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Voorwoord 

Deze publicatie is geschreven voor de opleiding Construction Management and Engineering 
aan de Technische Universiteit Eindhoven (TO/e). Onderdeel van de opleiding CME is de 
uitvoering van een afstudeeropdracht: een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in het 
bouwproces. Dit onderzoek is in opdracht van het bedrijf CADvisual gedaan. Het bedrijf 
CADVisual heeft als doel het op de markt brengen van Building SMART. Ze verkopen 
software en geven advies aan bedrijven over hoe gewerkt moet worden met deze techniek. 
Om de neutraliteit van dit rapport te waarborgen is gekozen om het onderzoek zelfstandig 
op de universiteit uit te voeren. 

Deze publicatie is gericht aan iedereen die interesse heeft in BIM en Building SMART, en wil 
weten in hoeverre deze techniek op dit moment is in zijn ontwikkeling. Daamaast wordt een 
aanbeveling geclaan of het raadzaam is om Building SMART nu al toe te passen in de 
bedrijfsstrategie of dat het beter is om claar nog mee te wachten. Dit onderzoek is uitgevoerd 
vanuit een managementoogpunt en hoewel er gebruik gemaakt is van een technische 
benchmark, heeft deze weI als basis gediend voor een bedrijfskundige conclusie. Er is 
gekeken naar wat een gebruiker van BIM wil weten en minder naar de technische 
achtergrond. Dit betekent dat niet is gekeken naar de manier waarop een techniek als IFC is 
gecodeerd, maar naar hoe deze op dit moment werkt. Dit verslag geeft claarom een weergave 
van hoe bruikbaar BIM op dit moment is voor de bouwsector en wat het perspectief is voor 
de toekomst. 

Bij deze wil ik mijn afstudeerbegeleiders Bauke de Vries, Cees Kokke en Joost Wijnen 
bedanken voor de begeleiding die ik heb gekregen tijdens mijn afstudeeropdracht. Ook wil ik 
de bedrijven CADvisual, Tekla en aIle andere softwareleveranciers bedanken voor het 
gebruik van hun programma's. Dank gaat ook uit naar de organisatie van de BIMCaseweek, 
die mij hebben toegestaan gedurende deze week interviews af te nemen, en de Grasgroep, 
waarvan ik alle documentatie over het bedrijfsverzamelgebouw te Rosmalen heb gekregen. 
Natuurlijk wil ik ook mijn familie, vrienden en vriendin beclanken voor hun steun gedurende 
mijn afstuderen. 

Well, 23 juni 2008 

Henk Robbemondt 

B en IFe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de bouw lean veranderen. 3 



Hoofdrappon afstudeerprqject: 

Een !Fe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de boulV kan verande1?n. 4 



Hoofdrapport afstudeerprqject: 

Samenvatting 

De bouw wordt van oudsher gezien als een traditionele sector waarin weJ.rug tot geen 
innovatie is terug te vinden. Er wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt van dezelfde 
bouwmethode waarin zich aileen veranderingen voordeden indien de omgeving daartoe 
aanleiding gaf. In die zin is de bouwsector een reagerende sector waarbij niet de markt zelf, 
maar de omgeving de mate van innovatie bepaalt. Mede dankzij de lage mate van innovatie 
en de hevige concurrentie wordt de bouwsector ook wel gezien als een verzadigde en 
volwassen markt. Dit betekent dat het aanbod gelijk of groter is dan de vraag en de 
verschillende partijen die aan het bouwproces deelnemen elkaar moeten beconcurreren om 
te kunnen bestaan. 

Een manier om dit te realiseren is het verlagen van de prijzen, waardoor de marge in de 
aannemerij is gedaald tot 1 a 2% van de to tale bouwsom. Naast het verlagen van de prijzen is 
in de bouw ook gebruik gemaakt van specialisatie om met elkaar te kunnen concurreren. 
Specialisatie brengt twee grote voordelen met zich mee: kennis en kostenreductie. Iemand 
die zich specialiseert op een vakgebied verkrijgt op dat punt meer kennis dan de concurrentie 
en kan daardoor goedkoper en sneiler werken. 

De versnippering van de bouw heeft er toe geleid dat een van de belangrijkste aspecten van 
de bouw de communicatie tussen de verschillende bedrijven is geworden. De veel gebruikte 
traditionele mamer van samenwerken kenmerkt zich als een keteneconornie en er wordt 
weinig gebruik gemaakt van elkaars kennis. Communicatie tussen de verschillende 
bouwpartijen onderling is van vluchtige aard en gaat aileen over de werkgebieden die elkaar 
overlappen. Doordat er zo'n groot aantal en veelvoud aan typen bedrijven bestaat, is een 
goede communicatie tussen aile partijen juist belangrijk om tot een optimaal resultaat te 
komen. 

Een methode om de samenwerking te verbeteren is het gebruik van techniek. De techniek 
heeft de afgelopen decennia niet stilgezeten en een van de belangrijkste innovaties van de 
vorige eeuw is de ontwikkeling van de computer en internet. Met behulp van speciale voor 
de bouwsector geschreven software is het mogelijk om op een betere, eenvoudigere en 
directere mamer met elkaar te communiceren in de bouwsector. Een van deze 
softwareoplossingen is het Building SMART concept, ook bekend als BIM. 

BIM is een verzamelnaam voor een viertal verschillende oplossingen die de communicatie in 
de bouw moeten verbeteren. BIM begint met het maken van een 3D model. Met het gebruik 
van dit 3D model kan er beter onderzoek gedaan worden naar het gebouw en kan al in de 
ontwerpfase veel inzicht in het eindresultaat verkregen worden. Doordat het 3D model 
bestaat uit echte objecten met bijbehorende eigenschappen, kunnen met dit model 
verschillende berekeningen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het uitrekenen van de 
hoeveelheden en de kosten, een energieberekening, een berekening van de uitstoot van C02 
en de optimalisatie van de planning. 

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken om dit 3D model te gebruiken, zijn 4 technische 
oplossingen bedacht. De eerste oplossing is het gebruik van een neutraal open 
bestandsformaat: IFC. Dit bestandsformaat zet aile data van het model om naar een 
tekstuele beschrijving, waardoor verschillende programma's dit bestand kunnen openen. Het 
zorgt er voor dat verschillende typen software, zoals tekensoftware en calculatiesoftware, het 
model met elkaar kunnen uitwisselen. 

De tweede oplossing is het gebruik van IFD. De IFD is een objecttypebibliotheek, waarin 
aile bestaande objecten met hun bijbehorende informatie staan beschreven. Denk hierbij aan 
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het 3D model van een deur, waarin exact staat beschreven welke houtsoort is gebruikt, hoe 
brandveilig hij is, wat de kosten zijn en wie hem kan leveren. Het idee erachter is dat deze 
gegevens aan alle modellen wordt gekoppeld, zoals aan ventilatoren, radiatoren, kozijnen en 
dakpannen, waardoor al deze informatie in het model kan worden geplaatst. Door deze 
informatie in het model te plaatsen, verkrijgt het model extra functies en kan er meer 
informatie uitgehaald worden. Om de invoer van deze informatie te vereenvoudigen voor de 
gebruikers, wordt er nationaal een objecttypebibliotheek opgezet waar iedereen gebruik van 
kan maken. 

De derde oplossing voor het werken met building SMART is de IDM. De IDM is een 
gebruiksaanwijzing hoe de bouwsector BIM moet toepassen en gebruiken. Doordat het 
werken in 3D modellen in combinatie met BIM helemaal nieuw is voor de bouwsector, 
moe ten er ook afspraken gemaakt worden over hoe er gewerkt gaat worden met deze 
techniek. Belangrijke vragen die in de IDM worden besproken zijn wie het eigendomsrecht 
van het model heeft en wie is aansprakelijk als er fouten in het 3D model zitten. Deze vragen 
zijn voornamelijk van belang als er door aIle bouwpartners aan een project in een model 
gewerkt wordt. Doordat iedereen met elkaar in een model werkt en er dus een gezamenlijk 
ontwerp ontstaat, is het onduidelijk wie er uiteindelijk de eigendomsrechten heeft. 

Om met zijn allen in een model samen te werken moet dit ook kunnen. Om ervoor te 
zorgen dat alle bouwpartners tegelijk in een model kunnen werken is de laatste oplossing van 
BIM ontwikkeld: de modelserver. De modelserver is een centrale server op het internet 
waarop het 3D model kan worden geplaatst. Met behulp van deze modelserver kunnen aIle 
bouwpartners tegelijk aan het model werken, doordat op deze server wordt aangegeven wie 
op welk moment aan welk onderdeel van het model aan het werken is. Bovendien wordt met 
behulp van de model server duidelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn en kunnen 
bouwpartners niets wijzigen waar zij geen toestemming voor hebben. De modelserver kan er 
daarom voor zorgen dat de keteneconomie zoals deze bestaat in de bouwsector wordt 
doorbroken. 

Voor het zover is, moet deze techniek nog verder worden ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt 
dat nog niet aIle oplossingen van deze techniek klaar zijn. Er kan weI gewerkt worden met 
een 3D model, maar de overige technische oplossingen zijn nog volop in ontwikkeling. De 
eerste Nederlandse modelserver (FiDuMo: First Dutch Modelserver) bestaat aI, maar zit in 
de testfase. Aan de IFD en de IDM wordt momenteel hard gewerkt door een aantal 
Nederlandse organisaties zoals STABU, COINS en VISI, maar zijn nog niet op de markt 
verschenen. Het is daarom onduidelijk hoe deze gaan werken. IFC is al wel beschikbaar, 
maar uit onderzoek blijkt dat deze nog niet 100% betrouwbaar is. 

Om te kijken hoe ver BIM is in zijn ontwikkeling, is daarom een benchmark gemaakt om 
deze techniek verder te onderzoeken. Deze benchmark richt zich op twee zaken: een 
technische benchmark waarin wordt gekeken hoever IFC is in zijn ontwikkeling en een 
procesmatige vergelijking waarin wordt gekeken naar het effect van het werken met een 3D 
model. Uit deze benchmark komt naar voren dat het werken in een 3D model in combinatie 
met IFC al vele voordelen met zich mee brengt, zoals de mogelijkheid om het model te 
gebruiken in verschillende typen softwarepakketten. Uit de benchmark blijkt ook dat het IFC 
bestand nog niet is uitontwikkeld. Ais technische conclusie kan gesteld worden dat het IFC 
bestand zelf weI circa 99% van de data uit het model bevat, maar dat gedurende de import 
van dit model in een softwarepakket gemiddeld nog 10% extra verloren gaat. Om een hogere 
betrouwbaarheid te garanderen van het IFC model zullen de verschillende 
softwareleveranciers hun importfunctie moeten aanpassen en verbeteren. 
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Uit de benchmark is ook een bedrijfskundige conclusie getrokken op de vraag: "Is het 
interessant voor de bouwsector om nu BIM te gaan toepassen?". Uit dit onderzoek blijkt dat 
het voor de bouwsector zeker interessant is om BIM te gaan gebruiken, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan. Een bedrijf moet goed kijken of het doel waarvoor zij BIM 
willen gebruiken wel haalbaar is, omdat de techniek nog niet is uitontwikkeld en of het 
interessant is om BIM hiervoor te gebruiken. Daamaast is het belangrijk dat gekeken wordt 
of het risico door BIM toe te pass en aanvaardbaar is, en of het mogelijk is samen met andere 
bouwpartners BIM te gebruiken. De voordelen van BIM komen namelijk pas echt naar 
voren als er door verschillende bedrijven kan worden samengewerkt. De eindconclusie of 
het voor een bedrijf interessant is om BIM te gebruiken is dus voor elk bedrijf verschillend 
en een bedrijf kan hiervoor gebruik maken van een beslissingsboom. 
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van deze publica tie en geeft de structuur van de 
publicatie en de bijbehorende onderdelen aan. Deze publicatie is geschreven voor de 
opleiding Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU / e). Onderdeel van de opleiding CME is de uitvoering van een 
afstudeeropdracht: een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in het bouwproces. Dit 
onderzoek is in opdracht van het bedrijf CADvisual gedaan. Het bedrijf CADvisual heeft als 
doel het op de markt brengen van Building SMART. Ze verkopen software en geven advies 
aan bedrijven over hoe er gewerkt moet worden met deze techniek. Om de neutraliteit van 
dit rapport te waarborgen is er gekozen om het onderzoek zelfstandig op de universiteit uit 
te voeren. 

1.1 Aanleiding: 
Een van de belangrijkste innovaties de laatste decennia is de introductie van de computer en 
het internet. Veel taken waar eerst uren voor uitgetrokken werden kunnen nu gerealiseerd 
worden in een aantal minuten. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een brief of het 
verzenden van informatie. Op deze manier is de computer onmisbaar geworden in het 
dagelijkse en zakelijke leven en daarmee ook in de bouwsector. De computer wordt door 
elke aannemer gebruikt op laag niveau informatie met anderen uit te wisselen. De meest 
gebruikte communicatiebronnen zijn e-mails met tekst of telefoongesprekken. Het 
verzenden van bouwtekeningen gebeurt vaak nog via de post. De communicatie onderling is 
vluchtig: iedere deelnemer aan het bouwproces houdt zich bezig met zijn eigen onderdeel en 
aileen over de punten waar overlapping optreed wordt gecommuniceerd. 

De computertechniek is verder ontwikkeld. Er is veel meer mogelijk met de software dan dat 
momenteel wordt gebruikt. Zo zijn er verschillende programma's ontwikkeld die problemen 
op de bouw proberen op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het Building SMART concept. 
Het building SMART concept probeert door gebruik te maken van verschillende technieken 
de huidige problematiek van de bouwsector op te lossen. Een van die technieken is het 
modeileren van een gebouw in 3D, die gekoppeld kan worden aan de planning om deze te 
controleren. Dit rapport bevat een onderzoek naar het building SMART concept: Wat zijn 
de voor- en nadelen en is het interessant om deze techniek nu te gaan toepassen. 

1.2 Structuur publica tie 

Hoofdstuk 2: Korte behandeling van de informatie verkregen uit het literatuur onderzoek 
en de eerste case studies. 

Hoofdstuk 3: Beschrijving van de techniek en de theorie achter het Building SMART 
concept. 

Hoofdstuk 4: Uiteenzetting hoe Building Smart getest wordt en hoe de benchmark er uit 
ziet 

Hoofdstuk 5: Beschrijving van de resultaten uit de benchmark 
Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. 

Het rapport begint met een samenvatting en een voorwoord en wordt afgesloten met een 
begrippenlijst, een lijst met belangrijke organisaties en een literatuurlijst. 

1.3 Formulering van de opdracht 
In deze paragraaf is de opdracht beschreven die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. De Op 
basis van de opdracht, probleemdefinitie, probleemstelling en de probleem analyse is de 
einddoelstelling geformuleerd. 
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• Opdracht 

Het bedrijf CADvisual probeert samen met zijn partners in de Benelux chapter van de 
Building SMART organisatie, de bouwsector bewust te maken van de voordelen die Building 
SMART met zich mee brengt. Dit is een ingewikkelde taak omdat de bouwsector bekend 
staat als een traditionele markt waarin het lastig is om ingrijpende veranderingen voor elkaar 
te krijgen. Een van de problemen die daarbij spelen is dat er nog geen meetbare resultaten 
beschikbaar zijn, die aangeven hoeveel voordeel een bedrijf kan behalen door deze techniek 
toe te passen. De opdracht vanuit CADvisual is daarom het, met behulp van meetbare 
resultaten, inzichtelijk maken van de gevolgen die Building SMART op dit moment kan 
hebben voor de bouwsector. 

• Probleemdefinitie 

Het probleem is dat er geen meetbare resultaten zijn voor de gevolgen die Building SMART 
heeft voor de bouwsector. Daardoor is het ook niet duidelijk of het voor de bouwsector op 
dit moment interessant is om in deze techniek te investeren. Het is niet duidelijk hoe de 
kosten/batenanalyse op dit moment komt te liggen, waardoor bedrijven met gewillig zijn om 
deze techniek toe te passen. 

• Probleemstelling 

"Is het aantoonbaar te maken of het interessant is voor bedrijven om nu Building SMART 
toe te passen?" 

• Probleemanalyse 

In de huidige bouwpraktijk bestaat een behoefte aan technische oplossingen die nieuwe 
samenwerkingsvormen mogelijk maken. De redenen hiervoor zijn dat het besef groeit dat er 
onnodige fouten worden gemaakt in de bouw en dat er efficienter gewerkt kan worden dan 
nu het geval is. Een van de methoden om dit op te lossen zijn andere 
samenwerkingsvormen, maar dat is lastig te realiseren. Ais het aantoonbaar gemaakt kan 
worden dat Building SMART dit probleem oplost door een duidelijkere en eenvoudigere 
manier van communiceren, dan heeft deze techniek een interessant marktpotentieel. 
Belangrijk hierbij is de gebruiksvriendelijkheid en hoe goed deze methode werkt. 

• Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is aantonen wat de consequenties zijn van het werken met 
Building SMART. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wat in de toekomst mogelijk is en 
wat nu gecontroleerd kan worden. Building Smart is een techniek welke in ontwikkeling is en 
er wordt gekeken naar wat deze techniek op dit moment kan en waar bedrijven zich op 
moeten orienteren. De doelstelling van de opdracht is als voIgt: 

''het ontwerpen en uitwerken van een methode, waarmee aan bedrijven aantoonbaar gemaakt kan 
worden wanneer het interessant voor hen is om te gaan werken met Building SMART" 

1.4 Fasering en strategie van het onderzoek 
In deze paragraaf is een globaal overzicht gegeven van de verschillende stappen die genomen 
zijn om het beoogde projectresultaat te behalen. In deze paragraaf staan daarvoor de 
vraagstelling en het onderzoeksmodel met bijbehorende onderzoeksmethoden beschreven. 

1.4.1 vraagstelling 
Om de doelstelling te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

Wat is de veronderstelde problematiek van de huidige bouwsector? 
Wat is BIM en het Building SMART Concept? 
Kan een methode worden ontwikkeld om de voor en nadelen van BIM te 
identificeren? 
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Wat zijn de gevolgen van het werken met Building SMART? 
Wat zijn de verwachtingen aangaande Building SMART? 
Hoe interessant is Building Smart op dit moment voor de bouwsector? 
Hoe groot zijn de voordelen van Building SMART op dit moment? 
Wanneer moeten bedrijven gebruik gaan maken van Building SMART? 

1.4.2 Onderzoeksmodel 
Om de hiervoor beschreven doelstelling en deelvragen te kunnen beantwoorden IS het 
onderzoek op de volgende manier opgebouwd. 

Earlie 
Condusies 

figuur 1: weergave van het onderzoeksmodel in fasen 

• Afstudeerplan 

Legenda 

Eindalndusie 

De eerste fase van het onderzoek is het beschrijven van het afstudeerplan. Hierin staat 
beschreven wat het probleem is, wat het onderzoek in houdt en de planning die gemaakt is 
om het onderzoek af te ronden. Het afstudeerplan is een voorbereidend rapport om het 
onderzoek op de juiste manier uit te voeren. 

• Literatuurstudie 

Na het afronden van het afstudeerplan zijn de eerste onderzoeksvragen onderzocht door 
middel van een literatuurstudie. Met behulp van deze literatuurstudie is geprobeerd inzicht te 
krijgen hoe de huidige bouwsector er uit ziet. Daamaast is gekeken naar methoden om 
innovaties in deze sector te implementeren. 

• Interviews & Casestudies 

Vanuit de literatuurstudie blijkt dat er nog te weinig informatie beschikbaar is over het 
Building SMART concept en wat de consequenties zijn van het gebruik van deze techniek. 
Om die reden is ervoor gekozen om interviews te doen met ervaringsdeskundigen in 
combinatie met een tweetal case studies, om erachter te komen hoe Building SMART werkt 
en wat de voor- en nadelen zijn. 

• Benchmark 

Aan de hand van de hiervoor verkregen informatie is een benchmark opgesteld die 
inzichtelijk maakt hoe ver de techniek achter Building SMART in ontwikkeling is. Met deze 
benchmark wordt duidelijk gemaakt hoe goed deze techniek momenteel werkt, waar naar 
gekeken moet worden en wat de consequenties zijn van het werken met Building SMART. 

• Aanbevelingen 

Nadat aIle informatie is verzameld wordt een aanbeveling gedaan over het wel of niet 
importeren van Building SMART in de bedrijfsstrategie. Doordat elk bedrijf verschillend is 
en elke situatie anders, wordt deze aanbeveling gedaan aan de hand van een beslissingsboom, 
waarmee bedrijven kunnen bepalen of het implementeren van Building SMART voordelig is. 

Een IFe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de bouw kan veranderen. 13 



Hoofdrapporl afstudeetprojea: 

1.5 Korte introductie Building SMART & BIM 
Om een eerste inzicht te geven in Building SMART en BIM staat hier een korte 
samenvatting van wat Building SMART en BIM precies inhouden. Na deze samenvatting 
wordt er verder gegaan met het hoofdonderzoek 

BIM is een verzamelnaam voor een viertal verschillende oplossingen die de communicatie in 
de bouw moe ten verbeteren. BIM begint met het maken van een 3D model. Met het gebruik 
van dit 3D model kan er beter onderzoek gedaan worden naar het gebouw en kan al in de 
ontwerpfase veel inzicht in het eindresultaat verkregen worden. Doordat het 3D model 
bestaat uit echte objecten met bijbehorende eigenschappen, kunnen met dit model 
verschillende berekeningen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het uitrekenen van de 
hoeveelheden en de kosten, een energieberekening, een berekening van de uitstoot van C02 
en de optimalisatie van de planning. 

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken om dit 3D model te gebruiken, zijn 4 technische 
oplossingen bedacht. De eerste oplossing is het gebruik van een neutraal open 
bestandsformaat: IFC. Dit bestandsformaat zet alle data van het model om naar een 
tekstuele beschrijving, waardoor verschillende programma's dit bestand kunnen openen. Het 
zorgt er voor dat verschillende typen software, zoals tekensoftware en calculatiesoftware, het 
model met elkaar kunnen uitwisselen. 

De tweede oplossing is het gebruik van IFD. De IFD is een objecttypebibliotheek, waarin 
alle bestaande objecten met hun bijbehorende informatie staan beschreven. Denk hierbij aan 
het 3D model van een deur, waarin exact staat beschreven welke houtsoort is gebruikt, hoe 
brandveilig hij is, wat de kosten zijn en wie hem kan leveren. Het idee erachter is dat deze 
gegevens aan alle modellen wordt gekoppeld, zoals aan ventilatoren, radiatoren, kozijnen en 
dakpannen, waardoor al deze informatie in het model kan worden geplaatst. Door deze 
informatie in het model te plaatsen, verkrijgt het model extra functies en kan er meer 
informatie uitgehaald worden. Om de invoer van deze informatie te vereenvoudigen voor de 
gebruikers, wordt er nationaal een objecttypebibliotheek opgezet waar iedereen gebruik van 
kan maken. 

De derde oplossing voor het werken met building SMART is de IDM. De IDM is een 
gebruiksaanwijzing hoe de bouwsector BIM moet toepassen en gebruiken. Doordat het 
werken in 3D modellen in combinatie met BIM helemaal nieuw is voor de bouwsector, 
moe ten er ook afspraken gemaakt worden over hoe er gewerkt gaat worden met deze 
techniek. Belangrijke vragen die in de IDM worden besproken zijn wie het eigendomsrecht 
van het model heeft en wie is aansprakelijk als er fouten in het 3D model zitten. Deze vragen 
zijn voornamelijk van belang als er door alle bouwpartners aan een project in een model 
gewerkt wordt. Doordat iedereen met elkaar in een model werkt en er dus een gezamenlijk 
ontwerp ontstaat, is het onduidelijk wie er uiteindelijk de eigendomsrechten heeft. 

Om met zijn allen in een model samen te werken moet dit ook kunnen. Om ervoor te 
zorgen dat aile bouwpartners tegelijk in een model kunnen werken is de laatste oplossing van 
BIM ontwikkeld: de modelserver. De modelserver is een centrale server op het internet 
waarop het 3D model kan worden geplaatst. Met behulp van deze modelserver kunnen alle 
bouwpartners tegelijk aan het model werken, doordat op deze server wordt aangegeven wie 
op welk moment aan welk onderdeel van het model aan het werken is. Bovendien wordt met 
behulp van de modelserver duidelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn en kunnen 
bouwpartners niets wijzigen waar zij geen toestemming voor hebben. De modelserver kan er 
daarom voor zorgen dat de keteneconomie zoals deze bestaat in de bouwsector wordt 
doorbroken. 
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2 Het vooronderzoek 

Voordat er gekeken wordt naar wat het Building SMART concept inhoudt en wat de 
toekomstverwachtingen zijn voor deze techniek, is er een vooronderzoek gedaan naar de 
huidige bouwsector in de vorm van een literatuuronderzoek. Met behulp van dit onderzoek 
is gekeken naar problemen waar de bouwsector momenteel tegenaan loopt, en in welke 
richting oplossingen gevonden kunnen worden. De reden voor dit onderzoek, is het belang 
van deze voorkennis met betrekking tot het potentieel van een nieuwe techniek. Om een 
oplossing goed op waarde te kunnen schatten, dient er ook een overzicht te zijn van het 
probleem waar de oplossing voor is ontworpen. Gezien het belang van deze gegevens zijn de 
conclusies die getrokken kunnen worden vanuit het literatuuronderzoek kort toegelicht in dit 
hoofdstuk. Voor verdere informatie over deze gegevens wordt verwezen naar het 
literatuurrapport. 

