
de informatiebron anders kan worden gebruikt. Zo zal voor het afroepen van 
het materiaal, het afroepschema niet meer samengesteld hoeven te worden 
uit de planning en de uittrekstaat. De planning is in het BIM al aan de 
objecten is gekoppeld. Er hoeft alleen maar een lijst gegenereerd te worden, 
waarna deze direct uitgeprint kan worden. Hiermee wordt tijd bespaard die 
ergens anders aan kan worden besteed.  

Tijdens de uitvoering zullen verder controles plaatsvinden. Deze controles 
worden gedaan aan de hand van het BIM. Hierin staan per object de 
benodigde eisen aangegeven in de parameters. De uitvoerder die de 
controles doet, loopt op de bouwplaats rond met een tabletcomputer en 
maakt in het model opmerkingen. Formulieren die toch nog gebruikt worden, 
worden door middel van een koppeling aan de objecten in het model 
gekoppeld.  

De veranderingen in deze fase zitten dus vooral in het raadplegen van de 
informatie. In plaats van tekeningen of andere papieren te raadplegen, wordt 
het BIM geraadpleegd. In figuur 7-3 is het nieuwe proces met BIM te zien. De 
verandering zitten alleen de middelen en informatie die gebruikt wordt, de 
stappen blijven gelijk. 

 

F I G U U R  7 - 3  |  PROCES B3:  UITVOEREN BOUWWERK 

7.5 NAZORG EN EVALUATIE 
In de laatste fase van het inkoopproces vindt de nazorg en evaluatie plaats, 
hierin wordt het meer- en minderwerk afgerekend.  

Omdat er in de voorgaande stappen van het inkoopproces gebruik is gemaakt 
van BIM, zijn de gegevens waarmee is ingekocht, ook beschikbaar in BIM. 
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Wanneer in het verdere proces ook alle veranderingen zijn verwerkt in het 
model, kan er ook de laatste processtap van het inkoopproces gebruik 
worden gemaakt van BIM. Er is nu dus beschikking over twee modellen, 
waartussen de verschillen kunnen worden berekend: dit kan eenvoudig 
gedaan worden door de twee modellen over elkaar heen te leggen. Het BIM 
kan dus gebruikt worden om de hoeveelheid meer- en minderwerk te 
bepalen.  

Bij de andere processtappen in dit proces wordt geen nieuwe informatie 
geraadpleegd. Deze processtappen zullen dan ook niet veranderen. Wel kan 
bij het houden van overleggen en gesprekken gebruik gemaakt worden van 
het BIM op een smartboard, zodat direct inzicht kan worden verkregen in het 
project.  

Het nieuwe proces van het afrekenen van het meer- en minderwerk ziet er als 
uit als in figuur 7-4 te zien is. De stappen in het proces blijven gelijk, maar de 
informatie wordt op een andere manier aangeleverd.  

 

F I G U U R  7 - 4  |  PROCES B4:  AFREKENEN MEER- EN MINDERW ERK 

7.6 FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De functies en de daarbij horende verantwoordelijkheden zullen in het nieuwe 
proces niet veranderen. In zowel het traditionele inkoopproces als het proces 
waarbij BIM wordt gebruikt, is de werkvoorbereiding verantwoordelijk voor de 
(technische) inhoud van de inkoopopdracht. De inkoper assisteert hem 
daarbij in commercieel opzicht.  

De inkoper houdt zich minder bezig met de technische inhoud en zal dus 
maar sporadisch met het model te maken krijgen. Vooral in overleggen met 
behulp van een smartboard zal hij het BIM tegenkomen. Zijn functie zal 
hierdoor niet wezenlijk veranderen door de inzet van BIM. 

De werkzaamheden van de werkvoorbereider veranderen wel door het 
gebruik van BIM in plaats van tekeningen en andere documenten. De 
werkvoorbereider moet leren omgaan met het model om op die manier 
informatie te verkrijgen. Uit de problemen die bij het BIM-gebruik bij het 
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Meander MC zijn geconstateerd (zie hoofdstuk 2), blijkt dat door tussenkomst 
van een extra partij die het BIM moet raadplegen, de tijdsbesparing teniet 
wordt gedaan. Bovendien staat in het nieuwe proces alle benodigde 
informatie in het BIM en zou de werkvoorbereider anders voor elke keer dat 
hij informatie nodig heeft, iemand anders moeten raadplegen. De 
werkvoorbereider moet dus zelf kunnen omgaan met het BIM, omdat hij de 
verantwoordelijkheid heeft over de informatie die hij communiceert naar de 
(potentiële) onderaannemers. 

In de interviews met de werkvoorbereiders is ook gevraagd of zij denken of de 
werkvoorbereiders in het algemeen, wel zitten te wachten op de toevoeging 
van BIM aan het proces. Alle drie waren zelf enthousiast over de 
mogelijkheden van BIM en verwachtten dat andere werkvoorbereiders 
dezelfde reacties zouden hebben. Twee van de drie geïnterviewde 
werkvoorbereiders waren het er wel over eens dat er voor de 
werkvoorbereiders wel duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden en de 
voordelen van het gebruik van BIM is. Wanneer ze zien wat er mee kan en 
hoe dit in hun voordeel kan worden omgezet, gaan ze het zeker gebruiken. 

7.7 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is onderzocht welke veranderingen het gebruik van BIM met 
zich meebrengt in het inkoopproces. Van de nieuwe processen zijn 
processchema’s gemaakt. In figuur 7-5 en figuur 7-6 is als samenvatting het 
traditionele inkoopproces naast het nieuwe inkoopproces met BIM gezet. De 
verschillen zijn er in aangegeven. In Bijlage 12 zijn de processchema’s 
opgenomen van alle processen die plaatsvinden in de initiële inkoopfase.  

De veranderingen in het proces worden veroorzaakt door de manier van 
opslaan van de informatie. Aan het begin van het inkoopproces heeft dit de 
grootste invloed. Dit is ook de fase waarin de meeste informatie wordt 
verhandeld. Informatie die aan het begin van het proces in het BIM is gezet, 
kunnen tot aan het einde van het proces gebruikt worden. Tegelijkertijd 
kunnen de modellen die gecreëerd waren voor het inkoopproces, ook gebruikt 
worden in het totale bouwproces.  

De veranderingen van het proces liggen niet zozeer in het veranderen van de 
stappen, het doel van elk deelproces blijft hetzelfde. De plaats en vorm van 
informatieopslag is de verandering, waardoor diepere processtappen op een 
andere manier worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheden zullen in het 
proces ook op dezelfde manier worden ingezet als dat in het traditionele 
proces wordt gedaan.  
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8 VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BIM 
“BIM technology and workflow must be aligned in such a way as to foster 

routine data collection and preservation, not add it as an additional burden.” 

Deke Smith & Michael Tardif in ‘Building Information Modeling’ [2009] 

Om te zorgen dat BIM niet een extra moeilijkheid aan het project wordt, maar 
ook echt wat oplevert, zullen er voordat het bouwproces begint, afspraken 
gemaakt moeten worden. Ook zullen er voorwaarden aan het gebruik van 
BIM in het inkoopproces zitten. In dit hoofdstuk wordt taakstelling 5 
behandeld. De onderzoeksvraag hierin is de volgende: 

Welke voorwaarden moeten gesteld worden en welke afspraken moeten 

worden gemaakt om BIM als betrouwbare informatiebron te kunnen gebruiken 

in het proces? 

De informatie die in het BIM staat moet betrouwbaar zijn, zodat de informatie 
direct gebruikt kan worden, en niet eindeloos gecontroleerd hoeft te worden. 
Bovendien moet duidelijk zijn welke informatie wel en welke niet uit het BIM 
gehaald kan worden. De mogelijkheden van het model moeten duidelijk zijn. 

8.1 AFSPRAKEN 
Allereerst wordt er ingegaan op de afspraken die nodig zijn voor het gebruik 
van BIM in het inkoopproces. Uit de interviews blijkt dat er afspraken moeten 
worden gemaakt in de volgende categorieën:  

• Doel van het gebruik van BIM in het project 
• Inhoud van het Bouw Informatie Model 
• Tekenafspraken  

• Controle van gegevens uit het model 
• Informatie-uitwisseling 

Deze categorieën afspraken zullen in de volgende paragrafen worden 
besproken. 

8.1.1 DOEL VAN HET BIM IN HET PROJECT 
Wanneer BIM in het proces wordt ingezet, gebeurt dit niet zomaar, er is altijd 
een achterliggende gedachte hiervoor. Daarom is het doel van de inzet van 
BIM het eerste punt waarover gesproken moet worden met de deelnemende 
partijen aan het proces. Dit doel heeft namelijk invloed op de eisen waaraan 
het BIM zal moeten voldoen. Er zal een ander BIM ontstaan wanneer het 
alleen maar gebruikt wordt om tekeningen mee te generen, dan wanneer het 
ook gebruikt gaat worden om het uitvoeringsproces efficiënter te maken. Het 
bepalen van het doel van het BIM is de basis voor het bepalen van de inhoud 
van het BIM.  

Zowel het doel voor het gehele proces als de verschillende doelstellingen van 
de individuele partijen moeten bepaald worden. Zo is duidelijk wat elke partij 
van het BIM verwacht. Ook de opdrachtgever moet hierbij aangeven wat hij er 
van verwacht. Belangrijk is dat de doelstellingen voor het gebruik van BIM 
realistisch zijn voor alle partijen.  
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De afspraken moeten zo vroeg mogelijk in het proces gemaakt worden. Het 
liefst zodra de uitvoerende partij aan tafel komt bij de opdrachtgever en/of 
architect. Door zo vroeg mogelijk het over BIM te hebben, wordt eventueel 
dubbelwerk vermeden. Informatie over kwaliteitseisen van elementen worden 
dan bijvoorbeeld niet in het bestek geschreven, maar direct in het model 
gezet. Uit het interview met een architect blijkt dat dit geen extra tijd met zich 
meebrengt.  

Het doel van het inzetten van het BIM in het proces zal ook invloed hebben 
op de contractvorm. Afgesproken moet zijn of het contract tussen de 
bouwende en de opdrachtgevende partij volgens tekeningen zal zijn, of dat 
het (bevroren)model van een bepaald tijdstip hiervoor genoeg is. 

8.1.2 INHOUD VAN HET BIM 
Zoals net beschreven, heeft het doel van het gebruik van BIM direct invloed 
op de inhoud ervan. Daarbij is het belangrijk om van te voren al aan te 
kunnen geven welke gegevens in het BIM moeten worden opgeslagen of 
eraan moeten worden gekoppeld. Vooraf moet per partij worden nagedacht 
welke gegevens ze in het model willen hebben en welke niet nodig zijn. 
Belangrijk hierbij is ook het detailniveau en de nauwkeurigheid waarop 
gemodelleerd moet gaan worden.  

Ook het detailniveau heeft te maken met de werkzaamheden die met het BIM 
zullen worden uitgevoerd. Er zal verschil zitten in het detailniveau wanneer 
het alleen gebruikt wordt voor bestekstekeningen, en wanneer het model 
rechtstreeks wordt ingezet voor de productie van prefab elementen. 

Voor de specifieke inhoud per discipline is het belangrijk dat er van te voren 
wordt besloten of er gebruik wordt gemaakt van meerdere modellen die over 
elkaar heen gelegd kunnen worden, of dat er door meerdere partijen in één 
model wordt samengewerkt. Bij het laatste geval moet de rechten van de 
verschillende gebruikers worden besproken, over wie wat kan veranderen en 
wie een alleen-lezen bestand krijgt. Dit in verband met het (intellectuele) 
eigendom van de onderdelen va het ontwerp. Wanneer elke partij een eigen 
model heeft, zal duidelijk zijn wie wat heeft getekend en zijn hier minder 
aanvullende afspraken over nodig. Het gebruik van BIM in het bouwproces 
leidt niet tot principieel andere afspraken met betrekking tot intellectueel 
eigendom en aansprakelijkheid [Chao-Duivis, 2009].  

Voor sommige onderdelen moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is 
voor het modelleren hiervan. Dit zal meestal traditioneel zijn, maar voor 
sommige onderdelen (bijvoorbeeld balustrades) kan de tijd die moet worden 
gestoken in het modelleren hiervan meer tijd kost dan het tekenen wat 
normaal gesproken gebeurd. Afspraken hierover liggen in directe lijn met het 
maken van afspraken over het detailniveau.  

Bij een traditioneel bouwproces met aanbesteding zal een groot deel van de 
informatie al in een model verwerkt zijn. Nog steeds moet er over de inhoud 
van het BIM gesproken worden, zodat de mogelijkheden hiervan duidelijk 
worden. Wanneer er extra informatie moet worden toegevoegd, moet 
rekening gehouden worden met wat er in het contract staat over de 
werkzaamheden van de partij die de informatie in het BIM zal zetten.  
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INHOUD VOOR INK OPE N P RE FAB  B ET ON  

Voor het inkopen van prefab beton is in hoofdstuk 6 specifiek uitgewerkt 
welke inhoud het BIM moet bevatten. Hieruit volgt dat de volgende eisen 
worden gesteld aan het BIM, dat gemaakt wordt door de ontwerpende partijen 
zoals de architect en de constructeur: 

• Er is minimaal een constructiemodel aanwezig, gemaakt door de 
constructeur. Aangeraden wordt om ook de architect en de installateur 
een BIM te laten tekenen.  

• De (constructie)tekeningen tot en met een detailniveau van ongeveer 
1:20 rechtstreeks uit het model te halen zijn. Hetzelfde detailniveau dat in 
een traditioneel proces op tekeningen wordt gebruikt, wordt 
aangehouden.  

• De eigenschappen die in het bestek staan onder het kopje ‘constructieve 
elementen’ in parameters uitgeschreven per object. De overige 
besteksartikelen worden in aparte bestanden per hoofdstuk opgeslagen, 
waarvan de link vermeldt staat in een parameter. 

• Elk besteksnummer heeft een ander type binnen de family in het model.  
• Elk element moet een uniek nummer hebben, dat kan worden gebruikt 

als RFID-nummer of waarnaar verwezen kan worden in een 
demarcatielijst. 