Een ander aspect wat is meegenomen in dit hoofdstuk is de manier waarop de benodigde 
informatie over BIM is verkregen. Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat aileen 
literatuur niet voldoende zou zijn om een goed beeld te krijgen van Building SMART. Er is 
daarom gekozen om de meeste kennis die benodigd was voor het beschrijven van het 
Building SMART concept, te verkrijgen vanuit de ervaringen en kenms van de bouwsector 
zelf. Dit is gedaan door middel van het gebruik van twee case studies. De cases inclusief 
bijbehorende interviews staan uitgebreid beschreven in bijlage 2 van dit onderzoek. In dit 
hoofdstuk staat een korte samenvatting van deze projecten beschreven. 

2.1 Traditioneel bouwen 
De huidige bouwsector wordt gekenmerkt als traditioneel. De afgelopen 2000 jaar is er in de 
basis weinig veranderd en de huidige mamer van bouwen kan worden gezien als een 
langzame evolutie vanaf het moment dat er houten hutten werden gebouwd. Dit heeft een 
aantal gevolgen met zich mee gebracht. Het eerste gevolg is dat bedrijven zich voomamelijk 
onderscheiden op kosten. Om deze zo laag mogelijk te houden, zijn de marges die in de 
aannemerij worden behaald erg laag. Dit is een kenmerk van een volwassen industrie die 
weinig innovatie kent en de bouwsector voldoet voiledig aan deze kenmerken. 

Om zich op een ander punt dan de 
kosten te kunnen onderscheiden van 
de concurrentie, zijn bedrijven zich 
gaan specialiseren. Dit is terug te 
vinden in het aantal verschillende 
disciplines dat mee werkt aan een 
bouwproject. Te denken valt aan een Ontwerp DQIVOtel<1!nln, Coloulatle UIIvoerin, rWBeneer 

architect, een constructeur, een Figuur 2: keteneconomie; Over de "muur" goo;en (bron: Cadvisual 2007) 

installateur en een aannemer. Bovendien zijn er door het lokale karakter van de bouw een 
groot aantal kleine bedrijven ontstaan. Elke bouw vindt plaats op een andere locatie en elke 
bouwput is anders. Aannemers moeten naar een bouwplaats toe, terwijl in andere sectoren 
het werk op een locatie kan worden gerealiseerd. Een autofabrikant kan voldoende hebben 
aan een bedrijfshal om te werken, terwijl er overal in de wereld gebouwd wordt. De bouw 
kenmerkt zich daardoor als een gesegmenteerde sector. 

Om deze partijen bij een bouwproces te kunnen laten samenwerken, is de traditionele 
samenwerkingsvorm ontstaan. Deze mamer van samenwerken houdt in dat een bedrijf 
wacht met werken tot degene voor hem in de besluitvorming klaar is. Gedacht kan worden 
aan een constructeur die moet wachten tot een architect zijn gehele ontwerp klaar heeft, of 
een aannemer die moet wachten totdat de constructie is berekend. Het laatste kenmerkende 
aspect van de bouwsector is daarom dat het een goed voorbeeld is van een keteneconomie. 
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2.1.1 Innovaties 
De bouwsector wordt met aIleen gekenmerkt als traditioneel of gesegmenteerd: het een kan 
met worden gezien zonder het ander. De reden hiervoor is dat de grote segmentatie van de 
bouwsector ook een van de belangrijkste factoren is dat innovaties zo moeilijk kunnen 
worden gelmplementeerd in deze sector. Om een innovatie door te voeren zijn er te veel 
partijen bij betrokken om deze eenvoudig doorgevoerd te krijgen. Een radicale verandering 
in het bouwproces zal altijd tegengehouden worden door een aantal bouwpartijen, waardoor 
de gehele verandering geen doorgang zal vinden. 

Mate van 
innovativiteit In 

ondememerschap 

Laag 

3. 'lnnovatlel'" ... "Modem" 
bowi(inetallatlejbedrijf bouw(Inetaliatiejbedrljf 

11% 10% 

1 . 'tradltl~' 2 . 'GImtegeerd" 
bouw(installatle)bedrljf bouw(Inatallatle)bedrljf 

59% 20% 

LBag !-bog 

Mate van procesintegatle 

Figuur 3: lurakterisering bouw bedrijven 2005 (hTOO: Caniels M.E., Sijpmma R. , 2005) 

Dit wil met zeggen dat er geen 
innovatie optreedt ill de 
bouwsector. De meeste 
innovatie in de bouwsector is 
terug te vinden via 
zogenaamde "Innovation by 
addition". Dit betekent dat 
vernieuwingen optreden door 
toevoegingen. Denk hierbij 
aan het gebruik van elektrisch 
gereedschap en lasapparatuur. 
Deze innovaties veranderen 
rnets aan de marner van 

bouwen, maar zijn hulpmiddelen om de uitvoering te vereenvoudigen. De meest radicale 
verandering in de bouwsector van de afgelopen eeuwen is de invoering van staal, en zelfs 
deze wijziging bracht geen aantoonbare veranderingen mee in het bouwproces. Men ging 
gewoon staal gebruiken in plaats van hout. 

Uit onderzoek van Camels en Sijpersma (2005) blijkt dat de innovaties die optreden eerst 
door de grote bedrijven worden gelmplementeerd. Dit is logisch als er gekeken wordt naar 
de financiele achtergrond van deze bedrijven. Grote bedrijven kunnen eenvoudiger een 
bedrag wegschrijven om te kijken of een innovatie bruikbaar is dan kleine bedrijven. Kleine 
bedrijven lopen de kans in problemen te komen als zij een innovatie gaan gebruiken die 
uiteindelijk met winstgevend blijkt te zijn. De reden dat klein ere bedrijven uiteindelijk toch 
overs tag moe ten gaan om een innovatie toe te passen, is als grote bedrijven of 
opdrachtgevers dit gaan eisen. De beste marner om te innoveren in de bouwsector is daarom 
door eerst de aandacht te richten op de grote bedrijven en opdrachtgevers. Deze hebben de 
mogelijkheid een innovatie te gebruiken zonder grote risico's, waardoor de rest van de 
bouwsector uiteindelijk moet volgen als deze innovatie succesvol blijkt te zijn. 

2.1.2 leT in de bouwsector 
Als gekeken wordt naar het gebruik van ICT in de bouwsector, dan komen slechts twee 
mogelijkheden die ICT biedt naar voren. De eerste mogelijkheid die veelvuldig wordt 
toegepast in de bouwsector is het gebruik van 2D tekenen. Deze innovatie is circa 25 jaar 
geleden op de markt verschenen, maar wordt pas sinds 15 jaar door de gehele bouwsector 
gebruikt. Er was dus een periode van 10 jaar nodig voordat de bouwsector ging tekenen via 
de computer, ondanks de grote voordelen die met zich mee bracht. Hieruit blijkt weer dat 
het lastig is om een innovatie doorgevoerd te krijgen in de bouwsector. 

Bemoedigender is het gebruik van internet en e-mailen. Deze techniek heeft de afgelopen 5 
jaar een grote impact gehad op de bouwsector en de commurucatie tussen bedrijven verloopt 
iruniddels grotendeels via deze weg. Internetsites worden gezien als een goed hulpmiddel om 
klanten te bereiken en worden ook gebruikt om de commurucatie met leveranciers te 
bevorderen. Daamaast wordt e-mailen vee! gebruikt om snellere en betere commurucatie 
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tussen aIle partijen mogelijk te maken, waarbij het versturen van bouwtekeningen slechts een 
voorbeeld is. Zo goed als alle bedrijven in de bouw beschikken tegenwoordig ook over een 
internetaansluiting en website. 

De snelle invoering van internet is hoopvol 
voor softwareoplossingen en dat zij sneller 
gelmplementeerd worden dan voorheen het 
geval was. Als er gekeken wordt naar het ICT 
gebruik van de bouwsector, dan valt op dat 
hier nog een hoop aan te verbeteren is. De 
ICT sector is al veel verder met de 
ontwikkeling van oplossingen dan dat de bouw 
gebruikt. Het is belangrijk voor de 
ontwikkeling van de bouwsector dat zij hier 
gebruik van gaan maken. 

2.2 Casestudies 
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Gfll fiek 1: De onlWikkeling van bouwbedrijven met een 
intemetaansluiting (BeeTeboo m, H.J.A, 2(06) 

Bij het onderzoek naar het Building SMART concept niet alleen te gekeken naar de 
literatuur, maar ook naar de ervaringen van mens en zijn die er al mee werken. Er is gekozen 
om 2 verschillende case studies te do en met betrekking tot Building SMART. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat uit interviews en observaties beter naar voren komt op 
welke manier Building SMART invloed heeft op het werken in de bouw dan uit de literatuur, 
Het verdere onderzoek naar de potentie van BIM is dan ook voornarnelijk gebaseerd op de 
kennis die verworven is uit deze case studies, 

De case studies die in het kader van dit onderzoek zijn onderzocht zijn: 1. De verbreding 
van de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn. 2, De eerste zogenaamde BIMCaseweek in 
Nederland. Deze twee projecten zijn gekozen op basis van hun achtergrond. De eerste, de 
verbreding van de A2, omdat dit het eerste project in Nederland is waarbij Building SMART 
in deze omvang is gebruikt. De BIMCaseweek omdat meer dan 80 mens en met de meeste 
kennis van Building SMART in Nederland een week sarnenwerkten aan een project. 

2.2.1 A2 verbreding Holendrecht - Oudenrijn 
Een van de belangrijkste verkeersaders in Nederland is de snelweg A2. Deze verbindingsweg 
wordt dagelijks gebruikt om een gigantische hoeveelheid mensen en goederen te vervoeren 
door heel Nederland. Dit zware gebruik resulteert in een voor Nederland bekend probleem: 
file. Het meest beruchtte onderdeel van de snelweg A2, is momenteel het stuk weg dat zich 
tussen Holendrecht en Oudenrijn bevindt. Dit is allange tijd de nummer een op de lijst met 
duurste files van Nederland. De vervoerderorganisaties hebben berekend dat de to tale 
filekosten voor dit wegvak in 2005 maar liefst 33 miljoen euro bedroegen. Men wil daarom 
dat dit stuk snelweg snel wordt aangepast en de doelstelling is om hier aan het einde van 
2010 twee maal vijf rijstroken beschikbaar te hebben. 

Omdat het een omvangrijk project betreft, is het lastig om aIle gevolgen van het eindresultaat 
te overzien. Zo hadden de omwonenden geen duidelijk beeld over wat hen te wachten stond. 
Om deze reden is ervoor gekozen om zowel de bestaande als toekomstige situatie in zijn 
geheel in 3D te modelleren. Momenteel zijn mensen gewend aan de bekende statische 3D
filmpjes, maar met behulp van het 3D model konden omwonenden zelf via internet het 
project vanuit alle hoeken bekijken. In die zin is Building SMART hier onder andere 
toegepast als communicatiemethode naar de belanghebbenden toe. 
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Een andere toepassing van Building 
SMART in dit project betreft de 
uitvoering van een treinviaduct 
terwijl op dezelfde plaats een tunnel 
voor het wegverkeer wordt 
gerealiseerd. Building SMART is op 
dit project gebruikt om te kijken of 
de uitvoering van beide 
kunstwerken niet met elkaar in 
conflict zou komen. Hiervoor is er 
plaatselijk gebruik gemaakt van een 
4D simulatie om een crash analyse 
te doen. Er is voor dit project dus 
gebruik gemaakt van twee modellen: Een 3D weergave van het gehele traject en een 4D 
simulatie van een specifiek onderdeel van het project. 

Uit deze case zijn verschillende zaken naar voren gekomen die van belang zijn bij het 
bestuderen van Building SMART. Zo is een van de conclusies, dat men wel in staat was een 
3D weergave te maken van de omgeving, maar dat de omwonenden uiteindelijk toch 
teleurgesteld waren in het resultaat. Nederlanders zijn gewend aan de gerenderde 3D 
weergave van projecten, waardoor de weergave die te zien was bij deze oplossing tegenviel. 
Wat de omwonenden alleen niet konden weten, is dat het 3D model veel meer informatie 
herbergt clan een render. Bovendien is het bij een render niet mogelijk zelfstandig door het 
gehele project te lopen en clat was bij het 3D model van de snelweg A2 weI het geval. 

Een andere conclusie was dat de techniek achter Building SMART in een te laat stadium was 
ingezet om de kosten die gemaakt zijn te kunnen verantwoorden. De voordelen van Building 
SMART liggen voomamelijk tijdens de ontwerpfase en deze fase was in zijn geheel afgerond. 
Door met name de grote omvang die op dit moment nog niet is geevenaard in Nederland, 
heeft deze case veel kennis opgeleverd. Meer informatie over deze case is terug te vinden in 
bijlage 1.1 van dit onderzoek. 

2.2.2 De BIMCaseweek 
De tweede case die is onderzocht is de BIMCaseweek. Deze heeft plaatsgevonden van 19 tot 
en met 23 november 2007 in het Bouwhuis te Zoetermeer. Gedurende deze week waren 
meer clan 80 mensen met veel kennis van BIM bij elkaar om gezamenlijk een project te 
realiseren: de derde brug in Rotterclam. Het bijzondere aan deze brug was dat de 
opdrachtgever (gemeentewerken Rotterdam) als eis had clat deze derde brug een combinatie 
had van de functies wonen, werken en reizen. De aanwezigen moesten in een week zo goed 

mogelijk aan deze eisen voldoen door een ontwerp 
te maken met behulp van BIM. Deze week is een 
interessante week geweest voor de gehele 
bouwsector. Dat er zoveel kennis over dit 
onderwerp zich gedurende een week bij elkaar was, 
was tot nu toe ongekend in Nederland. De 
resultaten die geboekt zijn aangaande BIM hebben 
claarom een grote bijdrage geleverd aan het 
inzichtelijk maken van de mogelijkheden die BIM 
te bieden heeft. De algemene conclusies die 
getrokken konden worden aan de hand van deze 
week waren als voigt: 
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• Meer gerealiseerd met 81M dan traditioneel mogelijk was geweest 

Met behulp van BIM is in een week veel meer gerealiseerd dan op de traditionele methode 
was gelukt. Uiteindelijk was een 3D model van het ontwerp gerealiseerd waaraan onder 
andere ook een kostenanalyse gehangen was. WeI werd gesteld dat hetzelfde resultaat 
waarschijnlijk ook met minder mensen behaald had kunnen worden. Een van de grootste 
struikelblokken betrof namelijk de hoeveelheid mensen die nu tegelijk met elkaar moesten 
commuruceren. 

• 81M is verder dan verwacht 

De techniek achter BIM is verder dan de meeste aanwezigen voor mogelijk hielden. Of zoals 
een van de aanwezigen zei: "De techniek kan momenteel nog maar de helft van wat wordt 
gesuggereerd, maar dat is wel tien keer zoveel als iedereen hier had verwacht." (bron: Danny 
Joseph, bijlage 2.7). De techniek achter BIM is deze week tegen een aantal struikelblokken 
aangelopen, maar is al verder dan verwacht. 

• Geen conclusies procesmatige veranderingen 

Over de procesmatige veranderingen door te werken met BIM, die veel van de aanwezigen 
verwachten, waren weinig conclusies te verbinden. Het grootste probleem van deze week 
was dat het slechts een week betrof met een fictief project. Het gehele bouwproces wat zich 
normaal afspeelt gedurende verschillende maanden, kan niet gereduceerd worden tot een 
week. Het is daarom lastig om over dit aspect conclusies te trekken. Wat weI naar voren 
kwam, was dat de techniek er weI voor heeft gezorgd dat aIle mens en tegelijkertijd konden 
werken en met elkaar konden communiceren. lets wat op de traditionele methode niet was 
gelukt. Meer informatie over deze case is terug te vinden in bijlage 1.2. 
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3 Building SMART: een andere manier van werken 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de huidige manier van werken in de bouwsector 
problemen met zich mee brengt, zoals een gebrekkige communicatie en weinig gebruik van 
elkaars kennis. Een van de oplossingen daarvoor is het gebruik van ICT. In het 
literatuuronderzoek is aileen niet gekeken naar specifieke ICT oplossingen die de bouw 
kunnen helpen een betere samenwerking te realiseren. De ICT sector zit niet stil en bedenkt 
verschillende oplossingen om het probleem wat zich in de bouw voor doet te minimaliseren. 
Een van de meest veelbelovende ICT oplossingen voor de bouwsector op dit moment, is het 
zogenaamde Building SMART concept. In dit rapport zal het Building SMART concept en 
de gevolgen van deze techniek voor de bouwsector, nader worden onderzocht. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de theorie achter het Building SMART concept: wat is 
het en welke gedachte ligt erachter. Het belang hiervan is dat de term "Building SMART" 
nog redelijk onbekend is in de bouwsector en het daarom belangrijk is om te kijken wat het 
nu eigenlijk is. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze techniek iets anders is dan het in 
het literatuurrapport beschreven Slimbouwen®. Slimbouwen® is een methode van 
uitvoering, terwijl Building SMART een technologische oplossing is om de communicatie te 
verbeteren. Wat deze term exact inhoudt wordt in de hoofdstukken 3.1 en 3.2 beschreven. 

• Het verschil tussen BIM en Building Smart 

Er zijn verschillende redenen waarom gekozen is om te spreken van het Building SMART 
concept in pla.ats van BIM. Een van de redenen is het gegeven dat een BIM niet gebaseerd 
hoeft te zijn op IFC protocollen en dat er daardoor verschillende varianten van BIM zijn te 
onderscheiden. Om duidelijkheid te verschaffen over welke vorm van BIM het hier gaat is er 
gekozen om deze een andere benaming te geven. 

Daamaast kleven er een aantal nadelen aan het gebruik van de term BIM. Het eerste nadeel 
is dat de bouwsector al in de jaren 80 voor het eerst met BIM in aanraking kwam en dat dit 
toen op een deceptie is uitgelopen. Reden hiervoor was dat de bouwsector er niet kla.ar voor 
was om met een dergelijke techniek te gaan werken. Hoewel zich dit ongeveer 25 jaar 
geleden heeft afgespeeld, heeft BIM toen wel een imagoprobleem opgelopen. 

• BIM: Nieuwe techniek of nieuwe samenwerkingsvorm? 

Het tweede nadeel van de term BIM is het probleem dat er verschillende definities van BIM 
in gebruik zijn. Beide definities verschillen op een cruciaal punt: de vraag of BIM nu weI of 
niet een nieuwe samenwerkingsvorm betreft. Vanuit de interviews die genomen zijn, worden 
de volgende twee meningen onderscheiden: 

BIM is een technische oplossing welke een betere samenwerking mogelijk maakt. 

BIM is een nieuwe samenwerkingsmethode die gebruik maakt van nieuwe 
technisch oplossingen. 

Het verschil tussen beide lijkt niet groot, maar uit het literatuuronderzoek blijkt dat het la.stig 
is om een nieuwe methode van samenwerken in de bouwsector gerealiseerd te krijgen. 
Nieuwe applicaties die het werk vereenvoudigen en waardoor andere vormen van 
samenwerking ontstaan zijn daarentegen eenvoudiger op de markt te brengen. Wordt er 
dieper op BIM ingegaan dan blijkt dat het draait om een softwarematige oplossing welke 
andere samenwerkingsvormen mogelijk maakt. De reden hiervoor is dat de traditionele 
samenwerkingsmethode in de bouw met behulp van BIM nog steeds mogelijk blijft. BIM 
kan kortom onafhankelijk van de manier van samenwerking toegepast worden. De 
voordelen van BIM zijn alleen voomamelijk te behalen als er op een andere manier wordt 
samengewerkt dan met de traditionele samenwerkingsvorm. 
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Om de hiervoor beschreven redenen is er door het International 
Alliance for Interoperability (lAI) gekozen voor de term Building 
SMART. Het rAI is een internationaal samenwerkingsverband 
van verschillende grote organisaties die als doel hebben de 
productiviteit en efficientie in de bouw te verbeteren. Gezien de 
mogelijkheden en de steun van organisaties aan IFC is er voor 
gekozen om deze variant van BIM verder te belichten in dit 
verslag. Voordat de techniek achter BIM wordt besproken, is het 
belangrijk om te weten wat de consequenties zijn op het 
ontwerpen. De technische aspecten hebben namelijk te maken 

Figuur 6: Logo Building SMART 

met het gegeven dat men op een andere manier moet ontwerpen als er gewerkt wordt met 
BIM. In het verdere verloop van dit rapport zullen de tennen BIM en Building Smart naast 
elkaar gebruikt worden, behalve als er specifiek gerefereerd wordt naar het verschil tussen 
beide tennen. 

3.1 Een andere manier van ontwerpen 
De manier waarop gebouwen momentee1 ontworpen worden, veranderd als er met BIM 
gewerkt wordt. Om inzicht in deze veranderingen te verkrijgen, zijn de volgende stappen 
opgesteld: 

3.1.1 Stap 1: 3D tekenen 
Het eerste aspect wat naar voren komt bij het werken met BIM, is dat er niet meer gewerkt 
wordt met behulp van de traditionele 2D tekeningen, maar met 3D modellen. Gebouwen 
worden digitaal ontworpen en komen overeen met hoe zij buiten gerealiseerd zullen worden. 
De focus bij het ontwerpen zal niet meer liggen op het tekenen van een constructie, maar het 
ontwerp zal voordat hij in de uitvoering komt, in zijn geheel worden gemodelleerd in de 
computer. Dit levert verschillende voor- en nadelen op. 

Een voordeel is dat iedereen duidelijk kan zien 
wat er gerealiseerd gaat worden. Te denken valt 
aan de opdrachtgever die tijdens de ontwerpfase 
kan kijken hoe zijn gebouw er uit komt te zien. 
Hij kan aan de hand van het 3D model 
aangeven of hij iets veranderd wil hebben. 
Hetzelfde geld voor de aannemer die tijdens de 
ontwerpfase kan zien en aangeven welke 
uitvoeringstechnische consequenties er aan 
bepaalde bouwkeuzen kleven. Zo zijn er 
verschillende deelnemers van het bouwproces 
aan te wijzen welke voordeel hebben bij het gebruik van een 3D model ten opzichte van de 
welbekende 2D tekeningen. 

Een ander voordeel wat minder snel naar voren komt is dat er minder fouten in tekeningen 
terecht zullen komen. Omdat in een 3D model alles aan elkaar gelieerd is, wordt een 
wijziging gelijk in aIle aanzichten mee aangepast. Nu gebeurt het vaak dat een wijziging weI 
op een plattegrond tekening wordt doorgevoerd, maar niet in de zijaanzichten of 
doorsneden. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er minder tekenfouten, en daannee 
bouwfouten optreden. 

Uiteraard zitten er ook nadelen aan het werken in 3D. Mensen zijn nu gewend te werken en 
denken in 2D en dit moet veranderen naar een 3D model. Het is bij deze overgang van 
belang hoe gebruiksvriendelijk de applicaties zijn waannee gewerkt kan worden. Op de vraag 
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of het werken in 3D met langer duurt dan het werken in 2D is geen duidelijk antwoord te 
geven. Uit de interviews blijkt dat de werktijd mede afhankelijk is van de IFD die momenteel 
gemaakt wordt. Hierover is meer geschreven in hoofdstuk 3.2.3. WeI is duidelijk dat 
veranderingen en aanpassingen sneller te realiseren zijn in een 3D model dan nu het geval is. 
Dit brengt ook een nadeel met zich mee volgens sommige architecten en dat is dat zij bang 
zijn dat er meer wijzigingen zullen voorkomen. Omdat wijzigingen volgens de 
gemterviewden eenvoudiger door te voeren zijn, kan men ook te vaak gaan wijzigen 
waardoor het ontwerpproces uiteindelijk in een eindeloze herhaling van zetten vervalt. De 
yraag is hoe groot dit knelpunt zal zijn en of dit inderdaad vaak voor zal komen. 

3.1.2 5tap 2: 3D modellen 
De gedachten achter BIM gaan verder dan het tekenen in 3D. Om te spreken van een 
ontwerp op basis van BIM moet er gewerkt worden met behulp van zogenaamde 3D 
modellen. Het verschil met een 3D tekening is dat aan het bestaande 3D model gegevens 
worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een deur: in plaats van dat in een tekening een 
aantal lijntjes worden gezet, wordt daadwerkelijk een deur inclusief de bijbehorende 
eigenschappen in de simulatie geplaatst. Het meest simpele voorbeeld wat hiennee gedaan 
kan worden is dat de deur kan worden geopend en gesloten. Maar als de muur een aantal 
meters wordt verplaatst, zal de deur ook samen met de muur verplaatsen, omdat de deur 
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"" Figuur 8: Voorbeeld van het 3D modelleer programma E1iteCAD (Bron: Cadvisual 2007) 

weet wat zijn functie is. Gin Won Choi, Doo Young Kwon , et al, 2006) 

Naast de eigenschappen aan modellen waarmee plaatsbepaling wordt gerealiseerd, koppelt 
BIM ook andere eigenschappen aan de modellen, zoals de eigenschappen van het hout van 
de deur, de stenen uit de muur en de dikte van het glas. De gegevens die aan deze objecten 
wordt gekoppeld bestaan uit zaken zoals de sterkte, de isolatiewaarden, de kosten en de 
leveranciers van de materialen. Hierdoor wordt ook niet meer van een 3D tekening 
gesproken, maar van een 3D model. Een van de belangrijkste aspecten aan het BIM concept 
zijn de materiaaleigenschappen, omdat met behulp van deze eigenschappen zaken als 
hoeveelheden en voorlopige kosten eenvoudiger kunnen worden bepaald. Daardoor kan de 
opdrachtgever in een vroeg stadium zien of het ontwerp financieel haalbaar is, de aannemer 
kan zien welke materialen hij waar moet bestellen en de constructeur kan sneller zijn 
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berekeningen maken aan de hand van het 3D model. 

3.1.3 Stap 3: 30/40/50 simuleren 
De laatste stap welke gezet moet worden om te kunnen spreken van een BIM on twerp, is dat 
de in de vorige paragraaf genoemde modellen bruikbaar zijn voor simulaties. Hiervoor is 
nodig dat de verschillende modellen niet aileen eigenschappen herbergen, maar ook een 
verband met elkaar maken. Op deze manier ontstaat een exacte simulatie van de 
werkelijkheid, die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de C02 uitstoot of de 
energiehuishouding van een pand te bepalen. De reden achter deze koppeling is dat de 
uitkomsten van de simulaties niet afhankelijk zijn van een onderdeel van het project, maar 
een optelsom zijn van het gehele ontwerp: elk afzonderlijk onderdeel heeft hier uiteindelijk 
zijn weerslag op. 

De voordelen hiervan zijn verschillend. Door bijvoorbeeld het 3D model te koppelen aan 
een planning wordt een zogenaamd 4D model verkregen. Dit model simuleert de gehele 
uitvoeringsfase zo nauwgezet mogelijk, waardoor op een risicoloze en snelle manier het 
gedrag van een bedrijfssysteem geanalyseerd kan worden. Zo zorgt simulatie voor een 
manier om te experimenteren met een organisatorisch systeem, waardoor het gedrag van dat 
systeem onder invloed van verschillende scenario's kan worden beoordeeld. De voor het 
project geldende planning en bouwmethode kunnen daardoor van tevoren onderzocht 
worden op hun efficientie zonder dat dit grote kosten met zich mee brengt (Greasley A., 
2004,). 

Aan de 4D simulatie kan ook de factor 
kosten gekoppeld worden: er is dan sprake 
van een zogenaamd SD model. Zo kan met 
deze simulatie gezien worden in welke 
periode van de uitvoering de hoogste kosten 
gemaakt worden en op die manier kan men 
bepalen waar de kosten indien nodig 
gedrukt kunnen worden. Bovendien zijn 
deze simulaties niet aileen in de ontwerpfase 
nuttig, ook in een later stadium van de 
levenscyclus van een gebouw kan BIM van 
nut zijn voor de gebruiker. Denk hierbij aan Figuur 9: Conrrolc Planning in 4D model (Bron: Cadvisual 20(7) 

verbouwingen welke gesimuleerd en 
gecontroleerd kunnen worden met een BIM model. Ook als er een lekkage optreedt, kan het 
BIM model van waarde zijn, aangezien in dit model aangegeven staat waar aile leidingen 
liggen. Koppelt men dit aan applicaties zoals een palmtop, laptop of mobiele telefoon met 
positiebepaling, dan kan aan de hand van deze apparatuur gezien worden waar deze 
leidingen verstopt zitten in de muren. 

Het 3D model is dus niet zozeer een tekening in 3D, maar behelst zaken als object 
eigenschappen. BlM verwordt daardoor een digitale representatie van het ontwerp, waarmee 
zaken als hoeveelheden, kosten, planning, C02 uitstoot en energiebalans van een toekomstig 
project bepaald kunnen worden. Zo brengt het ontwerpen met behulp van 3D modellen veel 
voordelen met zich mee, maar er zijn ook knelpunten te benoemen die opgelost moeten 
worden voordat deze manier van werken succesvol zal kunnen zijn. 

3.2 De techniek achter het Building Information Model (BIM) 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is gesteld, is BIM een methode om een betere samenwerking in 
de bouwsector te realiseren. Een aspect daarvan is het ontwerpen in 3D BlM modellen. BIM 
staat daamaast voor een verzamelnaam van nieuwe technieken die elkaar dusdanig 
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versterken dat over een geheel omvattend pakket kan worden gesproken. BIM is niet samen 
te vatten als een afzonderlijke applicatie, maar als een methode die de manier waarop wordt 
gecommuniceerd in de bouwsector wil veranderen. Het focust zich ook niet op een aspect 
van de bouwsector, maar probeert een alomvattende techniek te zijn welke aIle deelnemers 
van het bouwproces kunnen gebruiken en profijt van hebben. 

BIM staat voor een techniek die er voor zorgt dat infonnatie eenduidig uitgewisseld kan 
worden via een 3D model. Het kan gebruikt worden om de gehele levenscyclus van een 
gebouw te onderzoeken voor het is gebouwd. Om het ontwerpproces tot een goed einde te 
leiden is het van belang dat aIle deelnemers altijd aIle gegevens kunnen gebruiken. Op die 
manier wordt het mogelijk dat de bouwpartners vanaf het begin samenwerken en daardoor 
mee werken aan een beter eindresultaat. Een van de aspecten van BIM naast het 3D model 
is daarom de gedachte dat aIle informatie eenduidig onder de deelnemers uitgewisseld moet 
kunnen worden. (AlA, 2007) 

BIM is kort samengevat een verzameling van verschillende ideologieen en inzichten die zijn 
vertaald in applicaties en software. Om een beeld te geven van wat deze oplossingen zijn 
worden ze hierna kortstondig beschreven. Daarbij is gekeken naar de gevolgen die deze 
oplossingen bevatten en wat de voor- en nadelen zijn. Aangezien BIM meer is dan de som 
der delen, heeft het pakket ook consequenties voor het gehele bouwproces, dat in hoofdstuk 
3.3 beschreven staat. Belangrijk op dit moment' is te weten welke techniek er achter BIM 
schuil gaat. Dit hoofdstuk beschrijft de technische oplossingen achter BIM, die het mogelijk 
maken om op een duidelijke en voor iedereen inzichtelijke manier te communiceren. 

3.2.1 IFC: Industry Foundation Classes 
De eerste technische oplossing van Building SMART is het gebruik van Industry Foundation 
Classes. Zoals is beschreven in paragraaf 3, hoeft BIM niet noodzakelijkerwijs gebruik te 
maken van IFC. Wat weI belangrijk is, is dat andere oplossingen dezelfde functionaliteiten en 
gebruiksvriendelijkheid nastreven als IFC. In die zin is het interessant om te beschrijven wat 
IFC is en wat het doet. 

IFC is eind jaren negentig ontwikkeld door de lAI (International Alliance for 
Interoperability). Het doel van de lAI met het ontwikkelen van IFC is een standaard te 
verkrijgen waannee een compleet project tekstueel kan worden omschreven. Wat hiennee 
bedoeld wordt, is dat IFC aIle onderdelen van een bouwproject om kan zetten in data die 
door aIle verschillende typen software kan worden gelezen; van het ontwerp tot aan de 
kosten- en uitvoeringstechnische gegevens. Als deze standaard voldoende ondersteund 
wordt door de verschillende software applicaties, door middel van een IFC import- en 
exportfunctie, dan wordt de data-uitwisseling tussen deze programma's verbeterd en 
versnelt. (Klein M, 2006) 

Neem als voorbeeld dat er momenteel vaak nog tekeningen uitgewisseld worden in het 
tekeningfonnaat DWG of DXF. Deze bestandstypen zijn aIleen gebaseerd op lijnen en 
rondingen zonder dat daar verdere informatie aan vastgekoppeld kan worden. De IFC 
standaard onthoudt ook de infonnatie die benodigd is om een 3D model te kunnen 
uitwisselen met andere software. Aangezien IFC de modellen omzet in tekstuele 
omschrijvingen, is het denkbaar dat deze bestanden in andere typen software geopend 
kunnen worden, zoals calculatie- en planningssoftware. Dit heeft als voordeel dat men niet 
meer tekeningen handmatig moet omzetten naar de benodigde gegevens, voor bijvoorbeeld 
een calculatie, maar dat dit uit het bestaande 3D model kan worden gehaald. (Klein M, 2006) 

• Waarom IFe? 
Het eerste voordeel dat IFC heeft ten opzichte van andere oplossingen is dat IFC een 
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neuttaal bestand is. Het is niet ontworpen door een commercieel ingesteld bedrijf, maar door 
een organisatie waarin verschillende groepen zitten. Het voordeel hiervan is dat IFC door 
alle softwareprogrammeurs gebruikt mag worden in hun applicaties en daardoor een veel 
grotere groep van programmeurs kan aanspreken. Bovendien zorgt de ondersteuning van 
een grote wereldwijde organisatie als het IAI ervoor, dat een goede en blijvende 
ondersteuning van IFC gewaarborgd is. Het tweede voordeel van IFC is dat deze allanger in 
ontwikkeling is dan concurrerende oplossingen en zich daardoor in een verder stadium van 
ontwikkeling bevindt. IFC is alleen nog niet zo ver ontwikkeld als door de bouwsector 
gewenst wordt, maar het kan al weI meer dan de meerderheid van de mens en voor mogelijk 
houdt. 

• Te overkomen problemen 

Voordat IFC de huidige standaarden kan verdringen zuilen nog een aantal belangrijke 
horden genomen moeten worden. Het belangrijkste knelpunt is dat IFC nog niet 
uitontwikkeld is, wat tot aantal problemen Ieidt. Het meest opzichtige probleem is dat IFC 
nog niet doet wat gewenst is en nog niet in aile gevailen bruikbaar is. Problematisch aan de 
ontwikkeling van IFC is, dat om tot een goed werkend product te komen, er input vanuit het 
bedrijfsIeven gewenst is. De mensen die nu aan IFC werken zijn voomamelijk software 
ontwikkelaars en zij ontberen de kennis over wat de bouwsector uiteindelijk wenst. Om tot 
een goed eindresultaat te komen is een goede wisselwerking tussen ontwikkelaars enerzijds 
en de bouwsector anderzijds noodzakelijk. Voor een goed eindresultaat is het dus gewenst 
dat er input vanuit de bouwsector komt, maar dit is lastig te realiseren als IFC nog niet 
helemaal bruikbaar is. Dit is een vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is. 

Dat IFC nog in ontwikkeling is valt terug te 
zien aan het punt dat er verschillende oudere 
versies van IFC zijn. Deze versies werken niet 
samen en het is belangrijk om rekening te 
houden met welke IFC versie de gebruikte 
applicaties werken. Momenteel is men bij 
versie 2x3, terwijl veel oudere programma's 
nog gebruik maken van versie 1.5, 2x en 2x2, 
zie tabel 1. Verder in dit onderzoek zal blijken 
dat de huidige programmaversies wel IFC 2x3 
gebruiken, waardoor dit probleem wordt 
opgelost als de laatste softwareversies worden 
gebruikt. Dit probleem kan zich wel weer 
voordoen als een nieuwe versie van IFC 
verschijnt, zoals de te verwachten versie IFC 2x4. 

IFe Implementatie 
Aulodesk IFe Implementatle 
Artocad JlDT2005 nvt • 
'Aitocad Al:5f2b06 nVl • 
Artocad JlDT 2007 IFC2x3 
AJtocad kChiteCture 2008 I Fc"ix:f 
:Rilvit -7 - nvt 

--

RevitBuilding 8 IFC2x2 
R:lvifai'Chitecture 20b8 IFG2x3 

l~~ . 
IGraphison Pf'cnlcaa 11 IFC2x3 
8iteCK> 11 IFC2x3 
Tekla IFC-ix3 
Bentley architecture IFC IFC2x3 

• IFC 2x utility plugin commercieel ver1lrij!jlaar. 

Tabell . Ondersteuning van IFC in CAD pakketten. 

Dat deze verschillende versies niet met elkaar samenwerken is momenteel niet het grootste 
probleem van IFC. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van IFC en daarom is het 
belangrijker dat op het moment dat BIM meer wordt gebruikt een versie van IFC wordt 
toegepast. Problematischer is het als bedrijven een negatieve eerste indruk van BIM en IFC 
krijgen. Zoals bekend is een eerste indruk vaak bepalend voor het verdere succes van een 
nieuwe innovatie. En zolang IFC niet is uitontwikkeld kunnen bedrijven die nu gaan werken 
via IFC een negatieve indruk krijgen. Onafhankelijk van deze knelpunten is het duidelijk dat 
IFC een van de belangrijkste peilers van het succes van BIM zal kunnen zijn. 

• Het waarom van een open standaard. 

Zoals eerder gesteld kan er bij BIM ook gebruik worden gemaakt van een andere oplossing 
dan IFC om te spreken van BIM. De eis die voor andere oplossingen geldt is dat het net 
zoals IFC een open software standaard betteft. De reden hiervoor is niet aileen dat er tussen 
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programma's kan worden gecommuniceerd, maar ook tussen de pakketten van de 
verschillende programmeurs. Dit betekend dat aIle programma's onafhankelijk van de 
programmeur gebruik moet kunnen maken van dit bestand. Dit komt overeen met de 
internationale trend dat alles veel transparanter en inzichtelijker moet worden in de 
bouwsector. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor opdrachtgevers duidelijker waar de 
kosten van een project zitten. Bovendien wi} iedere deelnemer aan het bouwproces zijn eigen 
software uit kunnen kiezen en niet afhankelijk zijn van wat de overige deelnemers gebruiken. 
Zou dit wel het geval zijn, dan zouden er problemen kunnen ontstaan doordat er bij elke 
project gebruik wordt gemaakt van andere open standaarden, terwijl dit voor de 
bouwbedrijven onwenselijk is aangezien zij dan elke keer over andere software moeten 
beschikken. 

3.2.2 IFD: International Framework for Dictionaries 
Aangezien het een van de peilers van BIM is dat er in de getekende modellen semantiek, ook 
wel objecteigenschappen genoemd, wordt opgenomen moet deze informatie ook ergens 
vandaan gehaald worden. Het is niet de bedoeling dat een architect bij het ontwerpen van 
een project aIle gegevens van de verschillende steensoorten of houtkwaliteiten handmatig in 
moet voeren. Om deze gegevens te verkrijgen is het noodzakelijk dat zij voor iedereen 
eenvoudig toegankelijk zijn. De belangrijkste methode om dit voor elkaar te krijgen is het 
gebruik van IFD, oftewel het International Framework for Dictionaries . 

De IFD is een objecttypebibliotheek en een 
belangrijk instrument om kennis in expliciete vorm 
vast te leggen. In een objecttypebibliotheek worden 
objecten inclusief de bijbehorende informatie en 
eigenschappen gedefinieerd. Zo kan men in deze 
bibliotheek standaardmodellen maken van deuren, 
muren, ramen, inclusief de bijbehorende gegevens. 
Deze standaardmodellen kunnen ontwerpers dan 
gebruiken in het eindmodel, om zo op een 
betrekkelijk eenvoudige manier de gewenste 
gegevens in het model in te voeren. Kennis kan 
hierdoor niet aileen effectiever worden aangewend, 
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FiRUur 10: Voorbeeld IFD (bron: Hans Hendriks 2008) 

maar het vergroot ook de mogelijkheid tot betere samenwerking tussen de partijen. 
(Hellemans, E. 2004) 

Een objectenbibliotheek zorgt er niet aileen voor dat de gewenste informatie in het model 
terecht komt, maar kan er ook voor zorgen dat het ontwerpproces versneld wordt: als een 
ontwerp wordt gemaakt waarin veel gebruik wordt gemaakt van modellen uit de IFD, dan 
kan de ontwerptijd worden verkort. Een gebruiker kan een deur uit de bibliotheek halen en 
deze plaatsen in de muur, en hoeft deze niet zelf te modelleren. IFD zorgt er dus voor dat 
het maken van de modellen veel eenvoudiger en sneller kan gebeuren. 

Het is voor het succes van BIM belangrijk dat er een goede standaardbibliotheek wordt 
gemaakt. Het is niet de verwachting dat een commercieel bedrijf een bibliotheek zal 
ontwerpen die voor iedereen beschikbaar is. ledere discipline heeft andere wensen en veel 
bedrijven gebruiken andere benamingen voor hetzelfde onderdeel. Daarom is het belangrijk 
dat een grote neutrale organisatie de ontwikkeling van deze bibliotheek op zich neemt. In 
Nederland is dat de organisatie STABU geworden. Hoewel de bibliotheek voor iedereen 
bruikbaar moet zijn, moet elke gebruiker de mogelijkheid hebben data toe te voegen aan zijn 
eigen bibliotheek. Veel bedrijven bezitten namelijk specifieke kennis wat van belang kan zijn 
bij het ontwerpen van een project, waardoor het belangrijk is dat zijzelf hun 
objecttypebibliotheek kunnen modificeren. Het is daarbij onmogelijk om aIle kennis van de 
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Nederlandse bouwsector in een bibliotheek te plaatsen, gezien de hoeveelheid data die dan 
vergaart en opgeslagen moet worden (STAB U, 2008) 

3.2.3 10M: the Information Delivery Manual (10M) 
Zoals bij elke innovatie zijn er voor het gebruik van BIM afspraken nodig over hoe met deze 
techmek gewerkt moet worden. Aile deelnemers aan het proces moeten dezelfde mamer van 
werken gebruiken om tot een goed eindresultaat te komen. Deze afspraken en regels worden 
intemationaal gezien het IDM: Information Delivery Model genoemd. Met andere woorden, 
hoe werk je met een BIM model en hoe verstuur en interpreteer je de informatie. Er zijn 
verschillende voorbeelden te noemen waarover afspraken gemaakt moe ten worden in de 
bouwsector. Zo is iedereen in de bouwsector bekend met de geldende afsprakeo voor het 
gebruik van 2D tekeniogen. Het is echter nog onbekend boe de 3D modeIlen gemodeIleerd 
moeten worden en hoe er met deze data omgegaan moet worden. Feitelijk moet men op een 
andere marner gaan denken en ontwerpen in het geval van een 3D model. Maar ook de 
gegevens die aan het model worden gehangen zorgen voor een andere mamer van werken. 

Het is nu gewoonte om de muren strak om de kozijnen van een raam been te tekenen. Dit is 
in de werkelijkheid met mogelijk omdat er nog stelruimte nodig is. Moet er in de meuwe 
situatie rekening gehouden worden met de 2cm stelruimte rond een kozijn of met. Dit zijn 
vraagstukken die opgelost moeten zijn voordat er gewerkt kan worden met BIM. Anders 
treden er fouten op die met duidelijke afspraken verholpen had den kunnen worden. Een 
ander aspect waar afspraken over gemaakt moe ten worden, is de rechtsgeldigheid. Bij BIM is 
het gewenst dat iedereen die deelneemt aan het bouwproces zijn inbreng beeft in het 
ontwerp. Aangezien aile participanten aan het ontwerp deelnemen is het met duidelijk wie er 
aansprakelijk is voor welk deel van het ontwerp. Vooral in bet geval dat er iets fout gaat is 
dat van belang, zodat duidelijk is wie er verantwoordelijk gesteld kan worden. 

Het is dus essentieel dat er 
(inter)nationale afspraken gemaakt 
worden over hoe te werken met 
BIM. In Nederland zijn meerdere 
mensen en groepen bezig met het 
opsteIlen van deze afspraken. De 
belangrijkste groepen die zich 
hiermee bezig houden zlJn 
COINS en VISI. COINS staat 
voor Constructieve Objecten en 
de INtegratie van process en en 

Management proces & Infomlahe 
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Figuur 11 : gewenste situ.tie IDM in 2Ot2 (bron: Gerrie Miihl't:n. 2(08) 

Systemen. VISI staat voor CV oorwaarden scheppeo voor Invoeren van Standaardisatie ICT 
in de bouw'. COINS bestaat al vele jaren en heeft als doelstelling het beschikbaar maken van 
afspraken over werkmethoden en informatie die nodig zijn om het bouwproces te 
ondersteunen. VISI is een meuwere groep, deze beeft zich gespecialiseerd in het hoe te 
implementeren van ICT voor de bouwsector. De benodigde afspraken om te werken met 
BIM zullen gezien de achtergrond van COINS en VISI waarschijnlijk in relatief korte tijd op 
papier staan. Dit is ook cruciaal voor de slagingskans van BIM, want zonder een goede IDM 
wordt het lastig om te werken met BIM. (Coins 2008, Visi 2008) 

3.2.4 FiDuMo: First Dutch Modelserver 
Het vierde technische aspect aan BIM is de zogenaamde modelserver. De modelserver zorgt 
ervoor dat iedereeo tegelijk in hetzelfde model kan werken. De reden om iedereen tegelijk 
met elkaar te kunnen laten werken, is om de ketenwerking in het bouwproces te doorbreken. 
Architecten kunnen door middel van een modelserver het gelijk zien als de constructeur een 
wijziging doorvoert en wat voor consequenties dat voor het on twerp heeft. Om dit te 
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realiseren moet het 3D model op een centrale en voor iedere belanghebbende toegankelijke 
plek geplaatst worden. Eigenschappen die een modelserver heeft. 

Een modelserver is hetzelfde als wat in de luchtvaartindustrie al lang gebruikt wordt onder 
de noemer Virtual Engineering Community (VEC). In deze industrie is het al langer 
gebruikelijk dat de grote bedrijven teruggaan naar hun core-business en de overige zaken 
outsourcen naar hun leverancier. Denk aan een Boeing die zich voornamelijk bezig houdt 
met het assembleren van de onderdelen, terwijl ze de vleugels bij een leverancier laten 
maken. Bij de ontwikkeling van een nieuw product zijn deze bedrijven zo afhankelijk 
geworden van hun leveranciers, dat de leverancier mee helpt bij het ontwerpen van nieuwe 
eindproducten. Dit komt overeen met wat gebeurt tijdens een bouwproces, waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn bij het ontwerp van een eindproduct. Hierdoor is het eenvoudiger 
om deze methode uit een andere sector ook in de bouwsector toe te passen dan dat er een 
geheel nieuwe oplossing wordt bedacht. (Rouibah K, Ould-Ali S, 2006, ) 

Het idee achter een modelserver is 
als voigt: het model wordt niet op 
een computer geplaatst, maar op 
een centrale server op het internet. 
Elke deelnemer aan het project 
krijgt (beperkte) toegang tot het 
model. De beperking is dat iedere 
deelnemer alleen die gegevens kan 
aanpassen die van belang zijn voor 
zijn discipline. Zo kan een 
installateur weI de plaatsing van de 
leidingen aanpassen, maar zal hij 

Van huidige ongewenste: (20) eiland methodiek 

~ 
Naar gewenste situatie: Centrale 81M methodiek 

(gebaseerd op innovalie en samenwerking!) 

Figuur 12 Iedereen werkt samen (bron: Visi 2007) 

geen aanpassingen kunnen doen in het constructieve ontwerp. Op deze manier wordt een 
methode verkregen waarbij alle disciplines tegelijk aan een model kunnen werken zonder dat 
er ongeoorloofde veranderingen aan het model worden gedaan. Daarnaast bespoedigt de 
modelserver de snelheid waarmee het ontwerpproces kan worden voltooid, omdat iedereen 
tegelijk bezig kan zijn aan een onderdeel van het ontwerp. Rouibah K, Ould-Ali S, 2006, 

Net als bij de technische aspecten IFC, IFD en IDM, zijn er in Nederland ook grote 
vorderingen op het gebied van de modelserver. De modelserver die in de luchtvaartindustrie 
gebruikt wordt, kon niet een op een toegepast worden in de bouwsector omdat elke sector te 
maken heeft met andere modellen en afspraken. De modelserver voor de bouwsector is 
daarom op de voor de bouw ontwikkelde technieken IFC, IFD en IDM gebaseerd. De 
voortgang hierin is groot. Het afgelopen jaar zijn verschillende organisaties, waaronder 
COINS, PSIbouw en het Benelux Chapter van de IAI, bezig geweest om een modelserver 
gemstalleerd te krijgen in Nederland. Dit is uiteindelijk gelukt en op 26 september 2007 zijn 
de eerste contracten gesloten met een Noors bedrijf die deze server zalleveren. Ais naam 
van deze server is voor FiDuMo gekozen, wat staat voor First Dutch Modelserver. Het is 
daarmee de eerste model server voor de bouw in Nederland. Ons land is daarmee het derde 
land ter wereld wat deze techniek uit de luchtvaartsector zal gaan toepassen. 

3.3 De gevolgen van werken met Building SMART 
Voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk gaan over de techniek achter BIM en hoe er 
gewerkt moet worden met deze techniek. Het stopt niet bij de techniek die achter BIM zit, 
maar heeft gevolgen voor de gehele levenscyclus van een gebouw: van het eerste moment 
dat een opdrachtgever besluit een nieuw project op te starten tot het moment dat dezelfde 
constructie weer gesloopt zal worden. Deze gevolgen zijn aan de hand van figuur 13 kort 
beschreven. Deze figuur geeft een schema tisch overzicht op welke onderdelen van het 
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bouwproces Building SMART gevolgen heeft en waar deze gevolgen zijn te vinden, zoals in 
de contractvormen en de organisatiestructuur. Uit figuur 13 kan de oneindige cyclus van 
ontwerpen, bouwen, slopen, ontwerpen terug gevonden worden. Dezelfde volgorde wordt 
aangehouden bij het beschrijven van de gevolgen van BIM op de bouwsector. 
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Figuur 13: Overzicht gevolgen van Building SMART 
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Building SMART begint bij het opstellen van het programma van eisen. Ais de 
opdrachtgever zijn wensen invult in een sheet, dan geeft de software hem een schema tisch 
beeld van wat de gevo1gen zijn van zijn wensen en in welke richting de kosten gaan. De 
opdrachtgever stelt bijvoorbeeld dat hij een gebouw wil met een plattegrond van 800m2 en 5 
verdiepingen hoog. Hij krijgt dan een overzicht van zowel het gebouw in de omgeving en 
een eerste schatting van de kosten. Hij kan op deze manier beter zijn Programma van Eisen 
invullen en zallater minder snel op onvoorziene problemen stuiten. 