• Ook alle wijzigingen moeten worden bijgehouden in het BIM. 

Naast het model dat al beschikbaar is gesteld door de ontwerpende partijen 
aan het begin van het uitvoeringstraject, zal ook de uitvoerende partij wat 
input moeten leveren aan het BIM. Deze informatie moet in (combinatie met) 
het model aanwezig zijn: 

• Een uitvoeringsmodel dat over het gebouwmodel heen kan worden 
gelegd. Hierin is de bouwplaats en groot materiaal aanwezig.  

• De planning die is gemaakt in een planningsprogramma dat gekoppeld 
kan worden aan de objecten in het model. In de planning wordt zowel de 
planning als de werkelijke uitvoering bijgehouden, zodat dit met elkaar 
kan worden vergeleken.  

• Het budget moet kunnen worden gekoppeld aan de elementen in het 
model.  

8.1.3 TEKENAFSPRAKEN  
Wanneer afgesproken is welke inhoud het BIM moet hebben, moet er ook 
afgesproken worden op welke manier er gemodelleerd wordt. Voor de 
aannemer is het hierbij vooral van belang dat er wordt gemodelleerd zoals er 
gebouwd wordt, en het niet alleen esthetisch en geometrisch klopt (wat 
meestal voor de architect het grootste belang heeft). Daarnaast mag alle 
informatie maar op één plek in het model aanwezig zijn. Deze kan wel 
meerdere keren worden uitgelezen, maar dan zullen de gegevens aan elkaar 
gekoppeld moeten zijn, zodat als het op de ene plek veranderd wordt, het ook 
op de andere plek mee verandert.  

Voor het tekenen van het model dat bij de inkoop van prefab beton elementen 
wordt gebruikt moeten er een aantal zaken worden afgesproken: 
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• Het nulpunt van het model is nodig zodat de modellen zonder 
aanpassing over elkaar heen gelegd kunnen worden. Allemaal hebben ze 
dan dezelfde oorsprong van de coördinaten. 

• Eenduidige naamgeving van de elementen, deze mag bovendien niet 
te lang zijn. De naamgeving is van belang zodat hier in het model op kan 
worden gezocht of gefilterd. Subtiele verschillen in naamgeving zijn voor 
het begrijpen van de elementen niet van belang, maar voor een computer 
is er een wezenlijk verschil tussen een spatie staat en een streepje. De 
lengte van de naamgeving heeft te maken met de weergave van deze 
naam op het beeldscherm. Bovendien kunnen softwareprogramma’s 
moeite hebben met het weergeven van lange namen. Ook voor de 
inhoud van parameters zal een eenduidige naam beschikbaar moeten 
zijn, wanneer deze gebruikt worden om mee te filteren.  

• Geen gebruik van losse tekst in het model, alle tekst die zichtbaar is op 
tekeningen moet gekoppeld zijn aan de parameters van de objecten. 
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, hoeft er maar één weergave 
aangepast te worden van de parameters, waardoor alles mee veranderd. 
Hierdoor kan er niet per ongeluk één weergave vergeten zijn, waardoor 
informatie tegenstrijdig had kunnen zijn.  

• Wanden en kolommen moeten per verdiepingslaag gemodelleerd 
worden en mogen niet doorlopend zijn. Voor de architect zal het niet 
uitmaken of een wand één of meerdere verdiepingen beslaat, maar voor 
de aannemer is het van belang dat er per verdieping geselecteerd kan 
worden. Er moet gemodelleerd worden zoals er gebouwd wordt, en dat is 
meestal per verdieping. 

• Wanden en vloeren niet modeleren in de family ‘generic model’. De 
generic model family is een family waarmee vrije vormen kunnen worden 
gemaakt. Dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld een vloer een 
vreemde, niet-rechthoekige, vorm heeft. Het nadeel hierbij is dat deze 
vloer nu niet in de uittrekstaat met andere vloeren, die wel in de ‘floor’-
family staan, terugkomt. Er moet extra gezocht worden of alle onderdelen 
wel meegenomen zijn, wanneer er gefilterd wordt. Elke vloer zal daarom 
in de ‘floor’ family gemodelleerd moeten worden, de wanden in de ‘walls’ 
family, enzovoort. Elementen die in  de family generic model zijn 
getekend, kunnen worden omgezet naar de juiste family.  

• Sparingen in een aparte family modeleren, deze niet meenemen in 
wand- en vloerobjecten zelf. Wanneer sparingen in het object zelf worden 
meegenomen, zullen de automatisch genereerde oppervlaktes en 
inhoudsmaten de sparing al meegenomen hebben. De aannemer zal 
echter de oppervlakte van het gehele object nodig hebben, zonder de 
sparing erin. Wel kan het zijn dat de verhouding netto/bruto-oppervlakte 
nodig is, in dat geval kan dit gedaan worden door van alle objecten in de 
sparingsfamily mee te nemen ten opzichte van de objecten zelf. 
Daarnaast is het handig dat de sparingen los staan van de wand- en 
vloerobjecten zodat, wanneer het object verplaatst wordt, de sparing op 
dezelfde plek blijft staan en niet mee verplaatst. De sparing was 
bijvoorbeeld nodig voor leidingen die daar door de wand moeten gaan, 
deze zullen niet altijd ook direct verplaatsen. Bovendien is bij het 
vervangen of weghalen van het object de sparing nog aanwezig, terwijl 
anders deze ook weg zou zijn.  
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• Fasering aangeven, dus opsplitsen in bouwdelen van het totale model. 
Zo kan er geselecteerd worden op bouwdeel, en hoeft niet altijd het hele 
model weergegeven te worden. Bovendien is dit ook onderdeel van het 
‘modelleren zoals er gebouwd wordt’, aangezien de bouwdelen ook 
aangeven wat wanneer gebouwd wordt.  

• Over de manier van het opleggen van vloeren op de wanden moeten 
ook afspraken gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld op de binnenkant 
van de onderliggende wand, het middelpunt van deze wand, of 
buitenkant van de wand. Het maakt niet uit welke van de drie er gekozen 
wordt, als er maar elke keer gebruik wordt gemaakt van dezelfde 
methode. Dit in verband met het gebruik van de automatische 
oppervlakteberekening in de parameters. Op deze manier weet iedereen 
wat de hoeveelheid inhoudt.  

• Alle informatie mag maar één keer in het model getekend worden, 
andere weergaven hiervan moeten hieraan worden gelinkt.  

8.1.4 CONTROLE VAN GEGEVENS UIT HET MODEL 
Bij het gebruik van gegevens uit het model is het belangrijk dat er een 
modelcontrole wordt uitgevoerd. Voor een groot deel heeft dit overlap met de 
normale tekeningcontrole, maar hierbij kunnen ook de modeltechnische 
gegevens worden gecontroleerd waarop voortgebouwd wordt. Bij het 
controleren op modeltechnische gegevens moet worden gedacht aan de 
tekenafspraken die hierboven zijn benoemd. Er moet bijvoorbeeld 
gecontroleerd worden op de consistentie van de benaming types elementen.  

Voor controle moet worden afgesproken wie welke modellen controleert en op 
welk vlak. Daarbij moet ook worden afgesproken op welke manier de 
gevonden foutieve gegevens moeten worden doorgegeven aan de partij die 
deze kan aanpassen, dit kan bijvoorbeeld op papier, digitaal in een tabel, een 
pdf of rechtstreeks in het model met behulp van opmerkingen.  

8.1.5 GEGEVENSUITWISSELING .   
Omdat het werken met BIM uitgaat van uitwisseling van bestanden, is het een 
belangrijk onderdeel in de afsprakenronde om te bespreken op welke manier 
de informatie moet worden uitgewisseld. Wanneer iedereen in hetzelfde 
bestand met hetzelfde softwareprogramma werkt gaat dit automatisch goed. 
Niet iedereen in het bouwproces zal echter gebruik maken van dezelfde 
software, elke partij heeft de software gekozen die de mogelijkheden heeft die 
hij nodig heeft. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van meerdere 
softwareprogramma’s en/of modellen, is het belangrijk dat de betrokken 
partijen de modellen wel kunnen openen. Voor de uitwisseling kan gebruik 
worden gemaakt van het IFC-uitwisselingsbestand. Daarbij moet wel opgelet 
worden dat alle benodigde informatie ook is geëxporteerd naar het IFC-
bestand.  

Naast het bestandsformaat voor uitwisseling van de modellen rechtstreeks zal 
er moeten worden nagedacht over de toegestane vormen van de 
(elektronische) documenten. Worden tekeningen bijvoorbeeld gepubliceerd in 
dwg (waarbij ook gewijzigd kan worden), alleen in pdf (waarbij de wijzigingen 
niet toegestaan zijn) of in een ander bestandsformaat? Daarnaast kan het ook 
zo zijn dat er nog tekeningen op papier worden gepubliceerd.  

“Op BIM-niveau 

samenwerken kan prima, 

op voorwaarde dat je 

bestanden goed kunt 

uitwisselen.” 

Menno Roefs  

Architect bij Atelier PRO 
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Wanneer tekeningen worden gepubliceerd is het belangrijk dat op dezelfde 
datum ook een versie van het model wordt bevroren, zodat er bij elke 
tekening ook een volledig model beschikbaar is. Dit kan gebruikt worden voor 
nader inzicht, controle van modellen of verwerking van gegevens op een 
andere wijze. Daarnaast zouden extra tekeningen van die versie kunnen 
worden gemaakt die het gebouw bijvoorbeeld op een andere manier 
doorsnijdt. Bovendien kunnen deze (oude) modellen worden gebruikt 
wanneer het meer- en minderwerk berekend moeten worden.  

Naast het beheren van de versies van de tekeningen, is het ook van belang 
dat er iets wordt afgesproken over versiebeheer van de verschillende 
modellen.  

8.1.6 ANDERE AFSPRAKEN  
Naast deze afspraken noemt Chao-Duivis ook nog afspraken omtrent de 
hardware. Bijvoorbeeld dat het verkrijgen van hardware (en ook software) 
waarop de bestanden draaien voor eigen rekening is. Ook kunnen er eisen 
worden gesteld aan de prestatiemogelijkheid van de hardware, bijvoorbeeld 
van servers waar de informatie op staat of wordt uitgewisseld. Hiernaast zal 
er ook moeten worden gesproken over de wijze van informatie-overdracht. 
Hierbij gaat het niet op de bestandformaten die al genoemd zijn, maar om 
bijvoorbeeld de toepassing van draadloze overdracht en de beveiliging 
daarvan. Wordt het gedaan via een aparte server of worden de bestanden 
overgezonden via e-mail? 

Tot slot zegt Chao-Duivis [2009], zelf een jurist, hierover: 

“[…] gezien de ingewikkeldheid van de materie in technische zin, is het 

noodzakelijk dat enerzijds een standaard model ontwikkeld wordt voor dit type 

werkzaamheden, want als ergens het nut van het fenomeen algemene 

voorwaarden zich bewijst, dan hier. Anderzijds is het voorts noodzakelijk dat 

een dergelijk model wordt opgesteld door een jurist én door technisch 

geschoolden.” 

Aan het nut van het opstellen van deze afspraken wordt dus niet getwijfeld. 

8.1.7 AFSPRAKEN BINNEN DE UITVOERENDE PARTIJ  
In de voorgaande paragrafen ging het om afspraken die moeten worden 
gemaakt tussen de deelnemende partijen aan het bouwproces onderling. 
Voor het gebruik van BIM in het inkoopproces zijn echter ook enkele 
afspraken nodig binnen de bouwcombinatie of hoofdaannemer.  

In het inkoopproces specifiek is het belangrijk dat duidelijk wordt voor welke 
activiteiten het BIM gaat worden gebruikt, zodat het voor de 
werkvoorbereiders duidelijk is wat ze moeten doen. Daarnaast is het aan te 
raden dat het een verplichting moet worden om het BIM te gebruiken bij de 
werkzaamheden binnen het inkoopproces, en dit niet vrijblijvend is. Tijdens 
het participerend observeren werd duidelijk dat zonder deze verplichting, veel 
werkvoorbereiders niet kiezen voor het gebruik van BIM, waardoor de 
verwachtte voordelen van de inzet van BIM in het proces, niet benut worden 
[Zuiker, 2011].  
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Bij het verwerken van gegevens uit het model is het belangrijk om te weten 
wat de gegevens die uit het BIM worden gehaald betekenen. Dit is vooral van 
belang bij het gebruik van automatisch berekende oppervlakten en lengtes. 
Wanneer er wordt uitgegaan van de hoeveelheden uit het model komen, moet 
er worden besproken of er wordt uitgegaan van de gegevens die rechtstreeks 
uit het model komen of dat er een percentage materiaalverlies wordt 
meegenomen. Daarbij maakt het niet uit welke van de twee gekozen wordt, 
als er maar rekening mee wordt gehouden wat de gegevens precies 
betekenen.  

8.2 ANDERE VOORWAARDEN 
Naast de afspraken die gemaakt moeten zijn voordat het BIM wordt gebruikt, 
zijn er ook andere voorwaarden aan het gebruik van BIM in het inkoopproces. 
Allereerst is het belangrijk dat de betrokken partijen wel gebruik kunnen 
maken van het BIM. Voor de ontwerpende partijen was dit waarschijnlijk een 
onderdeel van de bewuste keuze, maar ook voor onderaannemers zal dit van 
belang zijn. De partijen moeten software tot hun beschikking hebben om het 
model aan te kunnen maken, en daarnaast het model van andere partijen 
kunnen openen en raadplegen. Informatie-uitwisseling is van groot belang 
binnen de samenwerking.  

Ook binnen de aannemende partij is het van belang dat de mensen die met 
BIM te maken krijgen, dit ook kunnen gebruiken. Werkvoorbereiders moeten 
op een nieuwe manier de informatie kunnen raadplegen. Er moet worden 
geïnvesteerd in educatie en training van deze werkvoorbereiders in deze 
nieuwe werkzaamheden.  