• Knowledge databases 

Met de knowledge databases kan er met behulp van het programma van eisen gezien worden 
wat de beste manier van bouwen is en welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen. Wil 
de opdrachtgever een betonnen constructie, dan kan de opdrachtgever met behulp van deze 
software zien welke aannemers en architect hiervoor het beste in aanmerking komen. BIM 
zet het programma van eisen dus niet alleen om in een eerste ontwerp, maar geeft ook hulp 
bij het zoeken naar de juiste bouwpartners om het bouwproces mee in te gaan. 

• Building application - E-submission 

V oordat er overgegaan kan worden naar het ontwerpen van een constructie, dient er 
gekeken te worden of er op die locatie gebouwd mag worden. Te denken valt aan de vraag of 
de toekomstige constructie voldoet aan het bestemmingsplan. Er mag in een dorpskem 
bijvoorbeeld niet zomaar een flat gebouwd worden. Zo heeft elke locatie zijn eigen eisen en 
beperkingen, die met behulp van BIM te herkennen zijn. Er kan dus in een zeer vroeg 
stadium al gezien worden of het gebouw voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan. 

• BIM software 

Nadat de eerste stappen in een bouwproces zoals het opstellen van het programma van eisen 
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en het aanstellen van de Jwste bouwpartners, zijn gedaan, kan begonnen worden met 
ontwerpen. Dit is de fase waarin alle bouwpartijen samen kunnen gaan zitten om te werken 
aan het ontwerp. WeI moet er rekening mee gehouden worden dat de manier van ontwerpen 
afuankelijk is van de bouwpartners. Het is met behulp van BIM mogelijk om te werken op 
de traditionele methode, maar de grootste voordelen zijn te behalen als de partijen in deze 
fase met elkaar gaan samenwerken. Maar ook zonder deze samenwerking kan de architect 
dankzij het digitale Progranuna van Eisen controleren of zijn ontwerp hieraan voldoet. De 
klant krijgt hierdoor een ontwerp wat beter voldoet aan zijn eisen. 

• VRML (visualization) 

Na het on twerp en komen de eerste visualisaties. De opdrachtgever kan in deze fase zien hoe 
zijn gebouw er uit komt te zien en krijgt ook de eerste schatting van wat de kosten van het 
eindontwerp worden. Hij kan op deze manier duidelijker inzien of hij nog wijzigingen in het 
on twerp wil hebben dan dat op dit moment mogelijk is met behulp van 2D tekeningen. 
Dankzij de eenvoud waarmee het on twerp aangepast kan worden kan er namelijk gekozen 
worden om verschillende varianten te onderzoeken op zowel gebruiksgemak als kosten 
zonder dat dit veel tijd in beslag neemt. De opdrachtgever krijg op deze manier een gebouw 
wat beter aan zijn eisen voldoet, terwijl ook het kostenaspect goed in de gaten kan worden 
gehouden. 

• Simulations 

Ais het ontwerp de eindfase in gaat kan men het 3D model gaan gebruiken voor 
verschillende simulaties. Er zijn op dit gebied veel mogelijkheden, afhankelijk van de wens 
van de opdrachtgever. Zo valt te denken aan: 

Klimaat simulatie: hoe is de doorstroming van lucht en warmte 

Levenscyclus/kost analyse: wat gaat het gebouw kosten gedurende zijn 
levenscyclus 

Licht en akoestiek: hoeveellicht valt er in het pand en hoe klinkt de akoestiek 

Energieverbruik: hoeveel stroom zal de constructie gaan verbruiken op jaarbasis 

Vluchtsimulatie: hoe werkt het vluchtplan en wat gebeurt er bij brand 

Levensverwachting: hoelang zal het pand waarde houden 

Impact van de omgeving: wat zal er met de omgeving gebeuren en wat voor 
invloed heeft dit op het gebruik 

Zo zijn er simulaties mogelijk die in sommige gevallen bruikbaar en kostenbesparend zijn. 
Denk aan een vluchtsimulatie bij brand voor een hotel: waar zitten de nooduitgangen en hoe 
wordt hier gebruik van gemaakt. Momenteel zijn daar dure onderzoeken voor nodig, maar 
met behulp van BIM kan dit via het gebruik van het 3D model goedkoper gebeuren. Deze 
simulaties zijn minder gewenst bij een gewone l-gezinswoning, aangezien daar de 
vluchtroutes duidelijk zijn voor de bewoners. Welke simulaties worden gebruikt hangt dus af 
van de situatie. 

• Codes and regulations 

Ais het ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever, dient deze voor inzage te komen bij 
de overheid. Momenteel moeten daarvoor verschillende berekeningen en 2D tekeningen op 
papier worden ingeleverd. Daarna gaat de overheid onderzoeken of het gebouw voldoet aan 
alle eisen. Als er gebruik gemaakt wordt van BIM, dan wordt dit verder geautomatiseerd. De 
bouwende partijen kunnen de overheid een 3D model overhandigen, waarmee zij met 
behulp van crash-tests en andere programmatuur snel kunnen zien of het on twerp voldoet 
aan de bouweisen. Zo ziet de gemeente sneller of een gebouw voldoet aan de eisen van de 
welstandscomrnissie of bouwfysica. Deze fase wordt dus sneller en goedkoper uitvoerbaar, 
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terwijl de overheid op deze manier ook beter kan inzien of aan aIle bouweisen is voldaan. 

• Specification 

Ais het on twerp is goedgekeurd en er mag gebouwd worden door de overheid, dan wordt 
overgegaan op de bestekfase. Het project wordt ontleed in hoeveelheden zodat de aannemer 
kan bepalen wat de uiteindelijke kosten worden. Nu gebeurt het bepalen van de 
hoeveelheden en de aannemerssom voomamelijk met de hand. Met behulp van BIM kunnen 
de hoeveelheden rechtstreeks uit het model gehaald worden met behulp van de juiste 
software. Het schrijven van een bestek gaat dan veel sneller. 

• Tendering 

In deze fase worden de uiteindelijke kosten bepaald. Omdat de aannemer het 3Dmodel met 
bijbehorende gegevens rechtstreeks kan invoeren in zijn software, gaat het bepalen van de 
aannemingssom sneller en nauwkeuriger dan nu gebruikelijk is. Hij hoeft namelijk niet 
handmatig het bestek om te zetten in een aannemingssom. Tevens kan hij aan het model 
zien welke onderaannemers en leveranciers hij moet benaderen om somtnige onderdelen van 
de constructie te vervaardigen. Dit kan allemaal automatisch, aangezien deze gegevens al 
verwerkt zijn in zijn objectenbibliotheek. Deze fase wordt daardoor grotendeels 
geautomatiseerd en er zijn in verhouding tot nu minder kosten aan verbonden. Deze 
kostenreductie is belangrijk, omdat bedrijven momenteel aanzienlijke kosten moe ten maken 
om de aannemingssom te bepalen van grote projecten, terwijl de kans reeel is dat zij het 
werk niet gegund krijgen. Dit probleem wordt op deze manier gedeeltelijk teniet gedaan. 

• Progress - time schedules 

Ais de aannemer bepaald is, kan begonnen worden aan de uitvoering van de constructie. Een 
van de belangrijkste aspecten bij de uitvoering is de voorbereidingsfase waarbij de planning 
wordt bepaald. Zoals uit literatuurrapport hoofdstuk 3 blijkt, zorgt een optimale planning 
ervoor dat er grote hoeveelheden geld bespaard kunnen worden. Dit omdat er efficienter 
gewerkt kan worden en er minder faalkosten zullen zijn bij een project. Deze planning kan 
dankzij BIM optimaler gemaakt worden dan nu het geval is. Het gehele project kan inclusief 
de bijbehorende planning nagesimuleerd worden. Op deze manier wordt het voor de 
aannemer inzichtelijk waar zich knelpunten voor doen en waar winst te behalen valt. BIM 
zorgt daannee voor een optimalere planning en uiteindelijk tot een snellere, goedkopere en 
efficientere uitvoering. 

• FM Operation 

Als de constructie gereed is, begint de gebruiksfase. Dit is de fase waarin het gebouw 
gebruikt wordt waar hij voor gebouwd is. BIM kan in deze fase van nut zijn voor de 
opdrachtgever, omdat met behulp van simulaties van tevoren onder andere onderzocht kan 
worden wat de onderhoudskosten en het (toekomstige) gebruik is. In de bouw komt het bij 
grote projecten steeds vaker voor dat bouwbedrijven voor deze aspecten verantwoordelijk 
worden en dat zij voor 20 jaar de het onderhoud moe ten uitvoeren. Het is daarom voor 
iedereen belangrijk dat het inzichtelijk is wat de onderhoudskosten zullen worden. BIM kan 
hieraan meehelpen. 

• Demolishing, re-use 

De laatste fase van een constructie is de sloop. Indien het project zijn diensten heeft 
bewezen en niet meer in gebruik is, zal er meestal overgegaan worden tot het slopen van een 
gebouw. Het is ook mogelijk dat de constructie na aanpassing voldoet voor ander gebruik en 
dat bijvoorbeeld een kantoorgebouw wordt aangepast in een appartementencomplex. Om 
deze mogelijkheden vooraf inzichtelijk te maken en te weten hoe het gebouw zo 
milieuvriendelijk en goedkoop mogelijk gesloopt kan worden, is het gebruik van simulaties 
wederom een interessant hulprniddel. Simulaties kunnen namelijk niet aIleen gebruikt 
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worden voor de planning van de bouw, maar ook voor de planning hoe iets gesloopt kan 
worden. Ais deze fase is afgerond, is er weer grond beschikbaar voor een nieuw project en 
het gehele bouwproces kan vanaf dat moment weer van voor af aan beginnen. 

3.4 SWOT Analyse 
Om een overzicht te krijgen van de kansen voor het Building SMART concept, is een 
zogenaamde SWOT analyse uitgevoerd. Dit is belangrijk om te weten hoe groot het 
toekomstpotentieel van Building SMART is en hoe groot het risico is voor bedrijven om in 
deze techniek te investeren. In deze analyse komt naar voren wat de krachten, zwakten, 
kansen en risico's van Building SMART zijn. Daama wordt onderzoek gedaan of deze 
aannames aantoonbaar gemaakt kunnen worden met behulp van een simulatie. 

Strenghts: 

Weakness 

Reductie mogelijk van de faalkosten 

Meer inzichtelijkheid in de bouw 

Betere samenwerking tussen alle bouwpartijen mogelijk 

De opdrachtgever verkrijgt meer beslissingmogelijkheden 

Simuleren van een project 

Reductie gebruikskosten 

Bevordering van duurzaam bouwen 

Grote (inter)nationale organisaties ondersteunen deze oplossing 

Het maakt nieuwe bouwmethoden mogelijk 

Sommige fases in het bouwproces gaan sneller 

Minder bouwfouten dankzij gebruik van IFC 

Minder bouwfouten dankzij gebruik van elkaars kennis 

Hogere kwaliteit gebouwen voor minder geld 

Verschillende versies van IFC 

Verschillende versies van BIM (weI of geen IFC) 

De opdrachtgever heeft niet genoeg kennis om daadwerkelijk deel te nemen 

De techniek is nog niet helemaal gereed (IFC) 

Er bestaat nog geen objectenbibliotheek voor de Nederlandse markt (IFD) 

Er bestaan nog geen afspraken (IDM) 

Geen tot weinig kennis over meetbare resultaten 

Bedrijven zul1en anders moeten gaan werken en die kennis ontbreekt. 

Opportunities: 
De computers zijn krachtig genoeg om de software te kunnen draaien 

Opdrachtgevers willen meer keuze krijgen 

Er zijn geen concurrerende oplossingen die dezelfde mogelijkheden leveren 

De bouwmarkt begint steeds innovatiever te worden 

De grote vraag naar duurzame oplossingen 

Er wordt veel geld gestoken in proefprojecten 

Nieuwe bouwmethoden vragen om een dergelijke oplossing als BIM 
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Threats 
De markt is nog steeds (te) traditioneel 

De markt is (te) gesegmenteerd 
Men wil (te) vee I en (te) snel veranderen met BIM 

Bedrijven kunnen interesse verliezen als ze een slechte ervaring opdoen 
(omdat de techniek nog niet gerced is) 
Er moeten snel afspraken komen, voordat het fout gaat 
(rechtsgeldigheid & aansprakel!jkheid) 
Andere markten & industrieen kunnen dit sneller toepassen dan de bouwsector 

De mamer van samenwerken slaat met aan: bouwpartners moeten anders leren 
samenwerken 

Te weinig mensen met de benodigde kennis zijn aanwezig in de bouwsector 

De vraag naar huisvesting overtreft nog steeds het aanbod 

3.4.1 Conclusies vanuit de SWOT analyse 

Ais gekeken wordt naar de SWOT analyse, dan kunnen de eerste conclusies over het 
toekomstperspectief van Building SMART al worden getrokken: 

• Met BIM kan goedkoper en beter gebouwd worden. 

Door BIM wordt het mogelijk om gebouwen goedkoper te bouwen, terwijl ook de kwaliteit 
omhoog gaat. Met die verhoging van kwaliteit wordt bedoeld: een verhoging van het 
gebruiksgemak en de duurzaamheid van het gebouw. Dit wordt gerealiseerd door een betere 
communicatie tussen de verschillende bouwpartijen, meer inzichtelijkheid in de bouw en de 
mogelijkheid tot simuleren. Doordat alle bouwpartijen gebruik maken van hetzelfde 3D 
model, kunnen zij gedurende het bouwproces zien wat er gebouwd gaat worden. Omdat op 
dit model simulaties uitgevoerd kunnen worden voor onder andere crashcontroles in de 
planning, energieberekeningen en de C02 uitstoot van het pand, wordt in de ontwerpfase 
meer infonnatie verkregen dan nu. Op basis van deze infonnatie kunnen de faalkosten 
worden gereduceerd, de planning worden geoptimaliseerd en kan de opdrachtgever beter 
keuzes maken voor zijn gebouw. 

• De bouwsector kan gebruik maken van BIM 

Het gebruik van BIM is nu technisch mogelijk, terwijl dit een aantal jaren geleden nog met 
zo was. Een reden hiervoor is dat zowel de hardware als de software zover is 
doorontwikkeld dat het gebruiken van een Building Infonnation Model mogelijk is. De 
andere reden is dat mensen nu voldoende technische basiskennis bezitten om te kunnen 
werken met BIM. Tegenwoordig weet iedereen hoe er met een computer gewerkt moet 
worden en de nieuwe 3D software pakketten sluiten aan op deze basiskennis. 

• De opdrachtgevers willen BIM 

Opdrachtgevers willen meer zeggenschap over wat er gebouwd gaat worden. Vroeger was 
een opdrachtgever aileen verantwoordelijk voor het programma van eisen en de benodigde 
financien. Omdat de benodigde kennis van zaken ontbrak, kon hij gedurende het 
bouwproces weinig invloed uitoefenen op het ontwerp. De opdrachtgevers willen nu weI 
meer zeggenschap hebben over het ontwerp en BIM kan daarbij helpen doordat deze 
techniek een 3D weergave van het uiteindelijke gebouw laat zien. Opdrachtgevers kunnen 
hierdoor mee beslissen over het ontwerp, doordat zij kunnen zien wat voor gevolgen 
bepaalde ontwerpbeslissingen met zich mee brengen. 

• Techniek nog niet uitontwikkeld 

De techniek achter BIM is nog met uitontwikkeld, wat ook blijkt uit het gegeven dat de 
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IDM, de IFD en de modelserver nog niet op de Nederlandse markt zijn verschenen. Het 
grootste knelpunt zit momenteel in de ontwikkeling van IFC. Zo blijkt uit dit onderzoek dat 
tijdens de uitwisseling tussen de verschillende programma's met IFC, nog niet alle data voor 
100% over komt. Dataverlies is momenteel een groot probleem als gekeken wordt naar IFC 
en daardoor een groot knelpunt voor de kansen van BIM. 

• Negatieve ervaringen 

Doordat BIM nog niet is uitontwikkeld, kunnen bedrijven negatieve ervaringen opdoen als 
ze nu overstappen. Dit gebeurt als zij niet goed worden voorgelicht over BIM en daardoor 
een te positief beeld hebben van wat BIM nu kan. In de realiteit blijkt vaak dat veel van wat 
gewenst is nog niet tot de mogelijkheden behoord omdat BIM nog niet is uitontwikkeld. Ais 
deze bedrijven daardoor slechte ervaringen opdoen, zullen zij in de toekomst minder snel 
genegen zijn om op een later tijdstip toch op deze techniek over te gaan. 

• Het belang van 10M 

Veel vragen over hoe er gewerkt moet worden met BIM zijn nog niet opgelost. Zo moeten 
er afspraken komen over hoe te werken in 3D, wie er aansprakelijk is voor het on twerp en 
welke partij het ontwerp in eigendom krijgt. Dit zijn belangrijke vragen die opgelost moeten 
worden voordat er met BIM gewerkt kan worden. Deze afspraken zullen uiteindelijk worden 
opgelost door middel van de Information Delivery Manual (IDM) en zolang deze nog niet 
gereed is, moeten bouwpartners deze vragen zelfstandig met elkaar oplossen. Dit kan 
betekenen dat er een willekeur aan afspraken en contracten zal ontstaan, die de duidelijkheid 
over hoe te werken met BIM geen goed doen. Het is daarom belangrijk dat de IDM zo 
spoedig mogelijk beschikbaar is. 

• Geen meetbare resulaten 

Een van de belangrijkste knelpunten voor BIM is dat er nog geen meetbare cijfers bestaan 
over de voordelen van de techniek. Er wordt gesteld dat het werken met BIM verschillende 
voordelen met zich mee brengt, zonder dat duidelijk wordt hoe groot deze voordelen zijn. 
Een goed voorbeeld hiervan is dat door iedereen wordt aangehaald dat BIM de faalkosten 
zal reduceren, maar het onbekend is hoe groot deze verlaging zal zijn. De voortgang van dit 
onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de grootte van de voor- en nadelen die 
aan BIM zijn verbonden door middel van een technisch en procesmatig onderzoek. 
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4 Simuleren van een project 

Uit de conclusies van hoofdstuk 2.4 komt naar voren dat een van de knelpunten van BIM is 
dat er geen meetbare cijfers zijn van de gevolgen en bruikbaarheid van de techniek. Om op 
deze vraagstukken een antwoord te krijgen is er voor gekozen om een simulatie van een 
bestaand project met behulp van BIM uit te voeren. Op deze manier worden twee aspecten 
tegelijk behandeld. Ten eerste kan door het gebruik van BIM in de simulatie inzichtelijk 
worden gemaakt hoe ver deze techniek momenteel is. Daamaast kan er een vergelijk worden 
gemaakt tussen de traditionele methode van werken en de methode met behulp van BIM. 

• Wat verstaan wordt onder een benchmark. 

Om een benchmark te kunnen maken moet er gekeken worden naar wat onder een 
benchmark wordt verstaan. Een benchmark is een methode om de prestatie van 
verschillende systemen en technieken met elkaar te vergelijken. De uitkomst van een 
benchmark zijn meetbare resultaten en getallen die iets zeggen over de prestatie van het 
onderzochte onderwerp, in dit geval IFC. Het komt het er op neer dat bij deze benchmark 
een vergelijking wordt gedaan tussen hoe goed de verschillende programma's presteren ten 
opzichte van elkaar. Een ander aspect van een benchmark is dat deze te reproduceeren moet 
zijn. Bij het ontwikkelen van een benchmark is het daarom belangrijk dat gekeken wordt 
naar de manier waarop deze wordt opgezet en dat zorgvuldig beschreven wordt. Zo kan er 
voor gezorgd worden dat de test in een later stadium gereproduceerd kan worden. In dit 
hoofdstuk zal zo duidelijk mogelijk worden beschreven hoe de benchmark is opgezet en 
welke gedachten daarachter liggen. 

De eerste keuze voor de benchmark is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen technisch 
en procesmatig onderzoek. Het technische onderzoek richt zich op de techniek en hoe deze 
werkt: er wordt gekeken naar wat de techniek weI en niet kan. Het voordeel van dit 
onderzoek is dat deze gestaafd kan worden met meetbare resultaten. Het procesmatige 
onderzoek kijkt naar de uitkomsten van het technische onderzoek en probeert daaruit te 
concluderen in hoeverre de techniek achter BIM op het moment bruikbaar is voor de 
bouwsector en hoe zich dit vertaald naar het bouwproces. Het procesmatig onderzoek is 
gebaseerd op eigen inzichten en conclusies en kan minder gestaafd worden met meetbare 
resultaten. Beide methoden van werken worden in de volgende paragrafen uiteengezet. 

4.1 Een IFe Benchmark 
Er zal eerst een vergelijking worden gedaan naar hoe ver de ontwikkeling van het building 
SMART concept is. Dit wordt gedaan door middel van een technische benchmark, om 
zodoende een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van BIM en Building SMART. De 
belangrijkste vraag die in eerste instantie opgelost moet worden is hoe dit gerealiseerd kan 
worden. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat Building SMART uit verschillende oplossingen bestaat die 
samen een geheel vormen. Aangezien het onmogelijk is om al deze aspecten te onderzoeken, 
wordt slechts een van de facetten van BIM nader onderzocht met behulp van een 
benchmark en dat is IFC. De reden hierachter zijn ais voigt: 

• IFC is de belangrijkste steunpilaar van BIM 

BIM staat of valt met het gebruik van vrij uitwisselbare gegevens. Zonder de vrije 
uitwisseling van data tussen de verschillende bouwpartijen kan men niet spreken van een 
BIM. IFC is de drijvende techniek achter het Building SMART concept en als deze faaIt, dan 
faalt het gehele concept. 

• IFC is nog in ontwlkkeling 

IFC is interessant om te onderzoeken, omdat deze nog volop in ontwikkeling is en het 
bekend is dat deze niet voor 100% uitontwikkeld is. IFC is daarmee een geschikte techniek 
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om een benchmark op los te laten. Het is vooraf al duidelijk dat er meetbare resultaten uit 
het onderzoek komen. 

• IFe gaat om techniek 

IFC is puur een technische oplossing en daardoor meetbaar. De IDM, IFD en modelserver 
gaan voomamelijk over het gebruik en zijn lastig om te zetten naar meetbare resultaten. 
Regelgeving en afspraken kunnen namelijk niet in een grafiek worden geplaatst. 

Het enige punt waarop IFC onderzocht kan worden, is het uitwisselen van data tussen 
verschillende applicaties. De benchmark zal zo opgezet moeten worden dat data van de ene 
applicatie overgezet wordt naar een andere applicatie en vice versa. Hiema wordt gekeken 
hoeveel dataverlies er is opgetreden gedurende deze uitwisselingen. Het idee is om een al 
uitgevoerd project met behulp van een software applicatie in 3D te modelleren, waama dit 
model met behulp van IFC proto collen uitgewisseld wordt met andere applicaties. Op deze 
manier kan er gekeken worden naar hoeveel data er over komt tussen de verschillende 
applicaties en waar zich problemen voor doen. 

Ondanks dat de data ook geanalyseerd kan worden door te kijken in het bronbestand, is dit 
geen bruikbare methode. Ben red en hiervoor is dat het uit het bronbestand niet duidelijk 
wordt of mogelijk dataverlies gedurende het importeren of exporteren op treed. Een andere 
reden waarom deze methode niet wordt gebruikt, is dat de benchmark door iedereen 
gereproduceerd moet kunnen worden en het kunnen lezen van een bronbestand kan niet van 
iedereen verwacht worden. Er is daarom gekozen om de data op een eenvoudigere manier te 
vergelijken. De uiteindelijke keuze is gevallen op het vergelijken van de bestanden op de 
geometrie en semantiek die overkomt bij uitwisseling van IFC bestanden. 

4.1.1 Geometrische en semantische vergelijking 
Een geometrische vergelijking betekent dat er gekeken wordt naar de vonn van een project 
en of deze juist doorkomt. Er wordt gekeken naar zaken als: hebben de muren de juiste 
afmetingen en zitten de sparingen op de juiste plaats. Al deze zaken komen naar voren bij dit 
onderzoek en zullen in lijsten verwerkt waarop alle deuren, ramen, muren en andere zaken 
venneld worden, inclusief het gegeven of zij weI of niet juist door zijn gekomen. Op deze 
manier ontstaat een eenvoudig te begrijpen tabel waannee duidelijk gemaakt kan worden 
hoeveel data weI of niet geometrisch juist is gecommuniceerd tussen de verschillende 
applicaties. 

Hetzelfde geldt voor de semantische 
vergelijking. Uit hetzelfde bestand 
waannee de geometrie wordt vergeleken, 
kan worden gekeken of de semantiek van 
de verschillende objecten weI doorkomt. 
Het is namelijk mogelijk dat een raam 
geometrisch volle dig juist doorkomt, maar 
dat de semantiek erachter verloren gaat. 
Het programma zal het in dat geval niet 
meer herkennen als een raam, maar als 
een leeg omhulsel welke dezelfde 
afmetingen heeft als het bedoelde raam. 
Het nadeel hiervan is dat er met dit "lege" 
object niets anders gedaan kan worden 
dan de geometrie te bestuderen. Het kan 
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daardoor niet meer gebruikt worden voor een energiesimulatie of een daglichtcalculatie. 
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Voor een voorbeeld hoe de uiteindelijke tabeilen er uit komen te Zlen, Zle tabel 2. Deze 
uitgebreide ingevulde tabeilen bevinden zich in bijlage 4. 

• Onderscheiden van attributen 

Uit tabel 2 blijkt dat elk objecttype op vier verschillende attributen wordt onderzocht. Deze 
attributen zijn de semantiek, het uiterlijk, de locatie en de dimensies van het object. Dit zijn 
vier verschillende waarden die aan elk object hangen en waar grotendeels van afhangt of een 
object weI of niet goed uitgewisseld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de semantiek en de 
geometrie van een object goed door komen, maar dat de uiterlijke kenmerken niet 
overeenkomen met de invoerwaarden. Het is belangrijk dat elk object op deze vier 
verschillende kenmerken wordt onderzocht, omdat zij allen een andere invloed hebben op 
het eindresultaat en een object niet voiledig afgekeurd hoeft te worden als deze aan slechts 
een kenmerk niet voldoet. 

• Waardering uitwisseling van data 

Uit tabel 2 komt naar voren dat slechts 3 waarden ingevuld worden, te weten: +, 0 of -. Het 
verschil in deze waarden ligt in de bruikbaarheid van de verschillende attributen nadat deze 
tussen verschillende programma's zijn uitgewisseld met behulp van IFC. Zo staat + voor een 
attribuut dat foutloos is doorgekomen op het gebied waar naar gekeken wordt. Een 0 
betekent dat niet alle kenmerken van het object zijn doorgekomen gedurende de uitwisseling, 
maar dat dit niet als hinderlijk wordt ervaren. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat aile 
kenmerken van een staalprofiel behalve de benaming worden doorgegeven. De laagste 
waarde die ingevuld kan worden is de -. De - staat voor een attribuut waarvan niet alle 
kenmerken zijn overgekomen gedurende de uitwisseling en wat als hinderlijk wordt ervaren. 
Een voorbeeld is dat een raam alle semantiek verliest en een vrij object is geworden. Er is 
niet meer duidelijk voor de computersoftware dat het hier een raam betreft en er kunnen 
geen simulaties meer mee worden uitgevoerd. 

• Importeren, exporteren & de FZK storeyviewer 

Gedurende het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de informatie die een 
programma importeert en exporteert. Als er aleen gekeken wordt naar de uitwisseling tussen 
twee programma's, is het niet meteen duidelijk aan welke applicatie het ligt als er dataverlies 
optreed. Dit komt doordat het bestand eerst met het ene programma wordt opgeslagen en 
daama ingelezen door het volgende. Dat zijn twee verschillende stappen, die allebei bekeken 
moeten worden. 

Een belangrijke taak gedurende 
de benchmark is daarom 
weggelegd voor de te gebruiken 
viewer. Een viewer is een, 
vergeleken met andere software, 
relatief eenvoudig programma, 
dat als functie heeft het 
weergeven van het model. Er 
kan met behulp van de viewer 
geen extra data aan het bestand 
worden toegevoegd. Gezien de 
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een viewer om te kijken naar de uitvoer van de verschillende applicaties. Dit houdt in dat het 
model in eerste instantie meteen in de viewer zal worden ingevoerd om te kijken hoeveel 
dataverlies er optreed. Deze data zal dienen als eikpunt. Daama zullen de modeilen uit de 
andere applicaties waarmee getest wordt in de viewer worden ingevoerd, om te kijken 
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hoeveel verlies er optreedt dankzij de extra tussenkomst van deze applicaties. 

Gezien het belang van de viewer is het zo dat deze niet aileen betrouwbaar moet zijn, maar 
ook dat hij niet is ontwikkeld door een van de software ontwikkelaars van wie de applicatie 
worden getest. De reden hiervoor is dat er daardoor een oneerlijk voordeel voor een 
bepaalde ontwikkelaar kan ontstaan, wat voor de bruikbaarheid van de benchmark 
voorkomen dient te worden. De uiteindelijke keuze is daarom gevaIlen op de FZK 
Storeyviewer van de universiteit van Karlsruhe. Deze viewer is vervaardigd door een neutraal 
instituut en wordt beschouwd als een goed werkende viewer. Als deze benchmark in een 
later stadium nogmaals uitgevoerd zou worden, is het mogelijk een andere viewer te 
gebruiken, aangezien er meerdere viewers zijn die aan deze criteria voldoen. 

4.2 Procesmatige verge/ijking 
Nadat de techniek achter BIM is geanalyseerd met behulp van de in hoofdstuk 3.1 
bescrueven IFC benchmark, wordt er een procesmatige vergelijking gedaan. Hieronder 
wordt verstaan dat er een vergelijking wordt gedaan tussen de huidige manier van ontwerpen 
en uitvoeren met het proces zoals dat zal verlopen als er gebruik gemaakt wordt van BIM. 
Dit wordt gedaan door te kijken naar de problemen die zich hebben voorgedaan bij een 
traditioneel gebouwd project, en te kijken wat voor gevolgen BIM zou hebben op deze 
problemen. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt waar de voordelen van BIM voor het 
bouwproces zich algemeen zullen bevinden. Dat er een vergelijk wordt getrokken met een 
gebouw dat volgens de traditionele methode is vervaardigd, is omdat dit de meest gebruikte 
bouwmethode in Nederland betreft. Daamaast wordt verwacht dat de traditionele methode 
de meeste verschillen met het nieuwe proces volgens BIM zal vertonen. 

De procesmatige vergelijking zal zich voomamelijk baseren op de ervaringen en resultaten 
die opgedaan worden gedurende de technische benchmark en uit de literatuur en case 
studies. Deze gegevens samen moe ten er toe bijdragen dat er een realistisch beeld ontstaat, 
waarmee duidelijk gemaakt kan worden hoeveel winst het gebruik van BIM oplevert ten 
aanzien van de traditionele methode. WeI moet benadrukt worden dat het hier om een 
subjectieve vergelijking gaat, aangezien de gegevens uit dit gedeelte van het onderzoek 
onderwerp van discussie kunnen zijn. Dit komt omdat de gegevens door iedereen anders 
gemterpreteerd kunnen worden en het afhankelijk is van de onderzoeker welke conclusie 
hieraan verbonden wordt. 

• Geen betrouwbare meetbare resultaten mogelijk 

De keuze dat er aileen gekeken wordt naar de probleemsituaties is gemaakt omdat het 
onmogelijk is om een vergelijking te maken ten aanzien van aile financiele en planologische 
voordelen. De belangrijkste motivatie is dat deze benchmark door slechts een persoon wordt 
uitgevoerd, en er daardoor geen communicatieproblemen zijn. Dit is niet realistisch, omdat 
bij een normaal bouwproces verschillende deelnemers betrokken zijn en er daardoor bijna 
altijd communicatieproblemen zullen optreden. Bovendien kan met behulp van deze 
simulatie nooit duidelijk worden of de gesimuleerde kosten en tijdsduur overeen komen met 
de uitkomsten zoals deze zouden zijn als het gebouw echt met behulp van BIM was 
uitgevoerd. Er zou uiteindelijk een vergelijking worden gedaan tussen de daadwerkelijke 
uitkomsten en de gesimuleerde conclusies. 

Zo is ook de door iedereen in de interviews (zie bijlage 2) genoemde verhoging van kwaliteit 
niet terug te vinden in dit onderzoek. Er is geen sprake van een verhoging van kwaliteit, 
omdat een kwaliteitsverhoging niet te simuleren is zonder dat het gehele ontwerpproces 
opnieuw gedaan wordt. Dit is onmogelijk gezien de aard van de benchmark. Zou er weI een 
geheel nieuw ontwerp gemaakt worden, dan is het onmogelijk om de bestaande situatie te 
vergelijken met de nieuwe situatie, omdat het dan om twee andere constructies zou gaan. 
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Bovenruen is kwaliteit niet in meetbare cijfers uit te drukken, waardoor het onmogelijk is om 
een vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe situatie. 

4.3 Het project: Bedrijfsverzamelgebouw Kruisstraat te Rosmalen 
Nu uit de hoofdstukken 3.1 en 3.2 blijkt hoe BIM onderzocht gaat worden, is het zaak een 
goed project te gebruiken voor rut onderzoek. Het project wat nagesimuleerd wordt, is het 
bedrijfsverzamelgebouw in de Kruisstraat te Rosmalen. Een van de belangrijkste redenen is 
dat van rut project aile informatie verkrijgbaar was. Dit betekent dat zowel aile tekeningen, 
als berekeningen en planningen beschikbaar waren om te gebruiken voor deze simulatie. 
Bovenruen is het project pas een paar maanden geleden opgeleverd, waardoor aile partijen 
nog goed weet hebben van het project. De informatie is daarom betrouwbaarder dan bij een 
project wat jaren geleden is uitgevoerd. 

Een ander aspect is dat het bedrijfsverzamelgebouw geen ingewikkelde constructie is om na 
te simuleren, terwijl er toch een grote verscheidenheid aan materialen is. Dit heeft twee 
afzonderlijke voordelen welke belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een benchmark. Het 
eerste voordeel dat de benchmark eenvourug reproduceerbaar moet zijn. Dezelfde 
benchmark kan in een relatief sneile periode opnieuw worden uitgevoerd, wat zorgt voor een 
hogere bruikbaarheid van deze benchmark. 

Het tweede voordeel is dat in rut pand, 
ondanks de omvang, toch aile veel 
voorkomende materialen en bouwmethoden 
aan bod komen. Het gebouw bestaat uit 
metselwerk wand en in combinatie me een 
stalen skelet inclusief windverbanden. Ook 
wordt er gebruik gemaakt van zowel in het 
werk gestort als geprefabriceerd beton. De 
benchmark kan hierdoor inzichtelijk maken 
of er verschil zit tussen de verschillende 
materialen als het gaat om het 
communiceren met IFC. Zo is het mogelijk 

Figuur 15: Bcdrijfsverzamelgebouw Ie Rosmalen 

dat een materiaal als beton weinig tot geen complicaties oplevert, terwijl de uitwisseling van 
de stalen constructie veel problemen gee ft. Het project is om deze redenen geschikt om een 
benchmark mee te ontwikkelen. 

4.3.1 Simulatie van de werkelijkheid. 
Er is om verschillende redenen gekozen om het pand niet zo natuurgetrouw mogelijk na te 
simuleren. Het simuleren van aile details neemt bijvoorbeeld niet aileen meer werk in beslag 
dan het in 3D zetten van de hoofdconstructie, maar rut betekent ook dat er meer onderdelen 
te controleren zijn dan in een vereenvourugde situatie. Bovenruen is het maar de vra of het 
digitaal herproduceren van aile details wel nodig is voor 
deze benchmark. Vanuit de literatuur en het bedrijfsleven 
komt naar voren dat de bestaande software nog niet in 
staat is om aile data zonder fouten uit te wisselen met 
IFC. Aangezien er vanuit gegaan mag worden dat ook in 
dat geval fouten zullen optreden, voldoet het om een 
meer vereenvoudigde simulatie te gebruiken. Deze fouten 
zijn eerder zichtbaar dan de fouten rue bij detailleringen 
naar voren komen. Daamaast kan gesteld worden dat als 
het bij de hoofdlijnen al fout gaat, het bij de detaillering 
zeker fout zal gaan. 

Ben IFe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de bouw kan verandmn. 39 



Hoofdrapport aJstudmproject: 

Naast deze vereenvoudiging door het weglaten van detaillering als bouten en lasnaden, is er 
voor gekozen om verder in te zoomen op een aspect van het bouwproces: de ontwerpfase. 
De reden voor deze keuze is de veronderstelling dat gedurende de ontwerpfase de meeste 
sturing aan het uiteindelijke proces gegeven kan worden. Het is afhankelijk van deze fase hoe 
het gebouw er uit komt te zien, wat de uiteindelijke kosten zijn en hoe de constructie 
uitgevoerd wordt. Naast deze aspecten, is de ontwerpfase ook de fase waar BlM de meeste 
invloed op heeft. Een van de consequenties die deze keuzen hebben, is dat er gedurende de 
benchmark weinig gekeken zal worden naar de installaties in het pando De reden hiervoor is 
dat deze te gedetailleerd zijn en relatief weinig invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp. 

Voor de uitwerking van de simulatie en de gegevens die nodig zijn om de benchmark te 
reproduceren, wordt verwezen naar de CD-ROM die is bijgeleverd in de bijlage. Op deze 
CD staan aIle originele tekeningen en het uiteindelijke model digitaa~ zodat deze in een later 
stadium nogmaals gebruikt kunnen worden. 

4.4 Te gebruiken Software 
Bij het maken van deze benchmark moet duidelijk aangegeven worden welke software is 
gebruikt en in welke situatie. De communicatie van de applicaties onderling is afhankelijk 
van welk programma op welk moment gebruik wordt. Het maakt een groot verschil met 
welk programma het model is ontworpen en met welke programma's controles zijn 
uitgevoerd. Het is waarschijnlijk dat de uitkomsten van de benchmark anders uit zullen 
vallen indien er gebruik wordt van andere software om het gebouw te modeleren. De 
software die gebruikt wordt om het project te modeleren is een combinatie van 

• EliteCAD AR 

• TEKLA 

Er zijn verschillende redenen voor deze combinatie. Als motivaties voor EliteCAD gelden: 
• Dit programma is uitermate geschikt om architectonische 3D modellen te maken 
• De onderzoeker heeft weinig tot geen kennis van EliteCAD. Dit is een goede 

test om te kijken hoe lang het duurt voor met deze software gewerkt kan worden. 
• De software en ondersteuning wordt beschikbaar gesteld door het Building 

SMART chapter Benelux. 

De motivaties voor het gebruik van Tekla zijn: 
• Tekla is een constructief tekenprogramma. 
• EliteCAD en T ekla vullen erlkaar goed aan. 
• De software en ondersteuning wordt beschikbaar gesteld door Construsoft. 

De reden waarom gebruik wordt gemaakt van twee programma's en niet van slechts een 
applicatie, is dat er goed gekeken kan worden of de manier van communiceren tussen twee 
verschillende beroepsgroepen inderdaad beter zal verlopen dan nu het geval is. Als beide 
modellen samengevoegd zijn tot het benchmark model, wordt deze eerst gecontroleerd met 
behulp van de reeds genoemde FCK Storeyviewer. Hiema zal het originele bestand 
gelmporteerd en geexporteerd worden in een aantal verschillende applicaties: 

• Revit Architecture 

• ArchiCAD 
• AutoCAD Architecture 

• Bendey 

• Riuska 

• DDS 
• Solibri 
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4.5 Schematisch model Benchmark 
Om een duidelijker beeld te scheppen van hoe de benchmark er uit komt te zien, kunnen de 
figuren 17, 18, 19 en 20 gebruikt worden. In dit schema komt naar voren welke software op 
welk moment van het onderzoek wordt toegepast. Om een onderscheid te maken tussen de 
verschillende onderdelen van het onderzoek, is de benchmark onderverdeeld in verschillende 
fa sen. 

4.5.1 Fase 1: Opzetten van het Benchmark Model 
In fase een van de benchmark wordt het benchmark model opgezet. Dit betekend dat met 
behulp van EliteCAD en Tekla het eindmodel wordt opgezet waarmee het IFC 
bestandsformaat wordt gecontroleerd. Tijdens deze fase wordt gekeken naar problemen die 
zich voordoen bij de uitwisseling van de gegevens tussen EliteCAD en Tekla met behulp van 
IFC. Daamaast zal ook de IFC export van Tekla zelf aan een kleine test worden 
onderworpen, om te kijken hoeveel data van het model er in dit bestand zijn terug te vinden. 
De volgorde van werken is terug te vinden in figuur 17: 

Bestaand 
project 

EIiteCAD 

Solibri --
I 
I 
I I 

I 
I .......... 11>1 FCK Storeyviewer - ~ 

Fase 1 

--t 
I 
I 

--f 
Geometrische 
vergelijking 

Figuur 17: Schematisch model IFe-benchmark Fase 1 

4.5.2 Fase 2: Importeren van het Benchmark model 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

De tweede fase in het onderzoek, is hoe goed de verschillende geteste programma's het IFC 
benchmark model importeren. Dit is puur een testfase waarin wordt gekeken hoeveel data 
van het benchmark model met behulp van IFC in andere programma's geilnporteerd wordt 
en hoeveel data er verloren gaat. In deze fase vindt de meeste uitwisseling plaats en de 
volgorde van werken is terug te vinden in figuur 18 
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Ease 2 

ElteCAD 

Benley 

ARCHICAD 

AutoCAD 
Arc:hlec:ture 

REVIT 

Riuska I 
I 

~---1 
DDS I 

I 

,....=::==-·i 
SoIi)ri 

Figuur 18: Schematisch model I FC-benchmark Fase 2 

4.5.3 Fase 3: Exporteren van het Benchmark model 

EliteCAD 
Export 

Bentley 
Export 

ArchiCAD 
Export 

AutoCAD 
Export 

Deze fase is een controle fase, aangezien in deze fase de IFC export van de verschillende 
geteste programma's wordt gecontroleerd. Er wordt gekeken naar hoeveel data er verloren is 
gegaan bij het importeren van het IFC be stand in de geteste programma's, en of deze 
daadwerkelijk verloren is gegaan. Dit wordt gedaan door, indien mogelijk, het IFC bestand 
met de geteste programma's te exporteren. Deze IFC export wordt dan in FCK storeyviewer 
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gecontroleerd, zodat duidelijk wordt of de verloren gewaande data daadwerkelijk is verloren, 
of dat deze toch nog in het IFC bestand zijn terug te vinden. Bovendien kan zo onderscheidt 
gemaakt worden tussen de exportmogelijkheden tussen de verschillende programma's. 

Bentley 
Export 

Ease 3 

/1#1 ..... --+1 FCK Storeyviewer 

~---+I FCK Storeyviewer 

I 
I 
I ---1 
I 
I 

---~ 

Geometrie 

Figuur 19: Schema tisch model I FC-benchmark Fase 3 

• Legenda Benchmark model 

Er moet tijdens het onderzoek onderscheidt gemaakt worden tussen informatie die 
handmatig wordt overgedragen of via IFC. Bepaalde data moet handmatig ingevoerd worden 
om de test uit te kunnen voeren. Om dit duidelijk te maken komt de legenda in figuur 20 van 
pas, welke duidelijk maakt welke uitwisseling handmatig wordt uitgevoerd en welke met 
behulp van IFC. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de 
verschillende vormen die in het schematische model van de benchmark terug komen: 

legenda: 
___ So;;,;;,;,;ftw __ ar_e_-l~. __ H.!!!d~t£.. .. 

IFC exportt 

Eindresultaat 

Figuur 20: Legenda figuren 17, 18 en 19 
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5 Resultaten simulatie 

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de simulatie en de IFC-benchmark. Een van de 
belangrijkste doelen van dit onderzoek is duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden 
die BIM de bouw te bieden heeft. Uit hoofdstuk 3 komt naar voren dat de hulpmiddelen die 
hiervoor gebruikt zijn een IFC-benchmark is in combinatie met een procesmatige 
vergelijking. Deze twee hulpmiddelen kunnen echter niet omgezet worden naar een 
functionele conclusie zonder gebruik te maken van de persoonlijke ervaringen die zijn 
opgedaan gedurende het uitwerken van de simulatie. Tijdens de simulatie zijn ervaringen 
opgedaan die in tegenstelling tot de IFC-benchmark niet in grafieken of tabellen zijn te 
verwerken, maar weI van invloed zijn op de huidige mogelijkheden van BIM. De 
persoonlijke ervaringen die zijn opgedaan gedurende het onderzoek staan beschreven in 
bijlage 3. Aangezien deze ervaringen niet terug te herleiden zijn tot meetbare getaIlen, zullen 
zij niet in dit hoofdstuk worden beschreven. 

Wat wel terug komt in dit hoofdstuk zijn meetbare resultaten die uit de simulatie zijn 
verkregen. De cijfers van de hoeveelheid data die tussen de verschillende gebruikte 
programma's wordt gecommuniceerd is terug te vinden in de uitkomsten van de IFC 
benchmark. En er wordt er gekeken naar zaken welke verkeerd zijn gegaan bij het ontwerpen 
of de uitvoering van het bedrijfsverzamelgebouw te Rosmalen, die niet zouden zijn 
voorgekomen als er gebruik gemaakt was van BIM. Het verschil met andere onderzoeken is 
dat er gekeken is naar wat nu mogelijk is en niet naar wat in de toekomst mogelijk zal zijn. 
Aangezien er verschillende meningen zijn over wat op dit moment daadwerkelijk mogelijk is 
met behulp van BIM, zijn de onderwerpen die in hoofdstuk 5.2 zijn aangehaald subjectief. 
De keuzes zijn voortgekomen uit de persoonlijke ervaringen welke zijn opgedaan gedurende 
de simulatie. 

5.1 IFe benchmark 
Bij het uitwerken van de IFC benchmark moeten de volgende zaken ill ogenschouw 
genomen worden: 

• Fasering van de benchmark 

Bij de uitvoering van de benchmark is gebruik gemaakt van het schematische model zoals 
vermeld in hoofdstuk 3.5. Dit betekent dat er onderscheid is gemaakt tussen de uitkomsten 
die in de verschillende fasen van de simulatie zijn verkregen. Zo zit er verschil tussen de 
verkregen gegevens na importeren of exporteren van het model in het besproken 
programma. 

• Onderscheiden naar doel van de software 

Gedurende de simulatie kwam aan het licht dat er 
verschil is tussen de ontwerponderdelen waar de 
programma's voor worden gebruikt. Een programma 
bestemd om warmteberekeningen mee uit te voeren 
zoals Riuska, heeft er geen belang bij dat de ramen en 
deuren nauwkeurig worden weergegeven, zolang de 
locatie, de dimensies en de semantiek maar voldoen. 

Figuur 18: Voorbeeld 3D weergave Riuska 

Om deze reden is het uiterlijke vertoon als "niet van toepassing" verklaart als het IFC model 
is ingeladen in Riuska. Hetzelfde geldt voor programma's zoals DDS, die gebruikt wordt 
voor installatietechnieken. 

• Groeperen van objecttypen 

Er is niet naar elke deur en raam afzonderlijk gekeken. Gezien de technische werking van 
IFC is aIleen gekeken naar de verschillende typen deuren en ramen. De eerste reden is dat 
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aan dezelfde type deuren ook dezelfde IFC-data hangen, zoals de afmetingen en 
materiaalsoorten. Al er dus een deur van een bepaald type goed doorkomt, is het gezien de 
technische achtergrond waarschijnlijk dat aIle andere deuren met dezelfde typologie ook 
goed doorkomen. Daamaast is het zo dat als deze groep dezelfde afwijkingen hebben, dit 
een te grote invloed heeft op de totale gemiddelde gegevensdata die doorkomen. Als 
bijvoorbeeld 15 van de 20 deuren dezelfde typologie hebben en deze komen goed door, en 
de overige 5 deuren zijn van verschillende typen, dan betekent dat 75% van de deuren goed 
doorkomt. Uiteindelijk klopt dit met de werkelijkheid, maar niet als gekeken wordt naar de 
verschillende typen deuren. In dat geval zou er maar 1/6 van de verschillende so orten 
deuren goed doorkomen. 

• Herbruikbaarheid benchmark 

Een ander punt wat meegenomen is bij deze benchmark, is dat de benchmark in de 
toekomst herhaald moet kunnen worden met nieuwere software die waarschijnlijk een 
positiever beeld geven dan nu. Dit maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat van elk 
programma is aangegeven welke versie is gebruikt. 

Deze afwegingen zijn meegenomen in de benchmark en terug te vinden in de tabeIlen in 
bijlage 4. Uit deze tabeIlen komt naar voren waar zich problemen voor doen gedurende de 
uitwisseling met behulp van IFC. Deze gegevens zijn omgezet in percentages data die 
gedurende de uitwisseling doorkomt. Voor de aard van dit onderzoek is het interessant om 
zowel te kijken hoeveel procent van de data door komt, als weI naar een aantal afzonderlijke 
details. Deze gegevens komen uitgebreid aan bod in de volgende paragrafen. Aangezien er te 
veel data is om in het hoofdrapport te plaatsen, wordt er aIleen gebruik gemaakt van de 
gegevens die daadwerkelijk cruciaal zijn voor dit onderzoek. 

5.1.1 lotale uitkomst 
Als eerste is gekeken naar de to tale uitkomsten van deze benchmark: hoeveel data komt er 
nu uiteindelijk door bij de commurucatie met behulp van IFC tussen de verschillende 
gebruikte programma's. De totaal gemiddeldepercentages staan vermeld in grafiek 2, welke 
een graadmeter is voor de bruikbaarheid van IFC op dit moment. 