Naast investering in de mensen en de software moet er ook geïnvesteerd 
worden in de hardware. Bijvoorbeeld in de computers waarop de modellen 
geopend moeten worden. Bij het Meander MC bleek dat de standaard PC’s 
moeite hadden met het openen van een model [Zuiker, 2011]. Daarnaast 
waren op dat moment de beeldschermen vrij klein om het model goed te 
kunnen bekijken. Voldoende processorkracht, intern geheugen en een 
voldoende groot beeldscherm zijn dus ook van belang.  

Daarnaast spreken meerdere boeken over de implementatie van BIM (onder 
andere [Schokkin, 2009], [Chao-Duivis, 2009], [Jernigan, 2007] en [Smith, et 
al., 2009]) ook over het aanstellen van een BIM-manager of 
informatiemanager. Deze is verantwoordelijk voor de gegevensverstrekking 
naar de verschillende partijen. Hij zorgt voor coördinatie van alle modellen en 
bewaakt de doelen van het gebruik van BIM en de daarbij gemaakte 
afspraken. In het proces bij Heijmans zou de BIM-engineer deze taak op zich 
kunnen nemen.  

8.3 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is taakstelling 5 onderzocht. Er is bekeken welke afspraken er 
gemaakt moeten worden om BIM te kunnen gebruiken in het onderzoek en 
welke andere voorwaarden aan het gebruik van BIM in het inkoopproces 
zitten. In tabel 8-1 is een samenvatting van deze voorwaarden gegeven die 
behandeld zijn in dit hoofdstuk.  
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De voorwaarden voor het gebruik van BIM zijn zaken die vóór de start van het 
project moeten worden geregeld. Deze hebben te maken met het regelen van 
de juiste software, de juiste hardware en de opleiding voor de mensen die 
met het BIM moeten omgaan. Het gaat om de faciliteiten die nodig zijn om 
BIM te kunnen gebruiken.  

Om BIM effectief te kunnen gebruiken in het inkoopproces, zullen afspraken 
gemaakt moeten worden met de deelnemende partijen aan het bouwproces. 
Deze afspraken zullen gedurende het gehele bouwproces moeten worden 
nageleefd. Het doel van het maken van de afspraken is om eerst aan te 
geven waarom en waarvoor BIM nodig is, waarna het op die manier kan 
worden uitgevoerd. Door het maken van de afspraken is van te voren duidelijk 
wat er moet gebeuren en zal er minder discussie ontstaan. Er is dan duidelijk 
welke informatie het BIM zal gaan bevatten en hoe dit gebruikt kan worden. 
Het is noodzakelijk dat deze afspraken zo vroeg mogelijk in het proces 
worden gemaakt, met alle partijen die met het bouwproject te maken hebben. 
Dit zijn in ieder geval de architect, constructeur, installateur en de 
aannemende partij. Ook kan het van belang zijn de opdrachtgever hierbij aan 
tafel zit. Dubbelwerk wordt hierdoor voorkomen.  

Het kan, net als bij het Meander MC, voorkomen dat deze afspraken strijdig 
zijn met het gesloten contract van een traditioneel proces. Dit contract is 
gesloten met de opdrachtgever en zal voor de ontwerpende al afgesloten zijn. 
In de afspraken over het doel van de inzet van BIM is vastgelegd waarom 
BIM gebruikt gaat worden. Wanneer in het doel van het gebruik van BIM is 
vastgelegd dat er bepaalde extra activiteiten plaats moeten vinden, zal dit 
aanvullend op het contract geregeld moeten worden. Ook al is het contract al 
gesloten, er wordt in ieder geval duidelijk wat de mogelijkheden zijn van het 
BIM dat op dat moment ter beschikking is.  

Binnen de hoofdaannemer of bouwcombinatie zelf is de belangrijkste 
afspraak dat het werken met BIM niet vrijblijvend is, maar verplicht moet 
worden voor elke werkvoorbereider. Op deze manier worden de voordelen 
van het BIM het meest benut.  
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T A B E L  8 - 1  |  SAMENVATTING VAN VOORW AARDEN EN AFSPRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN BIM 

A
fs

p
ra

k
e
n

 

D
o
e
l - het gezamenlijke doel van de inzet van BIM voor het gehele bouwproject. 

- de individuele doelen van de BIM-inzet van de deelnemende partijen. 
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- het aantal modellen (centraal model of meerdere).  
- welke partijen een model maken en de bijborende schrijfrechten. 
- het detailniveau en de nauwkeurigheid van de verschillende modellen. 
- de omgang met detail(tekeningen). 
- de verwerking van de informatie uit het bestek.  
- de specifiek benodigde informatie voor de activiteiten die met BIM worden 

uitgevoerd door de verschillende disciplines. 
- voor onderdelen die wel gemodelleerd worden, maar normaal niet in deze 

mate op tekening aanwezig zijn, welke partij het modelleert. 
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- het nulpunt van het model. 
- een eenduidige naamgeving van de elementen en inhoud parameters.  
- het niet gebruiken van losse tekst in het model.  
- het modelleren per verdiepingslaag  
- het niet modelleren in de family 'generic model' 
- het modeleren van sparingen.  
- het aangeven van fasering van de objecten.   
- de oplegging van de vloeren op de onderliggende wanden.  
- Alle informatie mag maar één keer in model aanwezig zijn. 
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 - wie de controle van het model uitvoert. 
- waarop gecontroleerd wordt. 
- de manier waarop fouten of opmerkingen worden doorgegeven aan degene 

die het model heeft gemaakt. 
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- het gebruik het uitwisselingsformaat IFC voor BIM.  
- welke vormen van (elektronische) documenten toegestaan zijn voor 

uitwisseling.  
- het publiceren van tekeningen en de verhouding daarvan tot het model.  
- versiebeheer van het model. 
- de bestandsoverdracht tussen de verschillende partijen. 

- het 'live' werken in het model. 
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 Zorg voor elke werkvoorbereider die zich bezighoudt met het inkoopproces voor: 
- een computer met voldoende processorkracht en intern geheugen om de modellen te 

kunnen openen en bewerken. 
- een voldoende groot beeldscherm of meerdere beeldschermen. 
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Zorg voor elke werkvoorbereider die zich bezighoudt met het inkoopproces voor 
beschikbaarheid en basiskennis van de volgende of vergelijkbare software: 

- Revit, Navisworks Manage of Simulate, IBIS4BIM, Design Review. 
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Regel voor werkvoorbereiders: 

- BIM moet verplicht worden gebruikt binnen de processen van het inkoopproces. 
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9 ONTWERP BIM-INKOOPASSISTENT 
In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht welke inhoud het model moet 
bevatten, welke afspraken gemaakt moeten worden en op welke manier het 
proces verandert. Met alleen de informatie is het probleem van het niet 
behalen van de tijdsbesparing in het inkoopproces door de toepassing van 
BIM nog niet opgelost.  

In dit hoofdstuk staat daarom taakstelling 6 centraal. De onderzoeksvraag 
hierin is de volgende: 

Hoe kan de informatie die gevonden is in de vorige taakstellingen duidelijk 

gemaakt worden aan de deelnemers van het inkoopproces, zodat deze het 

nieuwe inkoopproces kunnen uitvoeren? 

Om de zojuist beschreven informatie toe te kunnen passen in het 
inkoopproces, wordt een handleiding gecreëerd. Met behulp van deze 
handleiding kunnen werkvoorbereiders het nieuwe inkoopproces uitvoeren.  

9.1 PROGRAMMA VAN E ISEN 
Om de handleiding te kunnen ontwikkelen is eerst een programma van eisen 
opgesteld waaraan deze moet voldoen.  

De belangrijkste eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen, komen 
rechtstreeks uit de probleemstelling. De belangrijkste eis komt voort uit de 
doelstelling: het hulpmiddel moet zorgen voor een tijdsbesparing van 40% 
voor de werkvoorbereider in het inkoopproces van een prefab beton casco. 
Deze tijdsbesparing werd niet behaald door: 

• onvoldoende afspraken; 

• onvoldoende kennis over de inhoud van het model; 
• onvoldoende kennis over het nieuwe proces. 

De handleiding moet dus de volgende dingen duidelijk maken: 

• welke afspraken gemaakt moeten worden; 
• welke inhoud het model moet bevatten; 
• hoe het nieuwe proces in elkaar zit.  

9.1.1 DOELGROEP 
De handleiding heeft twee doelgroepen. Allereerst moet duidelijk worden 
welke afspraken gemaakt moeten worden. Deze informatie is nodig voor de 
personen die aanwezig zijn bij het startoverleg over BIM in het bouwproces. 
Hierbij zal van alle partijen die deelnemen aan het proces, zoals de architect, 
constructeur, installateur, aannemer en opdrachtgever, iemand aanwezig zijn. 
Gedurende deze afspraken moet ook worden besproken welke inhoud het 
BIM moet bevatten.  

Wanneer het BIM is gemaakt of aangepast aan de afspraken, kan het worden 
gebruikt in het inkoopproces. De handleiding moet aan de deelnemer van het 
inkoopproces duidelijk maken hoe het nieuwe proces loopt. De doelgroep 
voor dit gedeelte is de werkvoorbereider en in mindere mate ook de inkoper.  
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9.1.2 VORM 
Het gebruik van BIM in het proces heeft tot gevolg dat het inkoopproces zo 
goed als papierloos wordt. Alle benodigde informatie is digitaal verkrijgbaar, 
wordt digitaal verwerkt en zal ook digitaal worden verstuurd. Deze 
papierloosheid zal worden vastgehouden in de handleiding.  

Een andere eigenschap van het gebruik van BIM is dat alle informatie op elk 
moment van de dag voor alle partijen toegankelijk is. Ook deze eigenschap 
zal voor de handleiding van belang zijn. Dit komt ten eerste tot uiting dat een 
deel van de handleiding ook door meerdere partijen zal worden gebruikt.  

Om zowel aan de eis van papierloosheid en de toegankelijkheid voor 
meerdere partijen te kunnen voldoen, zal de handleiding op digitaal aanwezig 
moeten zijn, in de vorm van een website op internet. 

9.1.3 E ISEN VOOR HET VOORBEREIDINGSGEDEELTE 
De handleiding is zoals gezegd tweeledig, er is een voorbereidingsgedeelte 
en een inkoopgedeelte. In het voorbereidingsgedeelte is het van belang dat 
deze gebruikt kan worden tijdens het startoverleg over BIM, maar ook dat 
deze als voorbereiding kan worden doorgelezen door de verschillende 
partijen om er alvast een mening over te vormen om het overleg te 
bevorderen. In dit gedeelte moeten de volgende zaken duidelijk worden: 

• welke afspraken gemaakt moeten worden, zodat deze gemaakt en 
gehandhaafd worden en het model dus efficiënt kan worden ingezet; 

• waarom deze afspraken gemaakt moeten worden, zodat het niet alleen 
een verplichting lijkt, maar ook duidelijk is wat de achterliggende 
gedachte er bij is; 

• welke andere voorwaarden er zijn voor het gebruik van BIM in het 
bouwproces en specifiek voor het inkoopproces; 

• welke inhoud het BIM moet bevatten zodat het bij aanvang van het 
inkoopproces direct hiervoor gebruikt kan worden. 

9.1.4 E ISEN VOOR HET INKOOPGEDEELTE 
In het inkoopgedeelte wordt het nieuwe inkoopproces waarbij BIM wordt 
gebruikt besproken. Het proces zal hierbij uitgelegd worden. De volgende 
zaken moeten dus specifiek in dit inkoopgedeelte duidelijk worden: 

• welke activiteiten plaatsvinden in het nieuwe proces; 
• welke informatie hierbij nodig is uit het BIM; 
• welke informatie nodig is die elders vandaan gehaald moet worden; 

• welke voor- en nadelen de verandering met zich mee brengt, zodat de 
werkvoorbereider weet waarom de veranderingen plaats hebben 
gevonden en het nieuwe proces ook om die redenen zal gebruiken. 

• wie welke activiteiten uitvoert; 
• en, bij nieuwe processen hoe deze worden uitgevoerd. 
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9.2 WENSEN 
Nu duidelijk is dat het hulpmiddel een handleiding op een internetsite wordt 
en welke informatie op deze website aanwezig moet zijn, kunnen de wensen 
worden besproken. De wensen worden ook per gedeelte worden besproken 
en hebben vooral betrekking op de layout en het gebruik van het hulpmiddel. 

Het inkoop- en het voorbereidingsgedeelte zullen twee aparte gedeeltes zijn 
op dezelfde website, aangezien ze beiden voor een andere doelgroep zijn 
bedoeld en op een ander tijdstip worden geraadpleegd.  

9.2.1 VOORBEREIDINGSGEDEELTE 
In het voorbereidingsgedeelte gaat het om een lijst van zaken waarover 
vooraf moet worden gesproken, om BIM in efficiënt in het inkoopproces te 
kunnen gebruiken. Daarnaast zijn de volgende zaken ook wenselijk in dit 
gedeelte van de handleiding: 

• De mogelijkheid tot het direct op de website invullen van de besproken 
zaken (bijvoorbeeld op een smartboard), zodat er gezamenlijk 
aantekeningen gemaakt worden. 

• De mogelijkheid om het hele proces te kunnen doorlopen, maar ook om in 
één keer naar één van de categorieën van afspraken te gaan. 

• De mogelijkheid tot het verkrijgen van aanvullende informatie over een 
onderwerp. 

9.2.2 INKOOPGEDEELTE 
In het inkoopgedeelte wordt in hoofdzaak het proces besproken. De zaken die 
voor het bespreken van dit proces ook wenselijk zijn, zijn de volgende: 

• Een overzichtelijke lay-out van alle beschrijvingen die bij elk proces 
hetzelfde wordt aangehouden zodat, ook wanneer er maar een klein 
gedeelte van het inkoopproces wordt opgezocht, bijvoorbeeld de 
benodigde informatie in het BIM, dit steeds op dezelfde plaats te vinden is. 

• Een indeling per inkoopfase, zodat de processen duidelijk gerangschikt zijn 
en navigatie eenvoudig is. 

• De mogelijkheid om het gehele proces te doorlopen, maar ook om in één 
keer naar één van de processtappen te gaan. 

• De mogelijkheid om meer informatie over een onderwerp te krijgen, 
bijvoorbeeld een link naar een paragraaf in het afstudeerverslag. 