IFC Benchmark: Gemiddelde data doorkomsl 
100% ~-----------------------------------------------------~------~ 

90% +--------------------
79% 

80% r---Ir====~---------

70% +----1 

60% 4-----iI 

50% +----iI 

40% +----,jj 

30% +----iI 

20% +----iI 

10% 

0% +---~-----L----r_---
Fase 1 

Gerricldelden 

o Series1 79% 90% 88% 87% 

Percentage gecommuniceerd 

G rafiek 2: IFC gemiddelde uitkomst benchmark 
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• Resultaten komen overeen met de verwachtingen 

De conclusie die in eerste oogopslag uit deze grafiek te trekken valt is dat de uit de IFC 
benchmark verkregen resultaten overeen komen de verwachtingen vooraf. Het was al 
duidelijk dat IFC in verre staat van ontwikkeling was, dit wordt nogmaals benadrukt door de 
uitkomsten van deze benchmark. Als gekeken wordt naar het totale percentage dat 
doorkomt bij de uitwisseling tussen aIle programma's, dan blijkt dat al 87% van alle data uit 
het model doorkomt met behulp van IFC. Dit betekend dat gemiddeld 13% van de data 
verloren gaat gedurende de uitwisseling van gegevens met behulp van IFC. 

• IFe bestand bevat circa 99% van aile informatie 

Uit de benchmark blijkt tevens dat de gemiddelde data verlies niet komt door het IFC 
bestand. Gedurende de uitwisseling van het IFC bestand in fase 2 van de benchmark, de fase 
waarin het benchmark model wordt gei:mporteerd in de verschillende programma's, blijkt dat 
bij verschillende programma's bijna 100% van de data door komt. Dit kan gezien worden in 
grafiek 3, waarin de percentages data die in fase 2 zijn gecommuniceerd zijn beschreven : 

IFe Be nchmark: Data doorkomst in fase 2 

III 100% 
CI 
J!! 90% 
c:: 
II) 80% ~ 
III 

70% c.. 
III 
CI 60% .5 
a; 50% III 
.!!! 

40% ~ 
:::I 
II) 

30% 
"C 20% a; 
"C 
"C 10% ·e 

0% II) 
C) 

ITporteren benchmark roodel 

91% 92% 98% 

Percentage gecommuniceerd per programma 

G ... fiek 3: IFe uitkomst benchmark fase 2 

Het progamma Solibri laat zien dat 99% van de data uit het model wordt geimporteerd. Dit 
betekend dat die het IFC-exportbestand bijna 100% van de data moet bezitten, anders kan 
deze niet doorkomen in Solibri. Aangezien na het importeren van het IFC bestand 
gemiddeld 87% van de data in het model is terug te vinden, treedt er een verlies op van circa 
12% bij de import van een IFC be stand. De grootste reden van dataverlies is dus niet het 
IFC bestand, maar de import mogelijkheden van sommige programma's. Het is aannemelijk 
dat indien deze softwarepakketten hun importfunctie verbeteren, ook de bruikbaarheid van 
IFC verbetert. Het probleem hierbij is dat men hiervoor afhankelijk is van de verschillende 
softwareleveranciers zelf. Een partij die met behulp van BIM, en in het specifiek IFC gaat 
werken, moet kijken naar hoe goed het programma IFC importeert en exporteert. 

• Betere IFe certificering nodig 

Wat deze test aantoont is dat er een betere IFC certificatie van software nodig is dan nu het 
geval is. Uit deze test blijkt dat hoewel aIle programma's IFC gecertificeerd zijn, er toch een 
groot verschil in het eindresultaat. Zo heeft Tekla wel een IFC certificering, maar komt toch 
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slechts 74% van de data door als er een IFC bestand in Tekla wordt geilnporteerd. Het is 
daarom duidelijk dat het hebben van een certificaat niet wil zeggen dat een programma ook 
goed met IFC kan omgaan. 

5.1.2 Onderverdeling in objecttypen 
Een van de zaken waar deze benchmark in verdeeld kan worden zijn de zogenaamde 
objecttypen: deuren, ramen, muren, vloeren en profielen. Voor het waarom van deze keuze 
van objecttypen, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1. Als er onderscheidt wordt gemaakt in 
objecttypen, betekend dat er gekeken is naar de verschillen in de uitwisseling van objecten. 
20 kan het zijn dat er problemen zijn in de uitwisseling van deuren, terwiji de muren goed 
doorkomen. Om hier een onderscheid in te maken komt de grafiek 3 van pas. Ais gekeken 
wordt naar het totaalpercentage, dan valt op dat voomamelijk de deuren en ramen 
problemen met zich mee brengen gedurende het importeren van een IFC be stand. De 
overige objecttypen, zoais muren vloeren en profieIen, komen in meer dan 90% van de 
gevallen goed door. 

IFe benchmark: object type 

Uitwisseling tussen progamma's 

Grafiek 4: Uitwisseling [FC model op basis van object type 

De problemen die zich voor hebben gedaan bij de verschillende objecttypen zijn ais voIgt te 
omschrijven: 

• Lage overall score deuren 

Een van de redenen voor de lage score voor 
deuren is dat er geen deuren bij het importeren 
van het Benchmark bestand in het programma 
AutoCAD Architecture 2008 doorkomen. Dit is 
een van de redenen waarom AutoCAD 
Architecture een lage overall score heeft (72%) 
en waarom deuren in fase 4 voor slechts 78% 
doorkomen. Dit probleem ligt bij AutoCAD 
Architecture. Ook na het exporteren van het I Figuur 21: geen deuren in AutoCAD Architecture 2008 
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bestand zijn de demen niet meer terug te vinden. Andere problemen bij demen zijn van 
klein ere aard, zoals dat de demstijlen niet meer zichtbaar zijn in EliteCAD, of dat de demen 
aIlemaal gesloten zijn in ArchiCAD. Dit zijn geen onoverkomelijke problemen. 

• Lage overall score ramen 

De lage score bij het uitwisselen van de ramen ligt niet aan een programma, maar aan 
meerdere programma's. De reden hiervoor is dat het merendeel van de ramen in het 
benchmark model gebruik maken van roedes. Het probleem is dat IFC niet goed weet hoe 
deze roedes gecommuniceerd moe ten worden, waardoor bij verschillende programma's 

verschillende oplossingen zijn terug te vinden. Zo 
komen de ramen in EliteCAD geometrisch weI goed 
door, maar hangt er geen semantiek meer aan vast. 
Een ander probleem was te zien bij het programma 
FZK storeyviewer, waarbij het bloemkozijn zich op 
circa een halve meter afstand van de wand bevond 
en in de lucht leek te zweven. Ook andere 
programma's als Revit en ArchiCAD lieten hier 
problemen bij zien. 

• Standaard fout in de muren 

Tot slot een opmerking over het standaard probleem van de koppeling tussen de mmen in 
de hoeken. Wat als een mum wordt gemodeIleerd, wordt door IFC in de hoeken in verstek 
gesneden, waardoor aIle mmen afzonderlijke mmen worden. Dit heeft geen effect op het 
model als alle mmen op elkaar aangesloten gemodeIleerd zijn. Als er een hoek tussen zit 
waarbij aIle afzonderlijke bouwlagen in een later stadium zijn doorgetrokken, dan komen 
deze gegevens niet in het IFC bestand. Dit houdt in dat ter plaatse van die hoek geen mum 
meer te zien is. Sommige programma's, zoals Revit, proberen dit op te lossen door de mum 
als geheel door te trekken en niet in een hoek te plaatsen. Deze handeling zorgt er echter 
ook voor dat er in andere onderdelen 
van de constructie fouten zitten: 
doordat de mmen doorgetrokken zijn, 
gaan ze door andere mmen lopen. Wat 
in eerste instantie een goede oplossing 
lijkt te zijn, zorgt dus achteraf juist voor 
meer problemen. Daamaast is het de 
vraag of het bevorderlijk is of een 
programma voor de ontwerper wil 
denken, aangezien de software ook 

()rCqpOnkelijke &ituetle IkIeIc lie _porteMn 

fouten kan maken die niet zomaar te Figuur 23: standaard fout IFC bestand 
ontdekken zijn door de ontwerper. '--___________________ ----l 

5.1.3 Onderverdeling in attributen 
Naast de onderverdeling van de benchmark in objecttypen, kan er ook gekeken worden naar 
de onderverdeling in attributen. Er is gekeken naar de attributen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.1. In dit hoofdstuk staat gemotiveerd waarom gekozen is voor deze attributen: 
de semantiek, het uiterlijk, de locatie en de dimensies. De totaaluitkomsten van de 
verschillende programma's gedmende de verschillende fasen van de benchmark staan 
beschreven in grafiek 4. 
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IFe benchmark: Attributen 

100%~--------------~----------------------------~ 

Gomiddeld 

Uimsseling tussen progamma's 

Grafiek 5: Uitwisseling J Fe model op basis van attributen 

• Lage score voor semantiek 

Het eerste wat opvalt uit deze tabel is het lage percentage van de semantiek dat gedurende de 
simulatie door komt. Dit komt doordat Tekla het IFC model als onderlegger gebruikt voor 
het ontwerpen van de constructie. Hoewel het IFC bestand voor bijna 100% geometrisch 
nauwkeurig gelmporteerd wordt, verliest het model aile de mogelijkheid om aanpassingen te 
doen. Dat het gewenst is dat een constructeur geen aanpassingen kan doen aan het 
architectonische ontwerp is logisch, maar het is nu niet eens mogelijk om tijdelijk een muur 
uit te zetten, zodat er achter deze muur een kolom geplaatst kan worden. 

Dat Tekla het IFC be stand als onderligger 
gebruikt, betekent ook dat Tekla allen de 
constructie kan exporteren naar een nieuw IFC 
bestand. Gedurende het importeren van het 
IFC bestand van Tekla in EliteCAD, bleek dat 
gedurende deze uitwisseling bijna al1e semantiek 
van de profielen verloren was gegaan. Om te 
kijken of dit aan EliteCAD of Tekla lag, is 
gekozen om hetzelfde IFC bestand in Solibri te 
importeren. Hieruit bleek dat zo goed als al1e 
semantiek in Solibri wel gelmporteerd werd. 

Figuur 24: Verlies semantiek TekJa model in EbteCAD 

Hoewel het probleem bij EliteCAD lag, is er gezien de opzet van de benchmark toch 
gekozen om de twee IFC model1en in EliteCAD samen te voegen. Dit heeft er voor gezorgd 
dat het uiteindelijke benchmark model over bijna geen semantiek van de profielen beschikt 
en dat dit amper gecontroleerd kon worden in de rest van de benchmark. Er is gekeken of de 
weinige informatie die weI in het Benchmark model zat door kwam in de andere 
programma's. Dit probleem bij het importeren van het Tekla IFC model in EliteCAD in 
combinatie met de problemen bij het importen van het IFC model in Tekla, heeft er voor 
gezorgd dat de semantiek laag scoort bij het totaal plaa*. 
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• Andere conclusies 

Als gekeken wordt naar andere programma's, dan wordt duidelijk waarom in hoofdstuk 4.1 
vermeld is dat bepaalde waarden "niet van toepassing" zijn op sommige programma's. 
Hiervoor komen bijvoorbeeld DDS en Riuska in aanmerking, waarbij bij beide programma's 
niet gekeken is naar het uiterlijk. Dit komt omdat het bij zowel DDS als Riuska niet nodig is 
dat aile objecten er goed uitzien, als zij maar op de juiste locatie zitten met de juiste 
afmetingen. Deze waarden zijn daarom ook niet meegenomen in de totaalpercentages en 
hebben dus geen nadelige gevolgen voor het eindresultaat gehad. 

Verder komen de andere attributen, zoals uiterlijk, locatie en dimensies wel in meer dan 90% 
van de gevailen door. Als gekeken wordt naar de programma's die hoog scoren, dan blijkt 
dat voomamelijk de standaard fouten in deze programma's terugkomen. Fouten zoals het 
doortrekken van de muren of dat het uiterlijk van de ramen niet meer klopt. Als aantekening 
ten aanzien van het uiterlijk, is dat gekozen is om het uiterlijk nooit als negatief te 
bestempelen. De reden hiervoor is dat als een raam er niet goed uitziet, maar de locatie, de 
dimensies en de semantiek wel goed zijn, dat is dit raam nog steeds goed bruikbaar. Hoewel 
het uiterlijk dan niet meer goed is, is het nog wel duidelijk dat het een raam is en waar het zit. 
Of daar de roeden wel of niet inzitten, maakt dan niet uit. 

5.1.4 Opmerkingen 
Uit de voorgaande paragrafen komen de algemene problemen van de uitwisseling met IFC 
naar voren, waarbij het erg afhankelijk is van het programma of deze de IFC data goed 
importeert. Er is daamaast nog een andere opmerking te plaatsen naast het wel of niet juist 
importeren van het model, en dat is dat elk programma zijn eigen manier van werken heeft. 
Uit de simulatie komt naar voren dat dit consequenties heeft op de gebruiksvriendelijkheid 
en de mogelijkheden van werken met IFC. Zo beschikt het programma EliteCAD over de 
mogelijkheid om, naast het werken in verschillende verdiepingen, in meerdere bouwdelen te 
modeileren. In het geval van deze benchmark is dat in een kantoorgedeelte en een 
halgedeelte, met elk hun eigen verdiepingshoogten. Daamaast is er nog een extra bouwdeel 
aangemaakt waarin de constructie uit Tekla staat gemodeileerd. Deze gegevens worden 
uiteindelijk in IFC beschreven als aparte gebouwen, en niet elk programma weet daar 
evengoed mee om te gaan. 

In het programma ArchiCAD is het bijvoorbeeld mogelijk om van het IFC bestand slechts 
een bouwdeel te importeren. ArchiCAD importeert dus of het kantoor, of de hal, of de 
constructie, maar nooit aile drie tegelijk. Dit kan voor problemen zorgen omdat er nooit 
tegelijk in aile bouwdelen gewerkt kan worden en de koppeling tussen de verschillende 
bouwdelen verloren gaat. Een ander programma waar dezelfde informatie wordt verloren is 
het programma DDS. Het voordeel van de manier van werken van DDS ten opzichte van 
ArchiCAD, is dat wel aile bouwdelen zichtbaar worden, maar dat er maar een tegelijk 
omgezet kan worden in een bruikbaar DDS model. 
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Naast de data die staan vermeld in 
de tabeilen, moet ook gekeken 
worden naar de opmerkingen die bij 
elk programma zijn geplaatst in 
bijlage 4.3. Uit deze opmerkingen 
komt bijvoorbeeld naar voren dat 
Revit wanden doortrekt als deze 
denkt dat ze fout zlJn. 
Opmerkelijker is de manier waarop 
AutoCAD Architecture het IFC 
bestand inleest. AutoCAD schrijft 
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het IFC bestand namelijk weg in verschillende DWG bestanden, waarbij elk DWG bestand 
een eigen verdieping van een bouwdeel is. Deze verschillende DWG bestanden worden 
daarna als external references aan elkaar geknoopt in een model, zodat het gehele model weI 
zichtbaar is, maar dat er geen wijzigingen in dit model mogelijk zijn. Wil men iets wijzigen in 
het model, dan dient de DWG van deze verdieping geopend te worden. 

Om te kijken naar de bruikbaarheid van IFC volstaat het dus niet om aIleen te kijken naar 
hoeveel data door komen tijdens de uitwisseling. Het is ook belangrijk om te kijken hoe het 
programma deze data verwerkt en wat de mogelijkheden van het programma zijn op dit 
gebied. Uit de benchmark blijkt dat elk programma zijn eigen werkmethoden hanteert en er 
per programma gekeken moet worden hoe het model gemodelleerd moet voor een goede 
communicatie. Dit probleem is niet bevorderlijk voor de homogeniteit en daarmee het 
marktpotentieel van BIM. 

5.1.5 Fouten in het model 
Zoals uit de paragrafen 5.1.1 tot en met 5.1.4 blijkt, zitten er nog een aantal problemen in 
IFC die opgelost moeten worden voordat deze als 100% nauwkeurig bestempeld kan 
worden. Een aantal van deze fouten zijn al aangehaald, zoals dat een muur niet altijd goed 
doorkomt als er bepaalde lagen van de muur afzonderlijk zijn doorgetrokken en dat IFC het 
begrip "roeden" nog niet goed ondersteund. Hoewel een aantal problemen naar voren zijn 
gekomen in de benchmark, is de achtergrond van deze fouten vaak verschillend. Zo ligt de 
fout in het geval bij roeden in een raam bij de mogelijkheden van het IFC bestand zelf, maar 
er zijn ook andere redenen waarom iets fout gaat. 

• Fouten tijdens het modelleren 

Een mogelijk probleem bij het werken met IFC is dat in elk programma een x aantal 
mogelijkheden is om een probleem op te lossen. Zo kunnen 
ramen op verschillende manieren in een muur worden geplaatst. 
AIle oplossingen geven op het eerste gezicht hetzelfde resultaat, 
maar het probleem is dat het mogelijk is dat IFC deze oplossing 
niet goed ondersteund. Hierdoor ontstaat een standaardfout in 
het IFC mode~ waarbij de reden van deze fout de modelleur zelf 
is. Tel hierbij op dat elk programma zijn eigen methoden van 
werken heeft en het wordt duidelijk dat er een grote kans bestaat 
dat er fouten ontstaan tijdens het modelleren. Een van deze 
fouten die is terug te vinden in de benchmark is waarschijnlijk de 
fout in muur type 3. Deze muur is bij elke import ongeveer 10 
centimeter tekort en het is onmogelijk te achterhalen waar deze 
fout vandaan komt. 

• Fouten in de exportfunctie 

Dit wi! niet zeggen dat aIle fouten afhankelijk zijn van de manier waarop gemodelleerd is. Er 
zitten waarschijnlijk ook fouten in het model die hun oorsprong vinden in de exportfunctie 
van EliteCAD. Zo is er een standaardfout waarbij een raam telkens 3 cm groter is na het 
importeren dan in het oorspronkelijk model. Aangezien de andere ramen wel de juiste 
afmetingen behouden, is het onwaarschijnlijk dat dit een fout is die ligt in het modelleren. 
Zeker als aangenomen wordt dat aIle ramen op dezelfde wijze zijn gemodelleerd. Hoewel het 
wel degelijk mogelijk is dat deze fout in het modelleren zijn oorsprong heeft, is het eerder de 
verwachting dat deze fout optreedt bij het exporteren van een IFC bestand. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat er verschillende mogelijkheden bestaan waardoor fouten in 
het IFC model ontstaan. Aan deze fouten kunnen een aantal verschillende redenen te 
grondslag liggen. Zo kan het liggen aan wat voor informatie er in het IFC bestand gestopt 
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wordt, maar ook aan de manier van modelleren en aan de exportfuncties van de 
programma's. Feit blijft dat er momenteel nog een aantal fouten in het IFC model optreden 
die opgelost moeten worden voordat het IFC model foutloos in een programma 
geilnporteerd kan worden. 

5.2 Procesmatige verschillen 
Dit onderwerp is vanuit verschillende oogpunten bekeken. Het belangrijkste aspect is dat 
alles is geschreven vanuit hoever de techniek op dit moment is. Er is aIleen gekeken naar wat 
nu mogelijk is en niet wat er mogelijk is als de modelserver, de IFD en de IDM op de 
Nederlandse markt zijn. Dit om een goed en gedegen beeld te scheppen van de procesmatige 
verschillen die op zullen treden als een groep bedrijven op dit moment besluit om voortaan 
te gaan werken met BIM en wat voor consequenties dit voor hen heeft. In deze paragraaf 
worden de eigen ervaringen met betrekking tot BIM omgeschreven naar een beeld waarin 
wordt geschetst wat voor verschillen op kunnen treden als bedrijven nu BIM zouden gaan 
gebruiken. De volgende paragraaf behandelt de problemen zoals staan in de verslagen van 
het bedrijfsverzamelgebouw te Rosmalen. Er wordt gekeken naar problemen die niet zouden 
zijn voorgevallen als er gebruik gemaakt wordt van BIM. Kortom, er is gekeken naar 
voorbeelden die de voor- en nadelen van BIM illustreren. 

De laatste paragraaf gaat over de veranderingen die in de manier van samenwerken op 
moeten treden voordat de voordelen van BIM worden behalen. Om met behulp van BIM op 
een goede manier samen te werken, moeten er afspraken gemaakt worden over hoe er 
gewerkt gaat worden door de bedrijven. Dit zal in een later stadium in de IDM worden 
beschreven, maar omdat deze niet klaar is, moe ten bedrijven op dit moment zelf afspraken 
maken over zij communiceren met IFC. Het is daarbij belangrijk dat zij weten waar naar 
gekeken moet worden. Dit staat beschreven in paragraaf 5.2.3. 

5.2.1 Aigemene verwachtingen 
De algemene verwachtingen zijn beschreven aan de hand van ervaringen die opgedaan zijn 
gedurende de benchmark, en gaan over concrete zaken die op dit moment verwacht kunnen 
worden van BIM. Het gaat niet om de toekomstige verwachtingen, maar om een beeld van 
wat BIM op dit moment kan betekenen voor de bouwsector. Hiervoor moet gekeken 
worden naar wat de bestaande software in combinatie met IFC te bieden heeft. 

Zoals uit het onderzoek in hoofdstuk 3 naar voren komt, is BIM niet een software 
programma, maar zijn het allemaal losstaande software pakketten van verschillende 
leveranciers, die met elkaar moe ten communiceren via IFC. Hier zit direct een van de 
grootste problemen van BIM op dit moment. Er bestaat wel een IFC 2x3 certificering, alleen 
voldoet deze certificering nog niet aan de verwachtingen. Uit de benchmark komt naar voren 
dat er verschillende programma's zijn die wel IFC 2x3 zijn gecertificeerd, maar die toch 
problemen hebben met het importeren en exporteren van IFC bestanden. Aangezien uit de 
benchmark blijkt dat deze fouten grotendeels niet zijn toe te schrijven aan het IFC model 
maar aan de importfuncties van de verschillende programma's, zullen hierin nog grote 
veranderingen doorgevoerd moeten worden wi1 IFC voor 100% goed werken. 

• IFe is een bruikbaar bestandsformaat 

Uit de benchmark blijkt dat IFC toch bruikbaar is, al komt niet aIle infonnatie goed door. De 
meeste fouten zijn ofwel zo klein dat ze niet van invloed zijn op het eindresultaat, dan wel zo 
groot dat ze mete en opvallen en kunnen worden aangepast. Het is daarnaast afhankelijk van 
het programma dat gebruikt wordt welke infonnatie van belang is. Bij een programma als 
Riuska waarmee wannteberekeningen kunnen worden gedaan, is het uiterlijk in zijn geheel 
niet van belang. Ook bij het werken in Tekla heeft het IFC bestand grote voordelen, 
ondanks dat het IFC model alleen als onderlegger kon worden gebruikt. De geometrie van 
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het model klopte namelijk wel en zo konden de kolommen en liggers op exact de juiste 
positie geplaatst worden. 

.. ..,212 cD 
Dit laatste is iets wat momenteel nog vaak 
fout gaat, aangezien er vaak met een 
veelvoud aan verschillende tekeningen 
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meer dan eens voor dat er verschillen 
zitten in de omvang van de eerste 
verdieping en de begane grondvloer 
tekening, of dat er een verschil is tussen 
de afmetingen op de constructietekening 
en de architectentekening. Dit gebeurt 
niet meer als er gebruik gemaakt wordt 
van IFC, omdat de geometrie van het 
oorspronkelijk model goed door komt en 
er op dat gebied geen fouten meer 
optreden. Welligt dit grotendeels ook aan 
het werken in een 3D model. Het werken 
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met de verschillende verdiepingvloeren. Combineer dit gegeven met de uitwisselbaarheid van 
IFC en het is duidelijk dat er minder fouten zullen optreden in de tekeningen dan nu. 

• Communicatie verschillende software 

Nog een punt wat naar voren is gekomen gedurende de benchmark, is dat verschillende 
disciplines inderdaad kunnen samenwerken met behulp van een model. In plaats van dat 
bijvoorbeeld de hoeveelheden handmatig uitgerekend moe ten worden, kunnen deze 
gegevens uit het IFC model gehaald worden. Ook de energieberekening kan worden 
gerealiseerd met het IFC model. Dat zorgt voor zowel tijdswinst als kostenverlaging, 
aangezien het ontwerp niet nogmaals in de software hoeft te worden gemodelleerd. Tot slot 
zorgt het punt dat het model gebruikt kan worden om opdrachtgevers van tevoren door hun 
gebouw heen te laten lopen, voor interessante voordelen ten opzichte van de huidige manier 
van werken. 

5.2.2 Concrete voordelen 
Er waren verscheidene voordelen behaald als er bij het bedrijfsverzamelgebouw in Rosmalen 
zou zijn gewerkt met BIM. Er is gekozen om een aantal van deze voordelen nader te 
beschrijven. De uitgebreide documentatie over de problemen zijn opgenomen in bijlage 5. In 
deze paragraaf wordt op een eenvoudige manier duidelijk gemaakt welke bouwproblemen 
zich niet meer voor doen als er gebruik gemaakt wordt van BIM. 

• Verkeerd fonnaat radiatoren 

Het eerste voorbeeld van een concreet probleem wat zich voor heeft gedaan is een klein 
maar illustratief probleem. Bij de uitvoering van het pand kwam naar voren dat de radiatoren 
bij de raamkozijnen van het kantoor ongeveer 30cm boven het kozijn uitstaken. Dit 
probleem moest opgelost worden en de kosten hiervoor werden door de opdrachtgever op 
zich genomen. Het probleem ontstond doordat de installateur op de tekeningen niet goed 
had gezien hoe hoog de ramen kwamen te liggen en op alle plaatsen dezelfde radiatoren had 
getekend. Dit was niet gebeurd als er gebruik gemaakt was van een 3D model, dan was in het 
model al duidelijk geworden dat de radiatoren te hoog waren geweest. 
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• Problemen met de planning 

Het tweede voorbeeld wat voor het gebruik van BIM spreekt, zijn de wijzigingen die 
gedurende de uitvoering in de planning zijn opgetreden. Ais gekeken wordt naar de 
planningen en de documentatie hierover blijkt dat er aan het einde van de uitvoeringsfase 
problemen waren om de opleverdatum te halen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken, zoals het 
aansluiten van de watervoorzieningen en de fouten die gedurende de uitvoering aan het licht 
kwamen. Het probleem met de planning zou niet meteen zijn opgelost door de fouten uit 
het ontwerp te halen, maar ligt ook aan de planning zelf. Met behulp van een 3D model in 
combinatie met IFC had de planning aan het model gekoppeld kunnen worden, waardoor 
vooraf duidelijk was geweest waar zich problemen zouden voordoen. Dit betekent dat BIM 
nu al van waarde was geweest voor het optimaliseren van de planning. Of dat dit voor dit 
gebouw rendabel zou zijn geweest valt over te discussieren, maar omdat er grote problem en 
waren met de opleverdatum, kan achteraf gesteld worden dat BIM zijn waarde zou hebben 
gehad. 

• De ontworpen deurkozijnen bestaan nlet 

In de documentatie staat ook een voorbeeld over een aspect van de bouw wat in de 
toekomst niet meer fout zal gaan als de IFD beschikbaar is. Dit betreft het plaatsen van de 
aluminium kozijnen. In de tekeningen van de architect wordt uitgegaan van een 
bouwkundige sparing van 1 meter voor de deuren, met een vrije doorgang van minimaal 8S0 
millimeter breed. Nu bleek tijdens de uitvoeringsfase dat het met aluminium kozijnen 
onmogelijk is een vrije doorgangsbreedte van meer dan 802 millimeter te verkrijgen. Dit 
voldeed niet aan de eisen van de opdrachtgever en er werd daarom gekozen om houten 
kozijnen toe te pass en. Het meerwerk van deze houten kozijnen, zoals het schilderwerk, 
werd uiteindelijk door de opdrachtgever betaald. Als de IFD al beschikbaar was, dan had 
men gedurende het ontwerpproces gezien dat de gekozen oplossing onmogelijk kon voldoen 
aan de eisen van de opdrachtgever. Hiermee wordt het belang van de IFD duidelijk, deze 
zorgt ervoor dat de gekozen oplossingen in het model ook daadwerkelijk bestaan. 

• Belang van goede communicatie 

Tenslotte blijkt uit de documentatie het belang van een goede communicatie gedurende het 
bouwproces. Bij de vervaardiging van het bedrijfsverzamelgebouw namen 2S verschillende 
bouwdeelnemers dee!. Daarbij meegenomen dat de totaalbegroting van de uitvoering circa 
€1.000.000 bedroeg, betekent dit dat er veel bedrijven nodig zijn om een redelijk klein pand 
te vervaardigen. Het is daarom belangrijk om deze bedrijven allemaal goed te laten 
samenwerken door een goede onderlinge communicatie, iets wat bewerkstelligd kan worden 
door BIM. Uit deze documentatie blijkt dus dat BIM ook voor een relatief klein project als 
een bedrijfsverzamelgebouw al van nut kan zijn en niet alleen interessant is voor grotere 
projecten. 

5.2.3 Te maken afspraken 
Voordat er efficient met BIM gewerkt kan worden moe ten er meerdere deelnemers van 
hetzelfde bouwproces van BIM gebruik maken. Maar om goed met behulp van BIM te 
kunnen samenwerken moeten er ook duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe 
iedereen te werk moet gaan. In deze paragraaf worden een aantal zaken aangestipt waar naar 
gekeken moet worden wil er een goede samenwerking op basis BIM ontstaan. 

• De te gebruiken software 

Een punt van aandacht is de te gebruiken software. Zoais uit hoofdstuk 4.1 naar voren komt 
is momenteel niet elk programma even geschikt om met IFC mee te werken. Daamaast is 
het mogelijk dat de communicatie tussen twee programma's niet goed verloopt, terwiji dat 
tussen twee andere dezelfde soort programma's weI goed verloopt. Voordat er dus 
samengewerkt kan worden met behulp van IFC, moe ten de deelnemers kijken of hun 

Em !Fe Benchmark: Hoe het Building SAfART concept de bOllw kan veranderen. S4 



Hoojdrapporl cifstudeetprf!ject: 

software wel of niet goed IFC kan importeren en exporteren. Dat dit goed onderzocht wordt 
is van wezenlijk belang voor de communicatie tussen de verschillende bedrijven, omdat 
anders het gebruik van IFC meer problemen met zich mee brengt dan dat het oplost. 

• Wat is het doel van BIM 

Een ander aspect waar bedrijven naar moe ten kijken, is waar ze het IFC be stand voor willen 
gebruiken en of dit mogelijk is. Zo is het op dit moment nog niet mogelijk om het gehele 
bestand correct in Tekla te importeren, maar kan het weI goed gebruikt worden als 
onderlegger om de geometrie van het constructiemodel te optimaliseren. Ook is het nog niet 
mogelijk om de voiledige ontwerpcirkel uit hoofdstuk 3.3 te doorlopen. Het doel van het 
werken met IFC is dus van groot belang. Deze doelen dienen overeen te komen met wat de 
techniek kan. Mocht het zo zijn dat het IFC model wordt ontwikkeld om iets te do en wat 
achteraf niet mogelijk blijkt te zijn, dan verliest het IFC model daarmee zijn doel en is het 
voor niets ontworpen. Het is ook aan te 
bevelen om te kijken waar een BIM model 
voor bedoeld is. Het maken van een Render 
kan wel met behulp van een 3D model, 
maar als dat het enige doel is waarvoor een 
BIM wordt ontwikkeld, dan is het beter een 
bedrijf deze render te laten maken. Op deze 
manier wordt geld en tijd bespaard. 

• Hoe om te gaan met wijzigingen 

Een andere afspraak die gemaakt moet worden, is hoe om te gaan met wijzigingen. In de 
toekomst zuilen wijzigingen naar voren worden gebracht dankzij de modelserver, maar tot 
die tijd blijft dat mensenwerk. De verschillende deelnemers moeten aan elkaar 
communiceren met welke versie van het model zij aan het werk zijn en wat de wijzigingen 
zijn in nieuwere versies. Een installateur mag bijvoorbeeld niet klakkeloos een leiding door 
een ligger leggen zonder eerst met de constructeur te overleggen. Maar de constructeur mag 
op zijn beurt niet zomaar het gebouw wijzigen. Dit verandert niet veel ten opzichte van hoe 
er nu te werk gegaan wordt, maar wel van hoe men in de toekomst kan gaan werken. 

Totdat de IDM uiteindelijk op de markt komt, zullen voor elk bouwproces andere afspraken 
gemaakt moeten worden over BIM. Het is dan belangrijk dat er schriftelijke afspraken en 
contracten worden gemaakt waarin staat aangegeven wie voor welk onderdeel van het model 
verantwoordelijk is en hoe de communicatie tussen de verschillende bouwpartijen zal 
moeten verlopen. Zonder deze afspraken is het mogelijk dat er onverwachte problemen 
zullen ontstaan die moeilijk te verhelpen zijn, terwijl dit vooraf eenvoudig voorkomen had 
kunnen worden. 

5.3 Conclusies simulatie 

• IFe is bruikbaar als uitwisselingsbestand 

Het IFC bestandsformaat is zover in zijn ontwikkeling dat deze bruikbaar is voor wat het 
probeert te realiseren: de communicatie tussen verschillende softwarepakketen. Ais gekeken 
wordt naar de hoeveelheid data die wordt uitgewisseld, blijkt dat IFC nog maar een paar 
stappen is verwijderd van het moment dat de data zonder gegevensverlies tussen de 
verschillende programma's uitgewisseld worden. Uit de benchmark komt namelijk naar 
voren dat 99% van de data van het benchmark model in het IFC exportbestand is terug te 
vinden. 

• Gemiddeld 12% dataverlies na importeren 

Uit de benchmark komt ook naar voren dat 12% van de data van het testmodel verloren gaat 
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als het IFC bestand wordt gelmporteerd. Dat er gemiddeld 87% van de data doorkomt bij de 
uitwisseling met behulp van IFC ligt niet aan het IFC bestand, maar aan de programma's die 
het IFC bestand importeren. De verschillende softwareleveranciers moeten nog tijd en geld 
investeren in een goede import- en exportfunctie van hun programma's. Nadelig hieraan is 
dat de gebruiker daardoor afhankelijk is van de ontwikkelaars van de programma's en niet 
van de organisatie die IFC ontwikkeld, de lAI. 

• Het bestaansrecht van IFe is bewezen 

Naast het punt dat IFC een bruikbaar bestandsformaat genoemd kan worden, als het gaat 
om de hoeveelheid data die wordt doorgecommuniceerd, blijkt uit de benchmark ook de 
veelzijdigheid en bruikbaarheid van het bestandsformaat. Uit de benchmark komt naar voren 
dat zowel architecten, constructeurs, installateurs en aannemers gebruik kunnen maken van 
hetzelfde IFC model. De verschillende soorten programma's lrunnen aIlemaal het IFC 
be stand inlezen en op hun eigen manier verwerken en gebruiken. 

• IFD vereenvoudigt het werken met BIM 

Uit de simulatie en de documentatie van het bedrijfsverzamelgebouw te Rosmalen komt het 
nut van IFD naar voren. Het is momenteel mogelijk om ramen te plaatsen in een 3D model, 
maar het is niet duidelijk of de gemodeIleerde kozijnen ook leverbaar zijn. Als de IFD 
gebruikt wordt, kan gekeken worden welke kozijnen leverbaar zijn en wat de gegevens van 
deze kozijnen zijn. Het wordt daardoor inzichtelijker of het ontwerp uitvoerbaar is en wat de 
kosten worden van het ontwerp. 

• De IDM is nodig om goed met BIM te kunnen werken 

Zolang er nog geen IDM op de markt is, moe ten bij elk bouwproces afzonderlijke afspraken 
gemaakt worden over hoe BIM te gebruiken. Zo bestaat er nu nog onduidelijkheid over de 
eigendomsrechten van een on twerp gemaakt met BIM en wie er aansprakelijk is bij 
ontwerpfouten. Er moe ten ook afspraken gemaakt worden over hoe te ontwerpen in BIM 
en hoe de data onderling gecommuniceerd worden zodat er niet met verouderde versies van 
een model gewerkt wordt. Al deze vragen moeten voor elk bouwproces opnieuw 
beantwoord worden omdat er nog geen algemene afspraken bestaan voor de bouwsector. De 
IDM lost deze problemen uiteindelijk op: daar staan afspraken over hoe BIM te gebruiken 
voor de gehele bouwsector. 

• Het is niet mogelijk om in 1 model te werken. 

Doordat het model niet op een centrale plek staat waar iedereen tegelijk bij kan, moet er met 
verschillende bestanden gewerkt worden. Dit heeft als effect dat het niet mogelijk is dat 
verschillende bouwpartners tegelijk aan een model werken. Het is niet duidelijk is wie op 
welk moment waaraan werkt. Ais bijvoorbeeld de constructeur en de architect tegelijk aan 
hetzelfde bouwdeel werken, dan heeft de constructeur geen weet van de wijzigingen die 
optreden door het werk van de architect. Doordat wijzigingen niet goed worden 
meegenomen in een model, kunnen bouwfouten optreden. Zolang de modelserver nog niet 
beschikbaar is, zullen bedrijven dus op de traditionele manier van communiceren moe ten 
werken en aIle wijzigingen direct communiceren. 

• De voordelen van een 3D model 

Een 3D model maakt aIles inzichtelijker dan nu het geval is. Zo had men in het geval van het 
bedrijfsverzamelgebouw te Rosmalen kunnen zien dat de verwarming in het kantoor niet aan 
de eisen van de opdrachtgever voldeed of dat er onnodige fouten in de bouwplanning zaten. 
Het werken in een 3D model brengt al veel voordelen met zich mee, wat gecombineerd met 
de uitwisselbaarheid via IFC aIleen maar toe zal nemen. Het kan niet aIleen gebruikt worden 
om bouwfouten uit het model te halen, maar kan op dit moment al van meerwaarde zijn 
voor de gehele bouwsector door de manier waarop gebouwen worden gevisualiseerd. 
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6 De huidige bouwsector en Building Smart 

Een van de hoofdvragen van dit onderzoek is de vraag hoe interessant BIM is voor de 
bouwsector op dit moment en in de toekomst. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik 
gemaakt van de uit dit onderzoek verkregen kennis. Het is met alleen de vraag wat BIM kan, 
maar vooral of het interessant is voor bedrijven om nu in deze techmek te investeren of dat 
beter gewacht kan worden tot een beter moment. Om deze vraag te beantwoorden is 
gekeken naar verschillende onderwerpen: zo wordt er kort samengevat wat de huidige status 
van BIM in Nederland is en wat er in de nabije toekomst aan veranderingen te verwachten 
zijn. V oor de nabije toekomst is daarbij met alleen gekeken naar wat verwacht kan worden 
van BIM, maar ook welke veranderingen er in de bouwsector te verwachten zijn. Tot slot 
zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen kort uiteengezet. 

Aan de hand van deze gegevens kan geconcludeerd worden of het wel of met interessant is 
voor de bouwsector om nu deze techniek te gaan gebruiken. Feit blijft dat het hier om een 
aanbeveling gaat en dat er gekeken wordt naar de voor- en nadelen voor een bedrijf dat 
besluit nu gebruik te gaan maken van deze techmek. Het laatste onderdeel van dit verslag is 
de conclusie waarbij een advies aan bedrijven wordt gegeven wanneer het voordelig is om 
BIM nu toe te passen. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal criteria welke 
beschreven worden in een stroomdiagram. 

6.1 Huidige status van 81M 
De huidige status waarin de techmek BIM verkeerd blijkt uit hoofdstuk 5: hierin staan de 
resultaten van de simulatie beschreven. Met deze benchmark wordt duidelijk in hoeverre 
BIM is ontwikkeld, wat er nog moet gebeuren en wat voor consequenties het gebruik van 
BIM op dit moment zou hebben op het bouwproces. 

• Industry Foundation Classes (IFC) 

Uit de benchmark blijkt dat het IFC bestandstype na jaren van ontwikkeling een bruikbare 
status heeft verkregen. Bij sommige programma's werd bijna 120% van de data uit het model 
gelmporteerd. Belangrijk hierbij blijft dat binnenkort de laatste standaardfouten uit het IFC 
bestand zelf worden gehaald en dat de software programma's hun importfunctie verbeteren. 
Uit de benchmark blijkt dat het van het gebruikte programma hoeveel data er gelmporteerd 
wordt. Ook heeft IFC zijn meerwaarde bewezen, doordat de benchmark aantoont dat 
programma's met verschillende doeleinden hetzelfde bestand kunnen inlezen. Dit betekent 
dat de uitwisselbaarheid tussen verschillende programma's gerealiseerd is en dat BIM zijn 
bestaansrecht heeft bewezen. 

• 3D modelleren 

Het werken in 3D modellen zoals benodigd is voor BIM blijkt goed te werken. Gedurende 
de benchmark zijn verschillende programma's getest met behulp van IFC en alle 
programma's zijn in staat om te werken met het 3D model. Het verschil tussen een 3D 
tekening en een 3D model lijkt in eerste oogopslag minder duidelijk, maar zit in de 
semantiek die aan een object is gehangen. Men ontwerpt met behulp van 3D modellen een 
consttuctie met muren, ramen en deuren, waarbij het programma ook weet wat het aan het 
modelleren is. Bij een 3D tekening is dat met het geval en hangt het van de gebruiker af om 
in te zien wat er getekend is. Dit is hetzelfde principe als wat nu wordt toegepast bij het 2D 
tekenen, waarbij met behulp van arceringen duidelijk wordt gemaakt wat een kalkzandsteen 
of een metselwerk wand is. 

• First Dutch Modelserver 

Ook komt naar voren dat het met mogelijk is om met alle bouwdeelnemers aan hetzelfde 
model te werken. Dit komt doordat de modelserver nog met in gebruik is genomen in 
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Nederland. Er is weI een overeenkomst getekend voor de First Dutch Modelserver, maar 
deze wordt momenteel nog getest. Dat deze goed gaat werken blijkt uit de gesprekken die 
gevoerd zijn met verschillende testgebruikers in Nederland, waaronder CADvisual. 
Momenteel moet er nog gewerkt worden met het 
uitwisselen van bestanden door middel van e
mailen of andere technieken. Doordat met 
verouderde versies van een bestand worden 
gewerkt of dat wijzigingen niet goed worden 
doorgecommuniceerd, kunnen onnodige fouten 
optreden. 

Figuur 29: De model server is een (eit (boon: fidumo 2008) 

• International Framework for Dictionaries (IFD) 

Aan de IFD wordt momenteel druk gewerkt, maar het is nog niet duidelijk is wanneer deze 
gereed is. Wat gedurende de sirnulatie naar voren kwam, is dat de IFD er voor zal zorgen dat 
er minder fouten in het ontwerpmodel gemaakt worden. Dit doordat met behulp van de 
objectenbibliotheek inzichtelijk wordt welke producten op de markt zijn en wat zij kosten. 
Het wordt mogelijk om te kijken of het gewenste kozijn, zoals dat door de architect is 
opgegeven inderdaad leverbaar is. Wat ook duidelijk is geworden is dat voor de IDM de 
ontwerpers afhankelijk zijn van de verschillende leveranciers. Het is onmogelijk om een 
bibliotheek te maken met aile producten die in Nederland te koop zijn voor de bouw. 
Daardoor is het noodzakelijk dat elk bedrijf zijn eigen IFD kan uitbreiden. De leveranciers 
moeten hun producten dus in een bestand opzetten dat in de IFD gei:mplementeerd kan 
worden. Zonder deze data kunnen bedrijven hun eigen IFD niet goed opzetten en is deze 
mogelijkheid maar beperkt bruikbaar. 

• Information Delivery Manual (IDM) 

Het laatste aspect van BIM wat besproken wordt, is de Information Delivery Manuel (IDM), 
oftewel de standaardafspraken over hoe er in de bouw gewerkt moet worden met BIM. De 
standaard opzet voor deze afspraken wordt momenteel opgezet door de Nederlandse 
organisaties VISI en COINS. Tot die tijd is het voor de verschillende bouwdeelnemers 
noodzakelijk dat zij zelf afspraken maken over hoe te werken met BIM. Als dit niet op een 
goede manier gebeurt, dan kunnen er ondanks het gebruik van BIM nog steeds problemen in 
de communicatie ontstaan. Denk hierbij aan fouten die optreden door het werken in 
verschillende versies van het 3D model, of dat wijzigingen niet duidelijk worden 
gecommuniceerd. Ook van belang is dat vooraf duidelijk is wie de eigenaar is van het 3D 
model en wie voor welk onderdeel aansprakelijk is. Doordat de IDM niet is uitontwikkeld, 
zijn dit afspraken die de verschillende bouwpartners van tevoren onderling moeten maken. 

Deze gegevens bij elkaar leiden tot de volgende tabel 3: 

Tabel 3: huidige status van BIM 

6.2 Wat is er te verwachten 
Uit de vorige paragraaf komt naar voren hoe ver de ontwikkeling van BIM op dit moment is. 
Om een goede overweging te maken of een bedrijf wel of niet deze techniek op dit moment 
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toe moet passen, is het belangrijk dat een dcidelijk beeld bestaat van wat in de nabije 
toekomst te verwachten is van zowel BIM als de bouwsector. Het kan namelijk dat 
ontwikkelingen in de bouwsector positief of negatief citvallen voor het toekomstperspectief 
van BIM. 

6.2.1 De Techniek achter BIM 
In dit hoofdstuk staan de verwachtingen van de techniek achter van BIM beschreven. Dit 
houdt in dat er gekeken is naar wat er de komende jaren aan ontwikkelingen verwacht 
worden in de technologische oplossingen van BIM en niet zozeer naar het 
toekomstpotentieel van BIM zelf. 

• De ontwikkeling van de IFD en de 10M 

Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de techniek, dan zijn de twee onderwerpen 
waar momenteel het minst over terug te vinden is, de IFD en de IDM. Hoewel er hard 
wordt gewerkt aan de IFD en de IDM, is het nog niet inzichtelijk wanneer deze twee 
aspecten van BIM op de Nederlandse markt komen. Doordat er aan gewerkt wordt 
Nederland iruniddels een van de vooriopers bij de verdere ontwikkeling van BIM. De 
verwachting van de ontwikkelaars van deze producten is dat zij binnen een paar jaar op de 
markt zullen verschijnen. Gezien de gehele ontwikkelingsduur van BIM is dit niet lang. Hoe 
deze technieken er in het begin cit komen te zien is nog niet bekend. Daardoor is het ook 
onbekend of deze technieken, net zoals IFC, nog veel aanpassingen nodig hebben als ze op 
de Nederlandse markt verschijnen. Het is wel te verwachten dat zij beide succesvol zullen 
zijn omdat zij het werken met een 3D model vereenvoudigen. Het toekomstperspectief van 
zowel IFD als IDM is dan ook redelijk positief, ook al kleven er nog een aantal haken en 
ogen aan deze twee oplossingen. Gezien de marktwerking en het feit dat zowel de IFD als de 
IDM in ontwikkeling is bij een grote landelijke groep, zorgt voor het vertrouwen dat de 
ontwikkeling van beide technieken goed zal komen. 

• De ontwikkeling van de modelserver 

De verwachting voor de modelserver is dat deze binnen ongeveer 2 jaar op de markt zal 
verschijnen en dat hij foutloos zal werken. De reden dat de verwachting over de modelserver 
zo hoog is, is dat het zijn waarde in andere landen en industrieen al heeft bewezen. De 
modelserver komt zoals cit hoofdstuk 3 blijkt oorspronkelijk cit de vliegtuigindustrie en 
wordt daar zonder problemen gebruikt. Het grootste verschil met de modelserver cit de 
vliegtuigindustrie is dat deze omgeschreven moet worden naar de regels die geld en in de 
bouwsector. De techniek zelf werkt nog hetzelfde en iedereen met internet en toegang tot de 
server kan gebruik maken van de modelserver. Het succes van de modelserver hangt wel af 
van hoe gebruiksvriendelijk de modelserver is en hoeveel het gebruik hiervan zal kosten 
gerelateerd aan wat men ervoor terugkrijgt. Kan dit positief beantwoord worden, dan wordt 
verwacht dat ook de modelserver succesvol zal worden in de Nederlandse bouwsector. 

• De ontwikkeling van IFe 

Uit de benchmark blijkt dat de IFC aan het einde van zijn 
ontwikkelingsproces zit. Toch zullen er nog nieuwe versies van IFC op 
de markt verschijnen voordat deze goed functioneert. Voor de nabije 
toekomst is de ontwikkeling van IFC versie 2x4 interessant. Deze 
versie is in ontwikkeling en zal de komende jaren op de markt komen. 
Belangrijk voor het succes van BIM is dat in deze versie aile 
kinderziektes eruit zijn gehaald en dat het IFC model geen fouten meer 
bezit. Op dit moment wordt IFC niet veel gebruikt in de bouwsector, 
maar als dit een vlucht gaat nemen, moet er een goed werkende versie 
van IFC op de markt zijn. Dit is niet aileen belangrijk voor het feit of 
de data wel of niet goed doorkomen, maar klan ten hebben er ook geen 
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behoefte aan om elk jaar meuwe software te moeten kopen omdat er een meuwe versie van 
IFC is gelanceerd. Bij de lancering van IFC 2x4 moet dus duidelijk zijn dat deze versie voor 
de komende jaren bruikbaar is en met slechts als opmaat voor versie 2x5. 

• Het belang van een goede snelle ontwikkeling 

De reden waarom de ontwikkeling van BIM op dit moment zo belangrijk is, is dat in de 
bouwsector de tennen BIM en IFC aan kenbaarheid toenemen. Een paar jaar geleden had 
bijna memand nog kenms van deze begrippen en op dit moment weten steeds meer mensen 
waar over gesproken wordt als deze termen voorbij komen. Dit komt onder andere doordat 
in de verschillende vakbladen en bouwbeurzen zoals de BouwRai en de Bouw&ICT beurs er 
meer aandacht aan wordt gegeven. Dit is ook te zien aan het feit dat steeds meer 
programma's in staat zijn om IFC 2x3 te importeren en exporteren. Was het een aantal jaren 
geleden nog zoeken naar programma's met een goede importfunctie van IFC, dan wordt 
deze mogelijkheid tegenwoordig groot aangeprezen op de websites van de ontwikkelaars. 
IFC is ook veel eenvoudiger terugvinden in de structuur van de huidige versie programma's 
dan dat jaren geleden het geval was. Dit alles wijst er op dat IFC binnenkort daadwerkelijk 
een meer gebruikt uitwisselingsbestand gaat worden en deze in de toekomst mogelijk het 
standaard bestandstype wordt in de bouwsector. 