9.3 STRUCTUUR 
Uit het programma van eisen dat in de vorige paragraaf behandeld is, volgt 
dat de website uit minimaal twee delen zal bestaan: een 
voorbereidingsgedeelte en een inkoopgedeelte. Hierbij kun je de 
voorbereiding zien als de informatie voor het proces ‘inkopen’. Om dit proces 
compleet te maken is er ook input en output nodig. De input daarvoor is het 
BIM met de benodigde informatie voor het inkopen. De output is hierbij een 
tijdsbesparing ten opzichte van het traditionele inkoopproces. Schematisch 
ziet dit er zo uit zoals in figuur 9-1 te zien is.  
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F I G U U R  9 - 1  |  SAMENW ERKING TUSSEN DE GEDEELTES VAN DE W EBSITE 

Om het nieuwe inkopen zo goed mogelijk duidelijk te maken, zijn alle vier 
deze gedeeltes nodig. Daarnaast is er nog een laatste gedeelte dat een uitleg 
geeft over waarom de website is gemaakt. In een flowchart ziet het gebruik 
van deze 5 gedeeltes er uit zoals in figuur 9-2.  

 

F I G U U R  9 - 2  |  FLOWCHART VAN DE BEGINPAGINA VAN DE BIM- INKOOPASSISTENT ® 

De laatste drie gedeeltes bestaan uit één pagina bestaan met informatie. Het 
voorbereidingsgedeelte en het inkoopgedeelte zijn uitgebreider.  
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9.3.1 VOORBEREIDINGSGEDEELTE 
Het voorbereidingsgedeelte behandelt de voorwaarden die in taakstelling 5 
zijn onderzocht (zie hoofdstuk 1). Er is dus informatie aanwezig over de te 
maken afspraken met de deelnemende partijen aan het bouwproces, de eisen 
aan hardware en software worden gesteld en de afspraken die gemaakt 
moeten worden met de werkvoorbereiders die met het inkoopproces aan de 
slag gaan. Deze vier voorwaarden hebben allen een eigen pagina.  

De afspraken die gemaakt moeten worden met de deelnemende partijen 
bestaan uit meerdere categorieën. De afspraken binnen deze categorieën zijn 
puntsgewijs weergegeven. De lijst met afspraken kan als handleiding worden 
gebruikt tijdens de onderhandeling over de te maken afspraken.  

Het totale voorbereidingsgedeelte werkt zoals in figuur 9-4 op pagina 147 in 
een flowchart is weergegeven. De pagina’s die in dit gedeelte aanwezig zijn, 
zijn weergegeven in tabel 9-1. 

Alle pagina’s in het voorbereidingsgedeelte hebben dezelfde lay-out. Deze is 
weergegeven in figuur 9-3. Het logo en de navigatie zijn op elke pagina van 
de website hetzelfde. Na de titel van de voorbereidingsstap volgt eerst een 
korte beschrijving van enkele regels over waarom deze voorbereidingsstap 
genomen moet worden. Daarna volgen puntsgewijs de zaken die besproken 
moeten worden. Onderin is een navigatiestrook aanwezig met knoppen 
waarmee naar de vorige of volgende voorbereidingsstap gegaan kan worden. 

In het afspraakgedeelte is er naast deze beschrijving ook een mogelijkheid 
om de afspraken ter plekke in te vullen met behulp van een invulformulier. 
Hierin worden alle punten behandeld die met de deelnemende partijen 
moeten worden afgesproken. In invulvelden kunnen de afgesproken zaken 
ingevuld worden.  

 

F I G U U R  9 - 3  |  LAY-OUT VAN DE PAGINA ’S IN HET VOORBEREIDINGSGEDEELTE  

Voorbereiding 

� Afspraken 
• Doel 
• Inhoud 
• Tekenafspraken 
• Controle 
• Uitwisseling 
• Invulformulier 

−  Naam 

−  Doel 

−  Inhoud 

−  Tekenafspraken 

−  Controle 

−  Uitwisseling 

−  Gemaakte 
afspraken 

� Hardware 

� Software 

� Werkvoorbereider 

T A B E L  9 - 1  | SITEMAP 

VOORBEREIDINGSGEDEELTE
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9.3.2 INKOOPGEDEELTE  
Het inkoopgedeelte bevat een beschrijving van de processen die plaatsvinden 
binnen het nieuwe inkoopproces. Dit inkoopproces wordt, net als tijdens het 
onderzoek, per inkoopfase uitgesplitst. De processen worden weergegeven in 
een processchema. Er is steeds een mogelijkheid om een proces op een 
gedetailleerder niveau te bekijken door op de betreffende processtap te 
klikken.  

De pagina’s die in het inkoopgedeelte aanwezig zijn, zijn weergegeven in 
tabel 9-2. Hierin zijn de processtappen te herkennen die in hoofdstuk 1 over 
het nieuwe inkoopproces zijn beschreven. In de samenvattende figuren aan 
het einde van het hoofdstuk (figuur 7-5 en figuur 7-6 op pagina 128 en 129), 
waren de veranderde processen blauw ingekleurd. Deze veranderde 
processen zijn voor de website verder uitgediept en worden daar verder 
uitgelegd (processchema’s hiervan zijn te vinden in Bijlage 12).  

In figuur 9-5 is de lay-out van de pagina’s in het inkoopgedeelte 
weergegeven. Er is te zien dat er drie verschillende soorten pagina’s zijn, elk 
voor een diepere stap van het proces. Deze drie niveaus zijn ook te 
herkennen in de lijst in tabel 9-2. In de lay-out is steeds is een processchema 
te zien van de processen op dat betreffende niveau. Op de gele vlakken in 
het processchema kan gelikt worden om naar het diepere proces te gaan.  

Voor de inkoopfases (A) worden alleen de processtappen weergegeven in 
een processchema. Onderaan is een strook aanwezig met navigatieknoppen 
waarmee naar de volgende en vorige fase gegaan kan worden. Ook is er een 
knop aanwezig om de processtappen op het dieper niveau één voor één te 
doorlopen.  

Voor het niveau van de processtappen (B) is te zien dat deze stap zelf ook uit 
meerdere stappen bestaat. Hierin zullen enkele stappen geel gekleurd zijn, 
waarmee naar een pagina met een handleiding van dat betreffende proces 
gegaan kan worden. Per processtap is verder nog een lijst met voordelen van 
het gebruik van BIM aanwezig en een korte beschrijving van het gebruik van 
BIM in het betreffende proces. Daarnaast staat een afbeelding met een 
voorbeeld van een resultaat van de processtap. Dit is om een beeld te geven 
van wat er bedoeld wordt. Als laatste wordt er puntsgewijs neergezet welke 
informatie voor deze specifieke stap in het BIM aanwezig moet zijn om het te 
kunnen uitvoeren. Onderaan de pagina is weer een strook aanwezig met 
navigatieknoppen waarmee naar de volgende of vorige stap gegaan kan 
worden, of terug naar de bovenliggende inkoopfase. 

Op handleidingniveau (C) wordt de meest gedetailleerde processtap 
toegelicht. Ook deze begint met een processchema. Deze zal geen gele 
vlakken bevatten omdat dit het diepste niveau is. Vervolgens wordt een 
handleiding weergegeven, welke stap voor stap uitlegt hoe dit proces wordt 
uitgevoerd in het softwareprogramma Revit (of in een enkel geval 
Navisworks). Bij elke stap is hierbij een afbeelding aanwezig van de 
schermen die de software laat zien bij het uitvoeren van de handeling. 
Onderaan kan terug worden gegaan naar de bovenliggende processtap. De 
handleiding zal alleen aanwezig zijn voor de processtappen die veranderd zijn 
door de inzet van BIM in het inkoopproces.  

Inkoopproces 

� Specificeren 
• Inkoopoverleg 
• Demarcatie 

−  View aanmaken 

−  Filter aanmaken 

−  Kleuren aan 
filter toevoegen 

• Exporteren 

− BIM exporteren 
naar IFC 

− Demarcatie 
exporteren naar 
DWFx 

• Checklist maken 

−  Planningsdata 
invullen 

• Aanvraagset 

� Selecteren 
• Aanvragen 
• Budget 
• Uittrekstaat 

−  Schedule 
aanmaken 

−  Schedule 
exporteren naar 
Excel 

• Spiegelen 
• Toelichten 
• Kiezen 

� Contracteren 
• Opstellen 
• Startoverleg 
• Invoeren 

−  Schedule 
openen 

−  Toevoegen 
onderaannemer 
aan objecten 

T A B E L  9 - 2  | SITEMAP 

INKOOPGEDEELTE



H o o f d s t u k 9  Ontwerp BIM-inkoopassistent 

 

P a g i n a  | 149 

Navigatie

Navigatie

Navigatie

 

F I G U U R  9 - 5  | LAY-OUT VAN DE PAGINA’S IN HET INKOOPGEDEELTE.  A:  VOOR INKOOPFASES,  B:  VOOR 

PROCESSTAPPEN EN C:  VOOR HANDLEIDING  
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De werking van het inkoopgedeelte van de website is weergegeven in een 
flowchart in figuur 9-6 op pagina 151. Hierin is terug te vinden dat er steeds 
naar een dieper niveau van het proces gegaan kan worden met behulp van 
de gele vlakken in de processchema’s. 

9.4 WEBSITE:  DE BIM- INKOOPASSISTENT  
Nu uitgelegd is hoe de website is opgebouwd, zal met enkele screenshots het 
ontwerp weergegeven worden. De volledige website is te vinden op 
http://www.student.tue.nl/q/a.g.e.zuiker en op de bijgevoegde cd.  

 

F I G U U R  9 - 7  |  VIER SCREENSHOTS VAN DE W EBSITE VAN DE BIM-INKOOPASSISTENT  
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9.5 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk stond taakstelling 6 centraal. Er werd onderzocht op welke 
manier de informatie die was gevonden in de vorige taakstellingen duidelijk te 
maken aan de deelnemers van het inkoopproces, zodat deze het kunnen 
gebruiken bij de uitvoering van het nieuwe inkopen. Voor dit doel is de BIM-
inkoopassistent ontwikkeld.  

Voor het opstellen van het hulpmiddel is een programma van eisen opgesteld. 
In tabel 9-3 zijn al deze eisen terug te vinden. Per eis is aangegeven of de 
BIM-inkoopassistent aan deze eis voldoet. Zoals in de tabel te zien is, komen 
alle eisen terug in het hulpmiddel.  

 

T A B E L  9 - 3  |  CHECKLIST PROGRAMMA VAN EISEN 

Naast een programma van eisen was er ook een wensenlijst opgesteld voor 
het hulpmiddel. Deze is in tabel 9-4 terug te vinden. Ook hierin is aangegeven 
of de BIM-inkoopassistent aan de eis voldoet. In de tabel is te zien dat zelfs 
aan alle wensen is voldaan.  

 

T A B E L  9 - 4  |  CHECKLIST W ENSEN 

 Wens  Voldoet? 

1 
De mogelijkheid tot het direct op de website invullen van de besproken 

zaken. 
� 

2 
De mogelijkheid om het hele proces te kunnen doorlopen, maar ook om 

in één keer naar één van de categorieën van afspraken te gaan. 
� 

3 
De mogelijkheid tot het verkrijgen van aanvullende informatie over een 

onderwerp. 
� 

4 
Een overzichtelijke layout van alle beschrijvingen die bij elk proces 

hetzelfde wordt aangehouden. 
� 

5 
Een indeling per inkoopfase, zodat de processen duidelijk gerangschikt 

zijn en navigatie eenvoudig is. 
� 

6 
De mogelijkheid om het gehele proces te doorlopen, maar ook om in één 

keer naar één van de processtappen te gaan. 
� 

 Duidelijk moet worden…  Voldoet? 

1 welke afspraken gemaakt moeten worden. � 

2 waarom deze afspraken gemaakt moeten worden. � 

3 welke andere voorwaarden er zijn voor het gebruik van BIM.  � 

4 welke inhoud het model moet bevatten. � 

5 maken hoe het nieuwe proces in elkaar zit. � 

6 welke activiteiten plaatsvinden in het nieuwe proces. � 

7 welke informatie hierbij nodig is uit het BIM. � 

8 welke voor- en nadelen de verandering met zich mee brengt. � 

9 wie welke activiteiten uitvoert. � 

10 bij nieuwe processen, hoe deze worden uitgevoerd. � 
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10 TOETSING 
“BIM will contribute to a high degree of fewer documents, for fewer errors, 

less waste, and higher productivity, better analyses and exploration of more 

alternatives, fewer claims and fewer budget and schedule overruns.” 

Haiyan Xie in ‘Integration of BIM and RFID in steel construction’ [2010] 

Xie noemt in haar publicatie een hele lijst met voordelen die het toepassen 
van BIM in het bouwproces heeft. Dit rapport is gericht op de voordelen van 
BIM in het inkoopproces. Doordat een aantal processen door de computer 
overgenomen kunnen worden en niet meer handmatig hoeven worden 
uitgevoerd, is te verwachten dat het proces met BIM minder tijd in beslag 
neemt dan in de traditionele situatie. In dit hoofdstuk wordt taakstelling 7 
onderzocht. De onderzoeksvraag hierbij is de volgende.  

Hoeveel tijdsbesparing levert het gebruik van BIM in het inkoopproces op ten 

opzichte van het traditionele proces? 

Hiervoor zal er eerst moeten worden aangetoond dat er een tijdsbesparing 
ontstaat. Allereerst wordt bekeken welke veranderingen in het inkoopproces 
voor een tijdsbesparing zorgen. Hieruit blijkt of het gebruik van BIM in het 
inkoopproces voor een tijdsbesparing zorgt. De tijdsbesparing die behaald 
kan worden is afhankelijk van de complexiteit en de omvang van een project. 
Daarom wordt voor twee projecten een schatting gemaakt van de 
hoeveelheid tijd die bespaard wordt door het gebruik van BIM. De 
tijdsbesparing is op twee manieren bepaald, door middel van vragenlijsten en 
door middel van een simulatie. 

10.1 T IJDSVERGELIJKING TRADITIONEEL EN BIM 
In hoofdstuk 7 is aan de hand van de veranderingen die het gebruik van BIM 
in de informatieopslag met zich meebrengt, een nieuw inkoopproces 
opgesteld. In de samenvattende figuur 7-5 op pagina 128 is te zien dat maar 
een gedeelte van de processen veranderen. Stappen verdwijnen en enkele 
stappen worden juist toegevoegd. In de volgende subparagrafen wordt voor 
de initiële inkoop per inkoopfase beredeneerd of er door de verandering een 
tijdsbesparing ontstaat.  

10.1.1 SPECIFICEREN  
Zoals in hoofdstuk 7 vastgesteld is, vinden de meeste veranderingen plaats in 
de specificatiefase. In tabel 10-1 zijn de processtappen van het traditionele 
proces naast deze van het nieuwe inkoopproces gezet. Tussen de processen 
is met een vergelijkingsteken aangegeven welke manier van inkopen meer 
tijd in beslag neemt. De groene tekens geven aan in welke processtappen tijd 
wordt bespaard door de inzet van BIM. Een korte redenering daarvoor is in de 
laatste kolom vermeld.  

In de tabel is te zien dat het houden van een inkoopoverleg geen verandering 
met zich meebrengt door het gebruik van BIM wanneer het gaat om de tijd die 
daarvoor nodig is. De activiteiten die in deze processtap plaatsvinden, blijven 
namelijk gelijk.  
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In het nieuwe inkoopproces hoeft er door het gebruik van BIM geen bestek en 
tekeningen geïnventariseerd te worden. Deze informatie staat immers in het 
BIM. Door het wegvallen van deze activiteiten zal tijd bespaard worden.  

De volgende stap, het maken van een demarcatie, is nog wel aanwezig in het 
nieuwe inkoopproces. Voor het maken van de demarcatie wordt nu echter 
gebruik gemaakt van het BIM om de juiste elementen te zoeken. Hierdoor 
hoeft niet meer van elk element nagegaan te worden of het ingekleurd hoeft 
te worden of niet. Dit wordt gedaan door de computer. Deze gedeeltelijke 
automatisering van het maken van een demarcatie zorgt voor een 
tijdsbesparing.  

Het gebruik van BIM neemt echter ook extra activiteiten met zich mee. Omdat 
niet overal dezelfde software gebruikt wordt, zal er een export plaats moeten 
vinden, waardoor het BIM wel door elke partij geopend kan worden. De export 
is in enkele muisklikken gestart, de computer moet daarna bestand omzetten 
naar het betreffende formaat. De extra tijd die dit met zich meebrengt is 
afhankelijk van de grootte van het model (en dus het project) en de 
rekenkracht van de computer. 

 

T A B E L  1 0 - 1  |  KWALITATIEVE VERGELIJKING TIJDSBESTEDING SPECIFICATIEFASE TUSSEN TRADITIONEEL 

INKOOPPROCES EN INKOPEN MET BIM.  AANGEGEVEN IS OF DE TIJDSBESTEDING VOOR DE PROCESSTAP GELIJK 

BLIJFT (=),  HET TRADITIONELE PROCES LANGER DUURT (>) OF HET PROCES MET BIM LANGER DUURT (<).  DE 

REDEN VAN DE VERANDERING IN T IJDSBESTEDING IS OOK AANGEGEVEN.   

De volgende stap, het maken van de inkoopchecklist, verandert maar 
gedeeltelijk. Het invullen van de verantwoordelijkheden blijft gelijk. Het 
opzoeken van de benodigde elementen in de planning wordt echter wel met 
behulp van BIM uitgevoerd. Door een directe koppeling van de elementen 
aan deze koppeling zal het raadplegen van de planning niet meer zijn dan het 
selecteren van de juiste elementen in het BIM. Voor deze processtap zal dus 
een kleine tijdsbesparing ontstaan.  

1. Specificeren 
 

   

Activiteit 
Traditioneel 

procesnr. 
Vergelijking 

BIM 

procesnr. 
Verandering 

Leveringsomvang bepalen R1.1  B1.1  

Inkoopoverleg houden R1.1.1 = B1.1.1 Geen verandering 

Bestek inventariseren R1.1.2 >>  
Activiteit niet meer aanwezig 

Inventariseren benodigde 

tekeningen 
R1.1.3 >>  

Activiteit niet meer aanwezig 

Demarcatie maken R1.1.4 > B1.1.2 Elementen zoeken geautomatiseerd 

BIM exporteren 
 < B1.1.3 Extra activiteit 

Inkoop checklist maken R1.1.5 > B1.1.4 

Directe koppeling planning met 

benodigde elementen, verder geen 

verandering 

Aanvraagset samenstellen R1.1.6 > B1.1.5 
Digitaal ipv op papier, minder 

documenten 
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Ook de laatste stap binnen deze inkoopfase zal een tijdsbesparing met zich 
meebrengen. In het inkoopproces met BIM wordt alle verzamelde informatie 
digitaal gehouden en op één plaats toegankelijk gemaakt. Bij het traditionele 
proces werden tekeningen gekopieerd en/of uitgeprint voor elke partij die 
geselecteerd wordt voor de offerte-aanvraag. Nu wordt er enkel een link 
meegestuurd met de locatie van de documenten. De verandering van deze 
stap zal dus ook een tijdsbesparing met zich mee brengen.  

CONC LUS IE  

Voor de specificatiefase kan dus worden gezegd dat het gebruik van BIM 
voor een tijdsbesparing in het inkoopproces zorgt. Er verdwijnen twee 
stappen (R1.1.2 en R1.1.3), en er komt er één bij (B1.1.3). De bijkomende 
activiteit is relatief eenvoudig en zal minder tijd in beslag nemen dan de twee 
die verdwijnen. De eerste stap blijft gelijk, maar de overige processtappen 
nemen wel een tijdsbesparing met zich mee. Het uitvoeren van de activiteiten 
voor het specificeren zal dus minder tijd kosten door de toepassing van BIM. 

10.1.2 SELECTEREN  
In hoofdstuk 7 is geconstateerd dat er in de selectiefase maar enkele 
processtappen veranderen. In tabel 10-2 zijn de processtappen van het 
nieuwe proces naast deze van het traditionele proces gezet. Met 
vergelijkingstekens is duidelijk gemaakt op welke manier de verandering de 
benodigde tijd beïnvloed. Er is aangegeven welk proces in verhouding meer 
tijd kost.  

Wat in hoofdstuk 7 ook al bleek, is direct terug te zien in de tabel. De 
activiteiten die uitgevoerd moeten worden voor het aanvragen van de offertes 
blijven gelijk, ook in het nieuwe inkoopproces. Er is hier dus geen 
tijdsbesparing te behalen.  

Voor het maken van een keuze zijn er echter wel veranderingen te vinden in 
het inkoopproces wanneer BIM wordt toegepast. Voor het opzoeken van het 
beschikbare budget wordt BIM gebruikt. Hierbij zijn de elementen gekoppeld 
aan de begroting. Het vinden van het beschikbare budget bestaat dus vooral 
uit het selecteren van de juiste elementen. De zoektocht in naar de juiste 
regels in de begroting is niet meer nodig en er wordt tijd bespaard.  

Vervolgens worden de hoeveelheden uitgetrokken. In het BIM zijn deze 
hoeveelheden al aanwezig. Er hoeft alleen een lijst van gegenereerd te 
worden. Het arbeidsintensieve uittrekken van hoeveelheden met behulp van 
tekeningen zoals dat in het traditionele proces plaatsvindt, wordt nu dus door 
de computer gedaan. Dit brengt een tijdbesparing met zich mee.  

Voor het spiegelen van de offertes is geen verandering in de processtappen 
aanwezig. Het gebruik van BIM zorgt hiervoor echter wel voor een 
tijdsbesparing.  Door een duidelijkere aanlevering van de specificatie, zullen 
de offertes meer op elkaar lijken en zal het vergelijken hiervan sneller gaan. 
Het toelichten van de offertes zal hierna nog wel nodig zijn, maar het 
aanpassen van de offertes zal minder of zelfs helemaal niet nodig zijn. Ook 
dit levert een tijdsbesparing op.  
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Het uiteindelijke kiezen voor de meest gunstige aanbieding zal niet 
veranderen door het gebruik van BIM, en zal dus geen tijdsbesparing met 
zich meebrengen.  

 

 T A B E L  1 0 - 2  |  KW ALITATIEVE VERGELIJKING TIJDSBESTEDING SELECT IEFASE TUSSEN TRADITIONEEL 

INKOOPPROCES EN INKOPEN MET BIM.  AANGEGEVEN IS OF DE TIJDSBESTEDING VOOR DE PROCESSTAP GELIJK 

BLIJFT (=),  HET TRADITIONELE PROCES LANGER DUURT (>) OF HET PROCES MET BIM LANGER DUURT (<).  DE 

REDEN VAN DE VERANDERING IN T IJDSBESTEDING IS OOK AANGEGEVEN. 

CONC LUS IE  

In de selectiefase zijn de processtappen die plaatsvinden in het traditionele 
proces gelijk aan deze van het inkoopproces met BIM. Binnen de 
processtappen vinden wel veranderingen plaats door her het gebruik van 
BIM. Alle activiteiten nemen minder tot een gelijke hoeveelheid tijd in beslag 
voor het uitvoeren van de activiteiten wanneer er BIM wordt gebruikt. Hiermee 
is aangetoond dat ook in selectiefase een tijdsbesparing ontstaat door het 
gebruik van BIM ten opzichte van het traditionele inkoopproces.  

10.1.3 CONTRACTEREN  
Uit hoofdstuk 7 blijkt dat het gebruik van BIM in de contractfase geen 
activiteiten veranderd, maar dat er aan het einde van het proces wel een 
activiteit toegevoegd wordt. In tabel 10-3 zijn net zoals voor de vorige twee 
inkoopfases, de processtappen van het traditionele inkoopproces uitgezet 

2. Selecteren 
 

=   

Activiteit 
Traditioneel 

procesnr. 
Vergelijking 

BIM 

procesnr. 
Verandering 

Offertes aanvragen R1.2  B1.2  

Voorselectie maken van 

partijen 
R1.2.1 = B1.2.1 Geen verandering 

Bellen voor interesse R1.2.2 = B1.2.2 Geen verandering 

Brief opstellen R1.2.3 = B1.2.3 Geen verandering 

Brief of e-mail versturen met 

offerteaanvraag 
R1.2.4 = B1.2.4 Geen verandering 

Opstellen offerte door 

onderaannemer 
R1.2.5 = B1.2.5 Geen verandering 

  
 

 
 

Keuze maken R1.3  B1.3  

Budget vaststellen R1.3.1 > B1.3.1 
Directe koppeling met benodigde 

elementen aanwezig 

Hoeveelheden bepalen  

(BIM: Uittrekstaat genereren) 
R1.3.2 > B1.3.2 Geautomatiseerd 

Offertes spiegelen R1.3.3 > B1.3.3 
Offertes komen meer overeen door 

duidelijkere opgave van specificatie 

Toelichten offertes R1.3.4 = B1.3.4 Geen verandering 

Eventueel aanpassen offertes 

door onderaannemer 
R1.3.5 > B1.3.5 

Door duidelijkere opgave specificatie 

minder (of niet) nodig 

Opnieuw Offertes spiegelen R1.3.3b > B.1.3.3b 
Door duidelijkere opgave specificatie 

minder (of niet) nodig 

Keuze maken voor 

onderaannemer 
R1.3.6 = B1.3.6 Geen verandering 
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tegen de stappen die plaatsvinden wanneer BIM wordt gebruikt. De tijd die 
nodig is om de stappen uit te voeren in de twee processen is vergeleken.  

Doordat de processtappen voor het opstellen van het contract en het houden 
van het startoverleg niet veranderen, zal dit geen tijdsbesparing meebrengen. 
Dezelfde handelingen moeten nog steeds worden uitgevoerd.  

Aan het einde van het proces is echter een extra stap toegevoegd aan het 
inkoopproces met BIM, welke niet bestaat in het traditionele proces. Het 
toevoegen van informatie aan het BIM heeft als voordeel dat het gebruikt kan 
worden in het vervolg van het bouwproces. Het toevoegen van deze 
processtap brengt extra tijd met zich mee.  

Het gebruik van BIM in de contractfase van het inkoopproces levert dus geen 
tijdswinst op, maar kost extra tijd.  

 

 T A B E L  1 0 - 3  |  KW ALITATIEVE VERGELIJKING TIJDSBESTEDING CONTRACTFASE TUSSEN TRADITIONEEL 

INKOOPPROCES EN INKOPEN MET BIM.  AANGEGEVEN IS OF DE TIJDSBESTEDING VOOR DE PROCESSTAP GELIJK 

BLIJFT (=),  HET TRADITIONELE PROCES LANGER DUURT (>) OF HET PROCES MET BIM LANGER DUURT (<).  DE 

REDEN VAN DE VERANDERING IN T IJDSBESTEDING IS OOK AANGEGEVEN. 

10.1.4 CONCLUSIE 
Voor de drie fases in de initiële inkoop is nagegaan of ze tijdsbesparing met 
zich meebrengen wanneer BIM wordt ingezet in het inkoopproces. Voor de 
specificatie- en de selectiefase is duidelijk geworden dat dat inderdaad het 
geval is. BIM in de contractfase neemt juist extra tijd met zich mee brengt. Het 
is te verwachten dat deze extra processtap niet meer tijd kost dan dat er 
bespaard wordt op de eerste twee inkoopfases. Het is namelijk maar één 
enkele stap die uitgevoerd moet worden. In het BIM moeten de juiste 
elementen worden geselecteerd, waarbij in een parameter één of enkele 
woorden moeten ingevuld worden. De tijd die hiervoor nodig is, zal minder 
zijn dan dat het gebruik van BIM oplevert in de specificatie- en selectiefases.  

3. Contracteren 

 
 

 
 

Activiteit 
Traditioneel 

procesnr. 
Vergelijking 

BIM 

procesnr. 
Verandering 

Contract opstellen R1.4  B1.4  

Onderhandelen over contract R1.4.1 = B1.4.1 Geen verandering 

Opstellen contract R1.4.2 = B1.4.2 Geen verandering 

Contract controleren R1.4.3 = B1.4.3 Geen verandering 

Contract tekenen R1.4.4 = B1.4.4 Geen verandering 

Budgetformulier invullen R1.4.5 = B1.4.5 Geen verandering 

  
 

 
 

In/verkoop overdracht in 

startoverleg 
R1.5  B1.5  

Startoverleg houden R1.5.1 = B1.5.1 Geen verandering 

  
 

 
 

Inkoopinformatie toevoegen 
 

 B1.6  

Inkoopinformatie toevoegen 

aan BIM  
< B1.6.1 Extra activiteit 



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  

 

160 | P a g i n a  

Er kan dus worden vastgesteld dat het gebruik van BIM een tijdsbesparing 
met zich meebrengt. Hoe groot deze tijdsbesparing is, is afhankelijk van het 
project waarvoor BIM wordt ingezet. De complexiteit van dit project alsmede 
de grootte van het project bepalen hoeveel tijd het gebruik van BIM oplevert.  

In het inkoopproces zijn niet alle activiteiten afhankelijk van de grootte van het 
project. De stappen die moeten worden uitgevoerd in het proces van het 
aanvragen van de offertes (R1.2 of B1.2) zullen bijvoorbeeld niet veel meer 
tijd kosten wanneer dit gedaan moet worden voor een groot project dan voor 
een klein project. Hetzelfde geldt voor overleggen die plaats moeten vinden. 
Activiteiten zoals het maken van een demarcatie zijn wel afhankelijk van de 
grootte en de complexiteit van het project.  

Hoeveel tijdsbesparing het gebruik van BIM oplevert zal dus afhangen van 
het project waarvoor het wordt ingezet. In de volgende twee paragrafen is 
voor twee verschillende projecten geschat hoeveel tijdsbesparing het gebruik 
van BIM voor dat betreffende project met zich meebrengt. Er is gebruik 
gemaakt van twee verschillende methodes.  

10.2 VRAGENLIJSTEN 
De eerste methode voor het schatten van tijdsbesparing is met behulp van 
vragenlijsten. Om de ingevulde vragenlijsten te kunnen vergelijken is voor één 
project, voor één in te kopen onderdeel nagegaan hoeveel tijd de 
werkvoorbereiders, en in mindere mate de inkopers, bezig zijn met de 
activiteiten die plaatsvinden in het inkoopproces. Het voorbeeldproject dat 
hiervoor gebruikt is, is het project ‘Orion’ te Wageningen. Dit project wordt 
momenteel uitgevoerd door Heijmans Utiliteitsbouw. Meer informatie over dit 
project is te vinden in Bijlage 7. Het inkoopproces aldaar is traditioneel 
uitgevoerd. De vragenlijsten zijn toegespitst op het inkopen van de prefab 
wanden voor dit project.  

10.2.1 TRADITIONEEL INKOOPPROCES 
Als eerst is aan een aantal werkvoorbereiders dat momenteel op het project 
aanwezig zijn, gevraagd om in te schatten hoeveel tijd ze kwijt denken te zijn 
met de inkoop van deze prefab wanden. Hiervoor zijn de processtappen zoals 
die in hoofdstuk 4 uitgelegd zijn, uitgesplitst in nog kleinere stappen. Hierdoor 
kan eenvoudig worden nagegaan hoeveel tijd er voor nodig is. Een fragment 
uit een dergelijke vragenlijst is te vinden in tabel 10-4. De gehele vragenlijst is 
te vinden in Bijlage 13. 

De vragenlijsten zijn afgenomen bij 4 werkvoorbereiders en één inkoper. Niet 
iedere respondent bleek de gedetailleerde stappen nodig te hebben. Voor 
drie daarvan was het voldoende om voor stappen als ‘demarcatie maken’ of 
‘inkoopoverleg houden’ in één keer aan te geven hoeveel tijd daaraan 
besteed werd. Daarnaast werd door de respondenten aangegeven dat al 
deze activiteiten inderdaad plaatsvinden, maar dat de volgorde waarin deze 
uitgevoerd worden niet voor iedereen hetzelfde is. Het doorlezen van het 
bestek wordt bijvoorbeeld wel meerdere keren gedaan door het gehele 
proces heen. Daarnaast wordt tijdens het inkoopoverleg vaak meerdere 
onderdelen besproken die ingekocht moeten worden. Voor deze activiteit 
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hebben de respondenten geschat hoeveel tijd er gedurende dit gesprek werd 
besteed aan het bespreken van de prefab wanden.  

Tijdsbesteding in bepaalde activiteiten, vooral in de inkoopfase ‘contracteren’, 
konden niet worden ingeschat door alle werkvoorbereiders, omdat dit meestal 
wordt uitgevoerd door een inkoper. Om toch een compleet beeld te krijgen 
van de tijdsbesteding in het inkoopproces, is de vragenlijst voor deze punten 
ook voorgelegd aan een inkoper.  

 

T A B E L  1 0 - 4  |  FRAGMENT UIT DE GEDETAILLEERDE VRAGENLIJST VOOR TIJDSBESTEDING  

Het resultaat van de vragenlijsten is te vinden in Bijlage 15. Om de geschatte 
tijdsbesteding in het traditionele proces te berekenen is het gemiddelde 
genomen van de door de verschillende respondenten opgeven tijd. De 
antwoorden op de tijdsbesteding die de vragenlijsten opleverden, liggen ver 
uit elkaar. Er waren twee uitersten, welke voort kwamen uit de vragenlijsten 
die waren ingevuld door de meest ervaren en de minst ervaren 
werkvoorbereider. De andere drie antwoorden bleken echter wel rond het 
gemiddelde te liggen, waaruit bleek dat de twee uitersten elkaar opheffen. In 
tabel 10-5 is het gemiddelde het resultaat van deze vragenlijst ingevuld.  

10.2.2 HET NIEUW E INKOOPPROCES MET BIM 
Ook voor het nieuwe inkoopproces met BIM is een vragenlijst gemaakt, te 
vinden in Bijlage 14. Deze is afgenomen bij twee BIM-engineers. Deze 
mensen hebben ervaring met de meeste activiteiten die in het BIM 
plaatsvinden in het nieuwe proces. Activiteiten die ze nog nooit uitgevoerd 
hadden, zoals het halen van een budget uit het model, konden ze inschatten 
door het te vergelijken met het halen van de planning uit het BIM. Het principe 
van het raadplegen van informatie is namelijk hetzelfde.  

Voor het invullen van de tijdsbesteding is uitgegaan van een perfect model, 
dat volledig gecontroleerd is. Voor de activiteiten waarbij in het nieuwe 
inkoopproces geen BIM gebruikt wordt, is uitgegaan van de resultaten uit het 
traditionele proces. Het houden van een inkoopoverleg of een toelichting van 
een offerte zal in het nieuwe proces niet veranderen, dus is een aanpassing 
in de tijd niet nodig. 

Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in minuten 

R1.1.4 Demarcatie maken Betreffende elementen inkleuren 

op tekeningen 

 mins 

1 Juiste tekening(en) uitzoeken om te 

gebruiken 

    mins 

2 Tekening kopiëren     mins 

3 Juiste elementen zoeken Per verdieping/tekening   mins 

4 Elementen inkleuren     mins 

5 Legenda maken     mins 

6 Controle of alle elementen zijn 

meegenomen 

    mins 

7 Demarcatie kopïeren of inscannen     mins 
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T A B E L  1 0 - 5  |  RESULTATEN VAN VRAGENLIJSTEN 

1. Specificeren       

Traditioneel 

procesnr. 

BIM 

procesnr. Activiteit Traditioneel BIM 

R1.1 B1.1 Leveringsomvang bepalen 1768   441   

R1.1.1 B1.1.1 Inkoopoverleg houden 82 mins 82 mins 

R1.1.2   Bestek inventariseren 324 mins     

R1.1.3   Inventariseren benodigde tekeningen 368 mins     

R1.1.4 B1.1.2. Demarcatie maken 635 mins 133 mins 

  B1.1.3 BIM exporteren     31 mins 

R1.1.5 B1.1.4 Inkoop checklist maken 166 mins 163 mins 

R1.1.6 B1.1.5 Aanvraagset samenstellen 194 mins 33 mins 

              

2. Selecteren       

R1.2 B1.2 Offertes aanvragen 170   170   

R1.2.1 B1.2.1 Voorselectie maken van partijen 33 mins 33 mins 

R1.2.2 B1.2.2 Bellen voor interesse 46 mins 46 mins 

R1.2.3 B1.2.3 Brief opstellen 59 mins 59 mins 

R1.2.4 B1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-aanvraag 32 mins 32 mins 

R1.2.5 B1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer 

              

R1.3 B1.3 Keuze maken 1288   889   

R1.3.1 B1.3.1 Budget vaststellen 165 mins 33 mins 

R1.3.2 B1.3.2 Hoeveelheden bepalen  

(BIM: Uittrekstaat genereren) 

316 mins 50 mins 

R1.3.3 B1.3.3 Offertes spiegelen 358 mins 358 mins 

R1.3.4 B1.3.4 Toelichten offertes 230 mins 230 mins 

R1.3.5 B1.3.5 Eventueel aanpassen offertes door onderaannemer 

R1.3.3b B.1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen 168 mins 168 mins 

R1.3.6 B1.3.6 Keuze maken voor onderaannemer 51 mins 51 mins 

              

3. Contracteren     

R1.4 B1.4 Contract opstellen 119 mins 119 mins 

R1.4.1 B1.4.1 Onderhandelen over contract 100 mins 100 mins 

R1.4.2 B1.4.2 Opstellen contract 57 mins 57 mins 

R1.4.3 B1.4.3 Contract controleren 20 mins 20 mins 

R1.4.4 B1.4.4 Contract tekenen 15 mins 15 mins 

R1.4.5 B1.4.5 Budgetformulier invullen 28 mins 28 mins 

              

R1.5 B1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg 130 mins 130 mins 

R1.5.1 B1.5.1 Startoverleg houden 130 mins 130 mins 

              

  B1.6 Inkoopinformatie toevoegen aan BIM     16 mins 

  B1.6.1 Inkoopinformatie toevoegen aan BIM     16 mins 

 



H o o f d s t u k 1 0  Toetsing 

 

P a g i n a  | 163 

Van de twee BIM-engineers kende één het project goed, hij had er een model 
van gemaakt. De andere kende het project niet goed, maar door de ervaring 
met andere modellen die hij had, en de voorbeelden uit dit rapport, kon hij 
een inschatting maken van de tijdsbesteding specifiek voor dit project.  

In tabel 10-5 is ook het gemiddelde van de resultaten van deze vragenlijst 
voor het nieuwe proces ingevuld. De ingevulde vragenlijsten zijn te vinden in 
Bijlage 16. 

10.2.3 VERGELIJKING 
Wanneer de beide resultaten met elkaar vergeleken worden, kan worden 
geschat hoeveel tijdsbesparing er ontstaat door het toepassen van BIM. In 
tabel 10-6 zijn de resultaten samengevat naast elkaar weergegeven. Hierin is 
te zien dat er alleen tijdsbesparing plaatsvindt in de specificatie- en 
selectiefase. In de eerste fase is zelfs maar een kwart van de oorspronkelijke 
tijd nodig om het proces uit te kunnen voeren.  

 

T A B E L  1 0 - 6  |  CONCLUSIE TIJDSBESPARING VRAGENLIJSTEN VOOR ORION 

Voor het maken van een keuze voor de meest gunstige onderaannemer, is 
een besparing van 31% te vinden. Deze besparing kan in werkelijkheid nog 
groter zijn, omdat voor het vergelijken van de offertes dezelfde tijd als in het 
traditionele proces is genomen als in het nieuwe proces. Door een betere 
aanlevering van de gegevens zullen de offertes in het nieuwe proces echter 
beter met elkaar te vergelijken zijn. Bovendien kan er snel en eenvoudig een 
nieuwe berekening gemaakt worden van de hoeveelheden wanneer deze op 
een andere manier bepaald zijn in de aangeleverde offerte.  

Wanneer het gehele inkoopproces wordt vergeleken, wordt geschat dat er 
een besparing van 49% ontstaat op het traditionele proces wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van het nieuwe inkoopproces. Waar eerst voor de 
gehele initiële inkoopfase nog 7 dagen nodig waren, kan dit nu in iets meer 
dan de helft gedaan worden. Deze tijdsbesparing geldt alleen voor het 
toepassen van het nieuwe inkoopproces voor het inkopen van prefab beton 
wanden op het project van Orion.  

  

  
Traditioneel BIM 

BIM 
% 

Trad 

1 Specificeren 

  Leveringsomvang bepalen 1768 441 25% 

2 Selecteren 

  Offertes aanvragen 170 170 100% 

  Keuze maken 1288 889 69% 

3 Contracteren 

  Contract opstellen 119 119 100% 

  In/verkoopoverdacht  130 130 100% 

  Toevoegen informatie   16   

  TOTAAL 3475 1766 51% 

    minuten minuten     
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10.3 S IMULATIE  
Om ook op een andere manier de tijdsbesparing te schatten, en bovendien 
tegelijkertijd het hulpmiddel te testen, is er een simulatie uitgevoerd. In de 
simulatie is het inkoopproces uitgevoerd, zowel traditioneel als met BIM. Dit is 
gedaan voor een klein project en eenvoudig project, namelijk Enexis in 
Maastricht. Dit project wordt momenteel uitgevoerd door Heijmans 
Utiliteitsbouw. Meer informatie over dit project is te vinden in Bijlage 9. Het 
inkoopproces is uitgevoerd voor het inkopen van prefab beton vloeren. Er is 
gebruik gemaakt van de offertes die bij de echte uitvoering van Enexis zijn 
verkregen.  

Voor de simulatie zijn alleen de activiteiten uitgevoerd die door de 
werkvoorbereider gedaan worden. Ook overleggen en contact met de 
onderaannemer zijn niet meegenomen. Voor de activiteiten die niet in de 
simulatie zijn uitgevoerd, is de benodigde tijd uit de vragenlijsten gebruikt. 
Deze tijd is voor overleggen vermenigvuldig met een factor van 0,8 (deze 
factor is geschat). Dit is gedaan omdat het een kleiner project is, waarvan 
bovendien het in te kopen onderdeel minder ingewikkeld is. Daarom zullen de 
overleggen waarschijnlijk iets korter duren. De simulatie is voor beide 
gevallen uitgevoerd door de schrijfster van dit rapport.  

10.3.1 TRADITIONEEL PROCES 
In de simulatie voor het traditionele proces zijn alle documenten gebruikt 
zoals deze ook bij de echte uitvoering van Enexis gebruikt worden. De 
activiteiten van het inkoopproces die uitgevoerd zijn, zijn terug te vinden in 
tabel 10-7. Hierin zijn ook opmerkingen te vinden over de uitvoering van de 
activiteiten. De tijd van alle activiteiten is opgemeten en in de tabel vermeld. 

 

T A B E L  1 0 - 7  |  RESULTATEN SIMULATIE TRADITIONEEL INKOOPPROCES ENEXIS 

Procesnr Activiteit Opmerking Tijd 

R1.1.2 Bestek inventariseren Zowel het bouwkundige bestek, het advies van de 

constructeur en de kleur- en materiaalstaat. In het 

bestek stonden alleen geïsoleerde kanaalplaatvloeren 

vermeld. Tegenstrijdigheden tussen constructieadvies 

en kleur- en materiaalstaat: in het eerste geval zijn er 

wel kanaalplaten in de hal aanwezig, in het tweede 

geval is de gehele vloer op zand en zijn er daar geen 

kanaalplaten. 

39 mins 

R1.1.3 Inventariseren 

benodigde tekeningen 

Constructieve werktekeningen en details. 

Constructieve tekening van begane grond was lastig te 

vinden., uiteindelijk funderingsplattegrond gebruikt. 

44 mins 

R1.1.4 Demarcatie maken Constructieve plattegronden ingekleurd.  64 mins 

R1.1.5 Inkoop checklist maken  28 mins 

R1.1.6 Aanvraagset 

samenstellen 

Alle documenten waren digitaal. Documenten 

uitprinten. 

10 mins 

R1.3.1 Budget vaststellen  33 mins 

R1.3.2 Hoeveelheden bepalen Globale oppervlaktes van de vloeren. 41 mins 

R1.3.3 Offertes spiegelen Twee geschreven offertes en één met alleen m2- en 

stuks prijzen 

95 mins 

R1.3.3b Opnieuw offertes 

spiegelen 

Eén offerte met aanvulling. De enige verandering was 

de brandwerendheid van de verdiepingsvloeren. 

4 mins 
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Informatie die gecreëerd is tijdens deze simulatie is bijvoorbeeld de 
demarcatie die handmatig is ingekleurd. Eén van de tekeningen daarvan is 
terug te vinden in figuur 10-4.  

 

F I G U U R  1 0 - 4  | DEMARCATIE VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN ENEXIS,  TRADITIONEEL UITGEVOERD.  

10.3.2 HET NIEUW E INKOOPPROCES MET BIM 
Hetzelfde proces is ook uitgevoerd, maar dan met behulp van BIM. Het BIM 
van Enexis is vooraf zo aangepast dat deze aan de te maken afspraken 
voldoet. Alleen de nieuwe processen zijn uitgevoerd, voor de overige 
processen wordt de tijd gebruikt uit de traditionele simulatie.  

In tabel 10-8 is het resultaat van de simulatie van het nieuwe inkoopproces 
weergegeven. Zowel de bestede tijd als opmerkingen over de processen zijn 
daarin aangegeven. 

 

T A B E L  1 0 - 8  |  RESULTATEN SIMULATIE NIEUW  INKOOPPROCES ENEXIS 

Procesnr Activiteit Opmerking Tijd 

B1.1.2 Demarcatie maken Van elke verdieping apart een 3D-plattegrond, en één 

van het gehele gebouw in 3D. 

21 mins 

B1.1.3 BIM Exporteren Zowel naar IFC als naar DWFx. 7 mins 

B1.1.4 Inkoop checklist maken Alleen het opzoeken van de planning in BIM, tijd van 

andere activiteiten uit traditionele proces 

overgenomen. 

21 mins 

B1.1.5 Aanvraagset 

samenstellen 

Alles digitaal en blijft digitaal, alleen in één 

gezamenlijke map zetten en de URL overnemen. 

3 mins 

B1.3.1 Budget vaststellen Geen beschikking over budgetsoftware. Tijd 

aangehouden die nodig is voor het opzoeken van de 

planning in de planningskoppeling. 

7 mins 

B1.3.2 Uittrekstaat genereren Zowel uittrekstaat met hoeveelheden als uittrekstaat 

met eigenschappen van de types gegenereerd. 

21 mins 

B1.6.1 Inkoopinformatie 

toevoegen aan BIM 

Parameter al aanwezig, alleen invullen. 2 mins 
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Ook tijdens de simulatie met BIM is er een demarcatie gemaakt. Deze is terug 
te vinden in figuur 10-5. Vergelijk deze demarcatie met die in figuur 10-4 van 
het traditionele proces. De demarcatie in BIM is in 3D, maar kan vanuit elke 
hoek worden bekeken, ook als plattegrond. Wanneer in 3D wordt bekeken, 
zijn de twee verhogingen aan de rechterkant wel duidelijker zichtbaar dan in 
een plattegrond.  

  

F I G U U R  1 0 - 5 |  DEMARCATIE VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN ENEXIS,  UITGEVOERD MET BIM.   

10.3.3 VERGELIJKING 
Om de uiteindelijke tijdsbesparing bij de simulatie te kunnen schatten, worden 
de tijden van de twee simulaties naast elkaar gezet, te vinden in tabel 10-9. 
Hierin is te zien dat minder dan de helft van de tijd nodig is voor het bepalen 
van de leveringsomvang met behulp van BIM. Voor het maken van een keuze 
wordt er 12 % tijd bespaard. 

Voor het totale proces bij Enexis wordt geschat dat een tijdsbesparing van 
17% bereikt wordt. Dit betekent dat een besparing van 3 uur op de iets meer 
dan 17 uur die in het traditionele proces nodig is. Dit is, net zoals bij de 
andere toetsingsmethode, een minimale besparing, aangezien niet is 
meegenomen dat de offertes beter vergelijkbaar zijn door duidelijkere 
informatie. Daarnaast is het proces uitgevoerd door iemand die relatief 
onervaren is met zowel het inkoopproces als het werken met BIM, vergeleken 
met de personen die de vragenlijsten hebben ingevuld. 

 

T A B E L  1 0 - 9  |  CONCLUSIE TIJDSBESPARING SIMULATIE VOOR ENEXIS 

  
Traditioneel BIM 

BIM 
% 

Trad 

1 Specificeren 

  Leveringsomvang bepalen 251 118 47% 

2 Selecteren 

  Offertes aanvragen 170 170 100% 

  Keuze maken 398 352 88% 

3 Contracteren 

  Contract opstellen 119 119 100% 

  In/verkoopoverdacht  104 104 100% 

  Toevoegen informatie   2   

  TOTAAL 1041 864 83% 

    minuten minuten     
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Bovendien is dit een klein project en is het inkopen van kanaalplaatvloeren 
relatief gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de inkoop van prefab beton 
wanden. Bij andere producten of een groter project zal de tijdsbesparing 
alleen maar toenemen. 

Deze tijdsbesparing is alleen geldig voor de inkoop van prefab vloeren voor 
het project Enexis.  

10.4 TOETSING HULPMIDDEL 
Bij de uitvoering van de simulatie van het inkoopproces met BIM is de BIM-
inkoopassistent als handleiding gebruikt voor de processen. Hieruit kwam 
naar voren dat alle stappen uit te voeren zijn met de informatie die gegeven 
wordt.  

Bij het uitvoeren van het nieuwe inkoopproces in de realiteit, zal het model al 
goed worden aangeleverd doordat de afspraken op een vroeg moment in het 
bouwproces gemaakt zullen zijn. Voor de simulatie is echter een model 
gebruikt dat niet verder is geëvolueerd dan de aanbestedingsfase. Voor de 
simulatie is dan ook het model aangepast aan de eisen die in de BIM-
inkoopassistent in de voorbereiding worden genoemd. Hieruit kwam naar 
voren dat er meer behoefte is aan een lijst met voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden dan een invulformulier hiervoor. In eerste instantie was 
voor het maken van de afspraken alleen een invulformulier aanwezig in de 
BIM-inkoopassistent. Door de ervaring is dit aangepast. Het invulformulier is 
nog steeds aanwezig, door op een knop met ‘invulformulier’ te drukken. Er 
verschijnt dan een pop-upscherm met het forumulier. In het 
voorbereidingsgedeelte van de BIM-inkoopassistent is nu een lijst aanwezig 
met de zaken die voorbereid moeten worden. Deze kan bovendien nu 
gebruikt worden naast het invulformulier.  

Voor de toetsing met behulp van de vragenlijst zijn dezelfde processtappen 
aangehouden als in de BIM-inkoopassistent te vinden zijn. Voor het maken 
van demarcaties bleken beide BIM-engineers belang te hechten aan het 
opmaken van de demarcatietekening door bijvoorbeeld een legenda en een 
tekenkader toe te voegen. Deze stap was nog niet aanwezig in de BIM-
inkoopassistent en is daarom er nog aan toegevoegd. 

In de doelstelling van dit afstudeerrapport is gesteld dat de handleiding voor 
het nieuwe inkoopproces voor een tijdsbesparing van 40% voor de 
werkvoorbereider zou moeten zorgen. Er is aangetoond in de simulatie dat 
het gebruik van de opgestelde handleiding, de BIM-inkoopassistent, een 
tijdsbesparing meebrengt. Het percentage dat bespaard wordt is afhankelijk 
van het project waarop het wordt ingezet.  

10.5 CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk is onderzocht hoeveel tijdsbesparing het nieuwe 
inkoopproces met BIM met zich meebrengt ten opzichte van een traditioneel 
inkoopproces. Als eerst is er aangetoond dat het gebruik van BIM een 
tijdsbesparing met zich meebrengt. Vervolgens is voor twee verschillende 
projecten geschat hoeveel deze tijdsbesparing is. 
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Bij de simulatie van een klein project (Enexis) wordt geschat dat er al een 
besparing van 17 % bereikt wordt voor het inkopen van prefab vloeren. Voor 
een groter project (Orion) is met behulp van een vragenlijst geschat dat een 
besparing van 49 % ten opzichte van het traditionele proces bereikt wordt 
door BIM toe te passen voor de inkoop van prefab beton wanden. Deze 
tijdsbesparing zal alleen nog maar groter worden doordat de aanlevering van 
informatie duidelijker is en de offertes daardoor meer op elkaar zullen gaan 
lijken. De tijdsbesparing kan ook oplopen door de toename van ervaring van 
werkvoorbereiders met het nieuwe inkoopproces.  

Het gebruik van BIM in het inkoopproces brengt dus een tijdsbesparing met 
zich mee. Het is afhankelijk van het project hoeveel deze tijdsbesparing is.  
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11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
“[…] it is no exaggeration to suggest that the industry is on the threshold of a 

major fundamental change in its basic methods of operation.” 

Ray Crotty in ‘The impact of building information modeling’ [2012] 

In het bovenstaande citaat heeft Crotty het erover dat we op de drempel 
staan van een verandering in de processen binnen de bouw. Met behulp van 
het nieuwe inkopen, wordt, in ieder geval voor het inkoopproces, een grote 
stap over de drempel genomen. 

11.1 CONCLUSIES  
In dit rapport is onderzocht op welke manier BIM kan worden ingezet in het 
inkoopproces. Door de bron te veranderen van de benodigde informatie, 
verandert het proces. Het doel van de inkoopfases blijft echter hetzelfde, 
alleen zal de informatie op een andere manier aangeleverd worden. De 
grootste veranderingen in het proces vinden plaats in de specificatiefase. In 
deze fase wordt ook meeste informatie geraadpleegd. Dit is ook de 
belangrijkste fase, aangezien de informatie die hier wordt verzameld, 
doorwerkt in het gehele verdere bouwproces.  

In de selectiefase zijn ook de veranderingen te vinden in het raadplegen van 
informatie: het opzoeken van het budget en de hoeveelheden. Het echte 
vergelijken van de offertes zal niet veranderen. Het zal echter wel minder 
moeite kosten omdat de offertes meer op elkaar zullen lijken door een 
duidelijkere aanlevering van de informatie.  

In de contractfase is er één verandering, namelijk het toevoegen van 
informatie aan het BIM. Hiermee wordt het BIM verrijkt met nieuwe informatie 
die zojuist is aangemaakt: de naam van de gekozen onderaannemer wordt 
ingevuld. In volgende bouwfases kan hiervan gebruik gemaakt worden. In het 
traditionele proces was deze informatie niet op deze manier beschikbaar, en 
in BIM kost het weinig moeite om het aan te vullen.  

Om het nieuwe inkoopproces duidelijk te maken aan werkvoorbereiders is de 
BIM-inkoopassistent geïntroduceerd. Hierin wordt niet alleen het nieuwe 
proces duidelijk, maar ook de benodigde voorbereiding en de benodigde 
inhoud van het BIM. Met behulp van dit hulpmiddel kan het nieuwe inkopen 
direct in het bouwproces ingezet worden.  

Om aan te tonen dat het gebruik van BIM in het inkoopproces ook 
daadwerkelijk wat oplevert, is een toetsing uitgevoerd. Allereerst is 
aangetoond dat er minder tijd nodig is voor het nieuwe inkoopproces. Daarna 
is voor twee projecten geschat hoeveel deze tijdsbesparing is. Bij de 
toepassing van BIM voor het project van Enexis is geschat dat 17% minder 
tijd nodig is om het proces uit te voeren. Voor Orion werd een besparing van 
49% geschat. Dit is voor beide projecten een minimale tijdsbesparing omdat 
er uitgegaan is van dezelfde offertes in het proces met BIM als in het 
traditionele proces. De verbetering van de informatie is daar niet in 
meegenomen.  
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De investering die gedaan moet worden voor de opzet van BIM om deze 
tijdsbesparing te behalen is buiten beschouwing gelaten. Er wordt ervan 
uitgegaan dat de informatie die nodig is, al in het BIM is gezet door de 
ontwerpende partijen. Er is geen nieuwe informatie nodig ten opzichte van het 
traditionele proces, het is alleen op een andere manier opgeslagen, namelijk 
in het BIM. In plaats van de informatie op papier te zetten in bijvoorbeeld het 
bestek, wordt dit nu in het model gezet. Dit kost geen extra tijd. Wel kan het 
zijn dat dit tegenstrijdig is met het contract dat de ontwerpende partijen in een 
traditioneel bouwproces hebben met de opdrachtgever. Daar moeten dus 
goede afspraken over gemaakt worden.  

De inzet van BIM in het inkoopproces heeft naast de tijdsbesparing meer 
voordelen. De belangrijkste voordelen hierbij zijn de consistentie en de 
duidelijkheid van de informatie. Omdat alle informatie maar op één plaats 
aanwezig is, zullen er geen tegenstrijdigheden ontstaan. Zowel een 
doorsnede als een plattegrond is een doorsnede van hetzelfde model, en dus 
altijd in overeenstemming met elkaar. Doordat informatie, bijvoorbeeld 
kwaliteitseisen, direct zijn gekoppeld aan de objecten, is de duidelijkheid van 
de informatie ook toegenomen. Er is altijd duidelijkheid over welk object het 
gaat. Daarnaast draagt de 3D-weergave van het model ook bij aan de 
inzichtelijkheid van een project.  

Specifiek voor het inkoopproces zal dit een duidelijkere aanvraag van offertes 
opleveren, waardoor offertes meer op de aanvraag zullen lijken en beter te 
vergelijken zijn. Er kan een allesomvattend contract worden afgesloten. De 
onderaannemer hoeft minder rekening te houden met de risico’s die het werk 
met zich meebrengt, omdat er vooraf al meer duidelijk is. Dit kan resulteren in 
een scherpere prijs. 

Wanneer er met BIM wordt gewerkt, zijn gegevens eerder beschikbaar, kost 
het raadplegen hiervan minder tijd en kunnen offertes dus ook eerder worden 
aangevraagd. Door in een eerder stadium de onderaannemer al bij de 
voorbereidingen te betrekken kan er nauwer samengewerkt worden. Het 
gebruik van BIM in het bouwproces zal een verschuiving van het 
inkoopproces veroorzaken, dit kan eerder plaatsvinden.  

11.1.1 TERUGKOPPELING NAAR DE DOELSTELLING 
Voor het afstudeertraject is de volgende doelstelling aangehouden: 

Het doel is het creëren van een tijdsbesparing van 40% op het traditionele 

inkoopproces voor de werkvoorbereider, door het toepassen van BIM in het 

proces voor het inkopen van een prefab beton casco. Om het doel te bereiken 

wordt een handleiding van het nieuwe proces opgesteld. 

Het nieuwe proces is ontworpen en er is een handleiding van gemaakt, 
namelijk de BIM-inkoopassistent. Een tijdsbesparing van 40% is niet 
aangetoond. Wel is aangetoond dat er weldegelijk een tijdsbesparing behaald 
wordt door het toepassen van BIM. Hoeveel tijdsbesparing dit is, is afhankelijk 
van het project. Voor twee projecten is geschat hoeveel tijdsbesparing het 
gebruik van BIM met zich meebrengt in het inkoopproces. Voor Enexis en 
Orion was dit een besparing van respectievelijk 17% en 49% op het 
traditionele proces.  
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11.1.2 TERUGKOPPELING NAAR DE PROBLEEMSTELLING 
In dit afstudeerrapport is onderzoek gedaan om het volgende probleem op te 
lossen: 

Het gebruik van BIM in het inkoopproces levert door onvoldoende afspraken, 

onvoldoende kennis over de inhoud van het model en het nieuwe proces en 

kennisonafhankelijke factoren, niet de beoogde voordelen op, waardoor er 

geen tijdsbesparing voor de werkvoorbereider in het inkoopproces wordt 

bereikt. Het uitvoeringsproces is niet efficiënter geworden, ondanks de inzet 

van BIM in het inkoopproces. 

De fundamentele kernproblemen die aan deze probleemstelling ten grondslag 
liggen, zijn terug te vinden in tabel 11-1. Hierin is ook aangegeven of deze 
problemen met dit onderzoek opgelost zijn.  

Om het nieuwe inkopen toe te passen in het bouwproces, kan het gebruik 
gemaakt worden van de BIM-inkoopassistent. Deze informeert de gebruiker 
ten eerste over de voorbereiding die gedaan moet worden, waarin ook 
gesproken wordt over de afspraken die gemaakt moeten worden om BIM toe 
te passen in het inkoopproces. Daarnaast kan de gebruiker een lijst vinden 
met informatie die in het BIM aanwezig moet zijn om te kunnen inkopen met 
BIM. Vervolgens wordt de werkvoorbereider op de website ook geïnformeerd 
over de stappen die in het nieuwe inkoopproces genomen moeten worden. 
Wanneer de informatie uit de BIM-inkoopassistent gebruikt wordt, worden 
deze problemen dus opgelost.  

 

T A B E L  1 1 - 1  |  ZIJN DE FUNDAMENTELE KERNPROBLEMEN OPGELOST? 

De vier problemen die in de tabel staan die niet opgelost worden, vallen onder 
de categorie ‘Kennisonafhankelijke oorzaken’. Beperkingen in de software zijn 
niet opgelost, maar liggen buiten de invloed van de deelnemers aan het 

 Fundamenteel kernprobleem  Opgelost? 

O9 

Er zijn onvoldoende afspraken gemaakt over het 

model om het BIM te kunnen gebruiken in het 

inkoopproces. 

Welke afspraken gemaakt moeten 

worden, zijn terug te vinden in de BIM-

inkoopassistent.  

S9 
Eigenschappen zijn nog niet bekend op dit 

tijdstip in het proces. � 

T9 Software beperkingen � 

T13 
Er is onvoldoende kennis over het toepassen 

van BIM in het inkoopproces. 

Een handleiding van het proces is terug 

te vinden in de BIM-inkoopassistent. 

Ook een lijst met de benodigde inhoud 

van het BIM is daarin terug te vinden. 

O1 
Geen verplichting tot het werken met BIM in 

het inkoopproces. 
De afspraak is terug te vinden in de 

BIM-inkoopassistent.  

S1 Geen affiniteit met BIM/ICT � 

S4 

De functie van werkvoorbereider is soft- en 

hardwarematig niet uitgerust voor het werken 

met BIM. 

Voorbereiding die is terug te vinden in 

de BIM-inkoopassistent. 

S3 Angst voor verandering.  � 
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bouwproces. Er is ook geen oplossing gevonden voor het niet op tijd bekend 
zijn van eigenschappen. Wel is er in de BIM-inkoopassistent informatie 
aanwezig over welke informatie er nodig is voor het inkoopproces. Er is dus in 
ieder geval duidelijk welke informatie er nog nodig is.  

De laatste twee problemen die niet opgelost zijn, zijn persoonlijk en niet van 
buitenaf op te lossen. In de BIM-inkoopassistent is daarom het proces zo 
duidelijk mogelijk weer gegeven. Door van elke processtap een voorbeeld te 
geven en bovendien de voordelen van het gebruik van BIM voor de 
processtap op te sommen, wordt de onbekendheid met het proces 
weggenomen en zal wellicht de angst voor de verandering ook minder 
worden. Bovendien wordt duidelijk wat er van de werkvoorbereiders verwacht 
wordt en waarom deze verandering plaats moet vinden.  

Terugkijkend naar de probleemstelling kan worden geconcludeerd dat de 
genoemde problemen opgelost zijn en de beoogde voordelen behaald 
worden. Bovendien is in dit rapport aangetoond dat het inkoopproces 
efficiënter wordt door het gebruik van BIM. 

11.2 AANBEVELINGEN 
Naar aanleiding van het resultaat van dit onderzoek kan worden aanbevolen 
het nieuwe inkoopproces direct in te zetten bij nieuwe projecten. Daarbij moet 
wel afgesproken worden dat de werkvoorbereider dit proces moet volgen en 
niet mag terugvallen op het traditionele proces; anders worden de voordelen 
van het gebruik van BIM teniet gedaan. Een verplichting is van het volgen van 
een nieuw proces is misschien niet de beste optie, omdat dit weerstand kan 
voortbrengen. Wel kan er sterk gemotiveerd worden om dit nieuwe proces toe 
te passen, door de voordelen duidelijk te maken. Deze voordelen zijn per 
processtap terug te vinden in de BIM-inkoopassistent. 

Tijdens de interviews bleek dat werkvoorbereiders geïnteresseerd zijn in het 
gebruik van BIM, maar er nog niet veel van af weten. Tot op heden hebben 
dan ook nog niet veel werkvoorbereiders te maken gehad met BIM. Ze willen 
het wel gebruiken, maar dan willen ze wel graag zien wat ze er mee kunnen 
en wat het gebruik van BIM dan oplevert. Het gebruik van de BIM-
inkoopassistent zal hun hierbij in kunnen bijstaan. Bovendien wordt zo ook 
het nieuwe inkoopproces duidelijk.  

Het is aan te bevelen dat de werkvoorbereiders die met het BIM aan de slag 
gaan in het inkoopproces, een basiscursus krijgen voor de software waar ze 
mee om moeten gaan. Het is niet nodig om er diep op in te gaan, maar vooral 
om basisvaardigheden, zoals het maken van een demarcatie, eigen te 
krijgen. De BIM-inkoopassistent kan helpen voor de eerste stappen, maar 
voor een volledige integratie is het verstandig dat de werkvoorbereider weet 
waar hij mee bezig is.  

De BIM-engineer die nu bij Heijmans Utiliteitsbouw wordt ingezet om 
werkzaamheden met BIM uit te voeren, wordt in het nieuwe inkoopproces 
vrijgemaakt van het assisteren van de werkvoorbereider. De BIM-engineer 
kan hierdoor ingezet worden voor bijvoorbeeld modelcontrole of de 



H o o f d s t u k 1 1  Conclusies en aanbevelingen 

 

P a g i n a  | 173 

coördinatie van de modellen de samen het BIM vormen. Hij wordt meer een 
informatie-manager.  

Afspraken die gemaakt moeten worden voor het gebruik van BIM in het 
bouwproces, zullen voor meerdere projecten gelijk blijven. Er zou een 
standaarddocument opgesteld kunnen worden met afspraken. Deze kan bij 
meerdere projecten worden ingezet. Wanneer er voor een tweede maal met 
dezelfde partij wordt samengewerkt, zal deze weten waarom de afspraken 
nodig zijn en zullen bijvoorbeeld de tekenafspraken al zijn toegepast bij het 
maken van het BIM. Wanneer er steeds meer gebruik gemaakt wordt van 
BIM, ligt het voor de hand om een nationale standaard afsprakenlijst samen 
te stellen voor het werken met BIM. Op deze manier voldoet het BIM altijd 
aan dezelfde regels.  

In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan de benodigde investering om 
het BIM te maken. Er is uitgegaan van de aanlevering van het BIM door de 
ontwerpende partijen. Wanneer deze ontwerpende partijen alle afspraken 
hebben toegepast in het BIM, kan deze zonder aanpassing direct in het 
inkoopproces gebruikt worden. Wanneer dit echter niet het geval is, zal een 
extra investering in tijd moeten worden gedaan om het model aan te passen. 
Hierdoor kan (een deel van) de tijdsbesparing die behaald wordt in het 
inkoopproces, teniet gedaan worden. Hou dus met de inzet van BIM wel 
rekening met de kosten en de baten. Bij het aanpassen van het model moet 
de belangrijkste richtlijn zijn dat informatie maar op één plaats aanwezig mag 
zijn.  

11.3 SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 
Het gebruik van BIM in het bouwproces is nog steeds in ontwikkeling. Dit 
onderzoek heeft aangetoond hoe één proces verandert wanneer er BIM wordt 
ingezet. Er echter zijn nog veel meer processen binnen de bouw, waarvoor dit 
kan worden onderzocht. In de werkvoorbereiding en de uitvoering zijn nog 
volop mogelijkheden voor de inzet van BIM.  

Andere suggesties voor verder onderzoek die af te leiden zijn uit dit 
onderzoek zijn de volgende.  

• Verder onderzoek naar het gebruik BIM en RFID op de bouwplaats, met 
daarbij wat het daadwerkelijk oplevert.  

• Onderzoek moet gedaan worden naar het inkoopproces gezien vanaf de 
vanuit de onderaannemer en de samenwerking daarmee met de 
hoofdaannemer. Een uitgangspunt hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de 
offertes aangeleverd worden in BIM.  

• Onderzoek naar toename van kwaliteit van zowel de informatie als het 
uiteindelijke bouwwerk bij het gebruik van BIM in het inkoopproces. 

• Onderzoek naar de inkoop van andere onderdelen dan een prefab beton 
casco, bijvoorbeeld voor de afbouwfase. Uitgezocht moet worden welke 
informatie hiervoor in het BIM aanwezig moet zijn.  

• Onderzoek naar het gebruik van BIM bij andere contractvormen dan een 
traditionele aanbesteding. Samenwerking tussen de partijen zal anders 
verlopen.  
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Het concept van BIM ontwikkelt zich nog steeds, dus er zal nog geruime tijd 
onderzoek nodig zijn naar de beste manier waarop het kan worden gebruikt. 
Daarbij zal door het toepassen van BIM in enkele fases van het bouwproject, 
zoals het inkoopproces, de weg vrij worden gemaakt voor meer 
mogelijkheden in andere fases. Het gebruik van BIM in het inkoopproces zal 
in de loop van de jaren steeds meer toenemen.  

 

 

“And yet BIM is still in its 

infancy, and the process 

of BIM is really one of 

evolution, not revolution.” 

Eddy Krygiel in het 

voorwoord van het boek 

‘BIM and Construction 

Management  

[Hardin, 2009]: 
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