6.2.2 De bouwsector 
Het signaal vanuit de bouwsector zelf is dat de komende jaren het 3D modelleren van de 
grond gaat komen .. Op de BouwRAI en Bouw&ICT beurs werden 2D programma's 
minimaal aangeboden en waren het vooral de 3D modelleerprogramma's die de aandacht 
kregen. De verwachting is dat 3D modelleren binnen een aantal jaren het 2D tekenen zal 
vervangen. Doordat de bouwsector uit veel verschillende bedrijven bestaat en de sector 
wordt gekenmerkt als traditioneel zal het nog weI een tijd duren voor het 2D tekenen echt to 
het verleden behoort. De bedrijven die overs tappen op 3D modelleren worden wel steeds 
talrijker en het is een kwestie van tijd voor heel de bouwsector in 3D zal gaan werken. Voor 
bedrijven in de bouwsector is het daarom verstandig, om nu alvast kenrus op te doen van 3D 
modelleren. Bedrijven kunnen anders een achterstand opbouwen ten opzichte van de 
concurrentie, welke lastig zal zijn om weg te werken. Hetzelfde was te zien circa 10 tot 15 
jaar geleden toen tekenen met de computer zijn intrede deed. 

• Fasen die onopgemerkt voorbij gaan 

Opvallend is dat de 3D tekenfase waarschijnlijk overgeslagen zal worden door de 
bouwsector. Het verschil tussen 3D modelleren en tekenen is beschreven in hoofdstuk 3.1 
en komt er op neer dat bij 3D modelleren met objecten wordt gewerkt. Een muur wordt 
door de programma's als een muur gezien en met als een verzameling lijnen. Bovendien zit 
er voor een tekenaar die nooit in 3D heeft getekend geen verschil tussen 3D modelleren en 
3D tekenen. Aangezien ze beide 3 
dimensionaal zijn, zal een tekenaar 
beide als een 3d tekening be schouwen. 
Het is positief dat de 3D tekenfase 
wordt overgeslagen en dat tekenaars 
in een keer leren modelleren. Dit 
scheelt frustratie, tijd en kosten, 
zonder dat het opgemerkt zal worden 
door de bouwsector. 

Ook valt het te verwachten dat de overgang van 3D modelleren naar werken met BIM 
grotendeels onopgemerkt blijft. De reden hiervoor is dat tekenaars geen grote stap hoeven te 
maken om te werken volgens BIM. Zodra het gebruik van 3D modellen ingeburgerd is in de 
bouwsector, zal de uitwisseling via IFC waarschijnlijk vanzelf tot stand komen. Dit doordat 
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het geen extra handeling kost om het bestand in IFC op te slaan en IFC wel veel voordelen 
met zich mee brengt. Als dit gebeurt, dan zullen omwille van het gebruiksgemak, ook de 
IFD en IDM snel in gebruik worden genomen. Het enige aspect waar twijfels over zijn is de 
modelserver, aangezien het werken met een modelserver een andere methode van werken 
vereist dan gebruikelijk. Als echter de voordelen van de modelserver goed naar voren 
worden gebracht en het gebruiksgemak hoog ligt, dan zal ook deze techniek zijn waarde 
kunnen bewijzen. BIM valt of staat met het werken in 3D modellen en aangezien 3D 
modelleren waarschijnlijk binnen 5 jaar gemeengoed zal zijn in de bouwsector, is de 
verwachting dat het werken met BIM daar kort op zal volgen. 

6.3 Wei of niet instappen 
Blijft de onderzoeksvraag over: ''Hoe interessant is Building Smart op dit moment voor de bouwsector'~ 
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien dat afhankelijk is van verschillende 
factoren. Een van de belangrijkste factoren is wat de consequenties zijn voor een bedrijf als 
zij nu deze techniek gaat gebruiken. Elk bedrijf is anders, waardoor voor elk bedrijf een 
andere conclusie mogelijk is. Zaken die hierbij een rol spelen zijn de bedrijfsgrootte, hoe 
kapitaalkrachtig is het bedrijf en is BIM bruikbaar is voor dat type bedrijf. Elk bedrijf zal 
voor zichzelf uit moeten maken hoe de baten/kosten verhouding is en of het gebruik van 
BIM op dit moment aantrekkelijk is of niet. In deze paragraaf wordt bescmeven waar een 
bedrijf aan moet denken voor het besluit te gaan werken met BIM en wanneer een bedrijf 
weI of niet moet instappen. Dit wordt gedaan aan de hand van een stroomdiagram. 

6.3.1 Huidige consequenties 
De huidige voor- en nadelen van het werken met BIM zijn genoemd in de hoofdstukken 3.4 
en 5.3. Wat voor bedrijfsmatige gevolgen het voor een bedrijf heeft aks zij besluit te gaan 
werken met BIM is nog niet genoemd. In welke marktpositie komt een bedrijf te staan dat 
op dit moment besluit te gaan werken volgens BIM en welke gevolgen kleven er aan het 
investeren in zo'n vroeg stadium van deze techniek. 

De eerste consequentie is dat een bedrijf dat besluit BIM te gaan gebruiken een van de 
voorlopers op dit gebied in de bouwsector zal worden. De voordelen ten opzichte van de 
concurrentie is dat het bedrijf eerder kennis opdoet van deze techniek en dat als de 
ontwikkeling van de techniek zich zo voortzet, zij een goede marktpositie verwerft. De 
tweede consequentie is dat door een betere samenwerking, bedrijven ervoor kunnen zorgen 
dat de kosten worden gereduceerd. Door dit door te berekenen aan de klant wordt het 
mogelijk een groter marktaandeel te verkrijgen. En door een hoger rendement kan men ook 
extra winsten behalen. Een bedrijf wat nu besluit in te stapp en in deze techniek kan kortom 
grote voordelen behalen ten opzichte van zijn concurrentie. Of deze voordelen interessant 
genoeg zijn om BIM toe te gaan passen is afhankelijk van een aantal aspecten. 

• Het belang van een goede samenwerking 

Het eerste aspect is dat het bedrijf wat BIM gaat 
gebruiken duidelijk v~~r ogen houdt op welke manier 
deze toegepast gaat worden en hoe dit gerealiseerd kan 
worden. In hoofdstuk 3 komt naar voren dat BIM er op 
gericht is een betere communicatie tussen verschillende 
bedrijven te realiseren. Om de echte voordelen van 
BIM te verkrijgen, moeten bedrijven daarom partners 
zoeken die gezamenlijk willen werken met BIM. Het 
komt er op neer dat hoe meer van de verschillende 
bouwpartners in een project BIM gebruiken, hoe groter Figuur32: Wat is het dod van BIM 

de voordelen zijn die behaald kunnen worden. Dit is 
dan ook een van de grootste struikelblokken voor bedrijven die BIM willen gaan gebruiken: 
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zij moe ten op zoek naar vaste bouwpartners om mee samen te werken. Zonder deze 
samenwerking valt een groot gedeelte van de voordelen weg. 

• Het belang van een duidelijke doelstelling 

Het tweede aspect waar een bedrijf dat nu wil instappen naar moet kijken, is wat zij ennee 
wil bereiken. Zoals uit de hoofdstukken 5.1 en 6.1 blijkt, is de techniek nog niet 
uitontwikkeld. Dit betekent dat sommige delen van BIM al bruikbaar zijn, terwijl andere 
onderdelen nog niet op de markt zijn verschenen. Naast de vraag of het doel wat een bedrijf 
nastreeft met BIM haalbaar is, moet er ook gekeken worden of het weI aantrekkelijk is dit 
doel te realiseren met behulp van BIM. Als het doel het verkrijgen van 3D plaa*s is, dan is 
het beter om een gespecialiseerd bedrijf deze te laten vervaardigen en niet te gaan werken 
met BIM. Een doel waarvoor BIM weI voor geschikt is, is het verkrijgen van een betere 
communicatie tussen de architect en de constructeur. Een bedrijf dat BIM nu wil gaan 
toepassen zal zich dus bewust moe ten zijn van wat de techniek momenteel kan en of de 
doelstellingen van het bedrijf haalbaar zijn met BIM. 

Belangrijke aspecten van BIM zijn dus het vaststellen van de doelstellingen en het verkrijgen 
van een goede onderlinge communicatie. Ais een bedrijf deze aspecten goed ondervangt, 
brengt het gebruik van BIM nu al voordelen met zich mee. Ais gekeken wordt naar de trends 
die in de bouwsector, dan valt op dat het gebruik van 3D modellen heel erg gepusht wordt 
vanuit de softwareontwikkelaars. Ais bedrijven hier geen kennis van op doen, dan kan het 
gebeuren dat deze in de toekomst voor een probleem komen te staan. Ook voor bedrijven 
die besluiten nog niet in Building Smart te investeren is het daarom belangrijk om op de 
hoogte te blijven van aIle ontwikkelingen voor het geval ze op een later tijdstip deze techniek 
moe ten toepassen. 

Een van de belangrijkste argumenten om niet in te stappen is dat de techniek nog niet 
volledig is uitontwikkeld. Zaken zoals de IFD, de IDM en de model server zijn nog niet op 
de markt verschenen en ook van het bestandstype IFC is een nieuwe versie 2x4 in 
ontwikkeling. Het is daarom volstrekt logisch als een bedrijf besluit BIM nog niet in zijn 
bedrijfsstrategie toe te pass en. Anderzijds is het wel van belang om toch al voldoende kennis 
op te doen, om in een later stadium niet achter de feiten aan te lop en. Bedrijven die nu 
investeren in BIM moe ten ook zelf mee willen werken aan de ontwikkeling van deze 
techniek. Het voordeel hiervan is dat de bedrijven die meedenken krijgen wat zij willen. 
Nadelig is dat het een bedrijf wel tijd en geld kost om BIM goed toe te passen. Of deze 
voor- en nadelen relevant zijn, is voor elk bedrijf verschillend. 

6.3.2 Instappen ja of nee? 
De laatste vraag die nog beantwoord moet worden is of het interessant is voor bedrijven om 
op dit moment BIM te gaan gebruiken. Uit de vorige paragrafen komt naar voren dat dit 
afhankelijk is van een aantal factoren. Een bedrijf dat nu gebruik wil gaan maken van BIM 
zal niet aIleen tijd en geld moe ten investeren in een nieuwe techniek, maar neemt ook een 
bepaald risico. Het grootste risico wat een bedrijf loopt, is dat het software koopt die in de 
toekomst niet meer bruikbaar is. Enerzijds doordat BIM niet wordt gebruikt door de 
bouwsector, maar waarschijnlijk anderzijds doordat er nieuwe versies van de software op de 
markt komen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van IFC en de onduidelijkheid over hoe de 
IFD in de programma's geilltegreerd zal worden. Deze risico's zullen voor sommige 
bedrijven niet aanvaardbaar zijn. 

• Financlile rislco's 

Bij het beantwoorden van de vraag of een bedrijf deze techniek nu moet gaan toepassen, is 
niet aIleen het kostenaspect van belang. Een bedrijf dat nu gebruik wil gaan maken van BIM 
zal zichzelf duidelijke doelen moe ten stellen over wat men met deze techniek wil bereiken. 
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Deze bedrijven moe ten goed onderzoeken welke mogelijkheden elk softwarepakket heeft en 
welk programma uiteindelijk het beste aansluit bij de eigen behoeften. Denk hierbij aan de 
functie en de werking van het programma, maar ook aan de ontwikkelaar van de software. 
Er zit een groot verschil in het soort softwareleverancier. Grote bedrijven zoals AutoDesk 
hebben het voordeel dat zij zo groot zijn, dat zij een klein ere kans hebben om failliet te gaan 
en dus altijd ondersteuning aan hun software kunnen bieden. Kleinere bedrijven zoals 
CADvisuallopen een grotere kans om failliet te gaan en ondersteuning verdwijnt daardoor, 
maar hebben als voordeel dat zij vaak dichter bij de klant staan en beter aanspreekbaar zijn. 
Een bedrijf zal af moeten wegen of dit risico acceptabel is of niet. 

• Te gebruiken software 

Bedrijven moeten goed onderzoeken welke software ze willen gebruiken en of zij al gebruik 
gaan maken van BIM. Een reele optie is om te wachten en in een later stadium, als de 
software verder is ontwikkeld, aan te haken. Dit is een veiligere optie dan nu te investeren in 
BIM. In een later stadium is meer duidelijkheid over het gebruik van IFC, IFD, IDM en de 
modelserver. Nadelig hieraan is dat de voordelen die zijn te behalen door een van de 
voorlopers op dit gebied te zijn, niet meer te behalen zijn. Bedrijven die nu BIM gaan 
toepassen kunnen zich profileren op dat gebied en ook van de voordelen plukken voordat de 
concurrentie er mee begint. Het advies aan bedrijven is om de voordelen met de 
bijbehorende risico's af te wegen in een kosten/baten analyse. 

• Mogelijkheid tot samenwerking 

Om de risico's in te perken en de voordelen te vergroten, kunnen bedrijven die nu gebruik 
willen maken van BIM op zoek gaan naar goede partners om mee samen te werken. Zoals 
uit dit onderzoek naar voren komt, worden de voordelen van het werken met BIM groter 
naarmate er meer bouwpartners in een project werken met BIM. Dit betekent dat de 
kosten/baten verhouding positiever komt te liggen. Voor een bedrijf gaan de kosten niet 
omhoog gaan als aile bedrijven gebruik maken van BIM. Men vergroot op deze manier de 
voordelen, terwijl de risico's gelijk blijven. Kortom: een bedrijf dat een succesvoile 
samenwerking met andere bouwpartners realiseert, heeft meer kans op een succesvoile 
integratie van BIM, dan bedrijven die zelfstandig opereren op dit gebied. 

6.3.3 Eindconclusie 
Kortom, er zitten nog een aantal haken en ogen aan het succes van BIM. Dat de techniek 
voordelen met zich mee brengt ten opzichte van de huidige manier van werken blijkt uit de 
gegevens die zijn verkregen gedurende dit onderzoek. Het succes van BIM is echter 
afhankelijk van zowel de voordelen als de nadelen die BIM met zich mee brengt,. Op dit 
moment is het nog niet duidelijk hoe de IFD gaat werken en hoe de IDM er uit gaat zien. De 
voordelen zijn aileen uiteindelijk zo groot dat het aannemelijk is dat BIM, of een 
vergelijkbare softwarematige oplossing, op termijn door de bouwsector gelmplementeerd 
wordt. 

Hoewel uit de benchmark naar voren komt dat de uitwisseling tussen programma's nog voor 
verbetering vatbaar is, blijkt ook dat deze weI degelijk gebruikt kan worden om tussen 
verschillende soorten softwarepakketten te communiceren. De voordelen die uit het werken 
met IFC en een 3D model zijn te behalen zijn al behoorlijk groot. Wel moeten bedrijven 
goed onderzoek doen naar welk pakket zij wil gaan gebruiken. Zo wordt op dit moment (mei 
2008) het programma AutoCAD Architecture af te raden als het gaat om werken met IFC, 
omdat deze nog te veel tekortkomingen laat zien. Voor het programma Tekla wordt 
aanbevolen om te wachten op een volgende versie die weI IFC als model importeert. Zo is er 
aan elk programma een andere conclusie te verbinden. Daarom moeten bedrijven zelf 
uitzoeken welk pakket op dit moment het beste bij hen past. De vraag of het voor een 
bedrijf interessant is om BIM toe te gaan passen is afhankelijk van een aantal factoren. Kan 
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het bedrijf het risico dragen, kan de techniek datgene wat het bedrijf voor ogen heeft en 
heeft het bedrijf een aantal vaste partners welke willen samen werken met BIM. Voldoet een 
bedrijf aan deze aspecten, dan wordt het zeker aangeraden om gebruik te gaan maken van 
BIM. Om het voor een bedrijf inzichtelijk te maken of zij voldoet aan deze aspecten, is in de 
volgende paragraaf een beslissingsboom opgesteld. Hiermee kan een bedrijf zien of het 
interessant is om te gaan werken met BIM. 

Wil een bedrijf echt voordeel behalen uit het werken met BIM, dan wordt aangeraden om 
met andere bedrijven afspraken te maken over een vaste samenwerking. Op dat gebied 
liggen namelijk mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. Doordat men met zoveel 
mogelijk bedrijven gebruik maakt van hetzelfde model, treden er niet aileen minder 
faalkosten op, maar worden ook de totaalkosten gereduceerd. Deze reductie wordt behaald 
door een betere communicatie tussen de bouwpartners, een optimalere planning en minder 
fouten in de tekeningen. Tel daarbij de kwaliteitsverhoging die behaald wordt doordat de 
opdrachtgever kan zien hoe zijn gebouw er uit komt te zien, en het is duidelijk dat bedrijven 
die nu gebruik maken van BIM veel voordelen behalen. 

Doordat de kostenreductie in het gehele bouwproces terug te vinden is, is het orunogelijk in 
te schatten hoeveel de kosten exact zullen dalen. Dit heeft tot gevolg het niet duidelijk 
gemaakt kan worden hoeveel financieel gewin er te behalen is als er gebruik gemaakt wordt 
van BIM. Als er gekeken wordt naar de faalkosten, dan worden deze op ongeveer 10% van 
de to tale kosten geschat. Uit het literatuuronderzoek blijkt bovendien dat de faalkosten in 
bijna aile gevaIlen zijn te wijden aan foutieve communicatie tussen de bouwpartners of 
fouten in de tekeningen. Wordt er vanuit gegaan dat BIM deze fouten grotendeels kan 
voorkomen, dan is de schatting dat er aileen al door een vermindering van de faalkosten, 7 a 
8% kostenreductie gerealiseerd kan worden. Natuurlijk zullen niet aile fouten door het 
gebruik van BIM uit het ontwerp gehaald kunnen worden en er zullen nog steeds faalkosten 
optreden. Deze zijn echter wel een stuk lager dan nu het geval is. Bij de vraag of het 
interessant is voor een bedrijf om gebruik te maken van BIM kunnen deze cijfers 
meegenomen worden in de overweging. Stel bijvoorbeeld dat het winstpercentage dat een 
aannemer kan realiseren door BIM te gebruiken oploopt tot 4%, dan blijkt uit het 
literatuuronderzoek dat een verdubbeling van de winst ten opzichte van de huidige situatie 
behaald wordt. Ais eindconclusie kan gesteld worden dat BIM vanuit financieel oogpunt is 
aan te raden, mits het bedrijf aan de juiste voorwaarden voldoet. 

6.4 Beslissingsboom 
Om bedrijven te helpen met de beslissing of het voor hun interessant is om BIM op dit 
moment toe te gaan passen is een beslissingsboom opgesteld. Uit dit figuur komt naar voren 
dat een bedrijf wat met BIM wi1 gaan werken van te voren voldoende kennis in huis moet 
halen om de gevolgen van het werken met BIM te kunnen overzien. Zo moet een bedrijf 
kijken naar de reden waarom zij BIM toe willen gaan passen en of dit technisch wel haalbaar 
is. De beslissingsboom staat beschreven op de volgende pagina. 
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6.5 Reflecfie op de onderzoeksvragen 

• Wat is de veronderstelde problematiek van de huidige bouwsector? 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de bouwsector met een aantal problemen 
kampt. De sector wordt gekenmerkt als ttadtioneel en gesegmenteerd. Dit betekent dat de 
bouwsector vergeleken met andere sectoren weinig innovatie kent en nog werkt op de 
ttaditionele manier van bouwen. De bouwsector bestaat tegenwoordig uit een groter aantal 
bedrijven dan vroeger, waardoor er met meerdere bouwpartijen tegelijk aan een project 
gewerkt wordt. Het probleem bij de huidige manier van samenwerken is dat de 
bouwpartners weinig gebruik maken van elkaars kennis en er daardoor niet zo efficient 
wordt gewerkt als mogelijk zou zijn. Een van de grootste knelpunten bij de samenwerking is 
de manier waarop gegevens naar elkaar worden gecommuniceerd. Met een zodanig groot 
aantal bouwpartners heeft de manier van communiceren grote invloed op het eindproduct. 
De veronderstelde problematiek van de huidige bouwsector is daardoor een weinig efficiente 
manier van samenwerken en communiceren. 

• Wat is BIM en het Building SMART Concept? 

Met BIM en Building SMART wordt vaak hetzelfde bedoeld en de termen zijn ook 
uitwisselbaar. Het enige verschil is dat BIM uitgaat van een open bestandsformaat en 
Building SMART hier een specifieke oplossing voor geeft, namelijk IFe. (zie hoofdstuk 
3.2.1). BIM staat voor een technische oplossing die als doel heeft het verbeteren van de 
communicatie in de bouwsector. BIM probeert dit te realiseren door aile bouwpartners 
tegelijkertijd gebruik te laten maken van een model. Hierdoor zien bouwpartners wie op 
welk moment aan een onderdeel aan het werken is en wat er wordt gewijzigd. Een ander 
hulpmiddel is dat er gewerkt wordt in een 3D model. Met behulp van het 3D model, in 
combinatie met de simulaties die er op uitgevoerd kunnen worden, wordt in de ontwerpfase 
beter inzichtelijk wat de consequenties zijn van bepaalde bouwkeuzes. Op deze manier 
wordt geprobeerd de ketenwerking in de bouw te doorbreken, waardoor er beter gebruik 
wordt gemaakt van de kennis van de andere bouwpartners. De exacte werking van BIM 
inclusief de bijbehorend technische oplossingen staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 

• Kan er een benchmark worden ontwlkkeld om de voor en nadelen van BIM te 
identificeren? 

Uit dit onderzoek blijkt dat er een benchmark gemaakt kan worden om de uitwisseling van 
een 3D model met behulp van IFe te toetsen. Het punt waarop IFe onderzocht kan worden 
is de uitwisseling van data tussen verschillende applicaties. Er is een benchmark opgezet 
waarin het 3D model tussen verschillende programma's is uitgewisseld met behulp van IFe, 
waama er gekeken is hoeveel procent van de data verloren is gegaan. Aan de hand van deze 
gegevens kan duidelijk gemaakt worden wat de voor en nadelen van BIM zijn op dit 
moment. 

De keuze is op IFe gevallen omdat de IDM, de IFD en de modelserver nog niet op de 
markt zijn verschenen. Hierdoor is het niet mogelijk deze technieken in een benchmark te 
toetsen. Om de voor- en nadelen van BIM toch inzichtelijk te maken, is er een al bestaande 
consttuctie nogmaals uitgevoerd met BIM. Op deze manier is duidelijk gemaakt welke 
problemen zich momenteel gedurende het bouwproces voor doen en welke niet meer op 
zullen tteden als er gebruik gemaakt wordt van BIM. De benchmark is onder te verdelen in 
een technische benchmark en een procesmatige vergelijking. 
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• Wat zijn de gevolgen van het werken met BIM? 

De gevolgen van het werken met BIM zijn afhankelijk van de manier waarop deze techniek 
wordt gebruikt. De grootste gevolgen die BIM nu kan hebben is als bedrijven gaan werken 
met een 3D model en deze met elkaar uitwisselen via IFC. Het gebruik van een 3D model 
zorgt er onder andere voor dat er minder tekenfouten optreden en door de vonngeving van 
het model wordt inzichtelijker hoe het gebouw er uit komt te zien. Door dit model met IFC 
uit te wisselen met andere programma's, wordt het mogelijk simulaties met het 3D model uit 
te voeren, waardoor in de ontwerpfase meer infonnatie verkregen wordt dan nu mogelijk is. 
Daamaast kunnen de verschillende disciplines gebruik maken van hetzelfde model om het 
gebouw te ontwerpen. Zo kan de constructeur zijn constructie toetsen aan het 
architectonische model, en de installateur kan in 3D zien hoe hij zijn leidingen kan leggen. 
Vooral de uitwisselbaarheid zorgt voor een betere infonnatiestroom gedurende het ontwerp, 
waardoor er optimaler gebouwd kan worden dan nu. Het is op dit moment wel nodig dat er 
onderling goede afspraken gemaakt worden tussen de verschillende bouwpartners, omdat er 
anders nog weI problemen in de communicatie kunnen ontstaan. Denk hierbij aan de manier 
waarop gemodelleerd moet worden in het 3D model en dat er door iedereen met de goede 
versie van het bestand wordt gewerkt. 

• Wat zijn de verwachtingen aangaande Building SMART en BIM? 

Er wordt steeds vaker gewerkt met een 3D model en het is te verwachten dat de gehele 
bouwsector binnen een paar jaar overgestapt is. Gezien het gebruiksgemak en de voordelen 
van IFC, is te verwachten dat de uitwisseling van het 3D model met IFC een omvangrijke rol 
in de bouwsector gaat vervullen. Belangrijk hierbij is dat de kinderziektes snel uit het IFC 
model gehaald zijn en dat de import en exportfunctie van de verschillende softwarepakketten 
verbeterd. Het is las tiger om voor de andere technische oplossingen van BIM een 
verwachting uit te spreken, omdat deze nog niet op de markt zijn verschenen. Er kan 
daarom aileen gespeculeerd worden over het succes van deze technieken. Zo brengen alle 
technieken voordelen met zich mee ten opzichte van de manier waarop nu wordt gewerkt, 
een groot gedeelte van het succes zal echter afhangen van hoe gebruiksvriendelijk deze 
technieken zullen worden en wat de kosten zullen bedragen. Voor meer infonnatie over de 
verwachtingen van BIM, zie hoofdstuk 6.2. 

• Hoe interessant is Building SMART op dit moment voor de bouwsector? 

Om antwoord te geven op de vraag hoe interessant Building SMART is voor de bouwsector 
op dit moment, moet er gekeken worden naar wat nu mogelijk is met Building SMART, en 
dat is het 3D modelleren in combinatie met het gebruik van IFC. Ais gekeken wordt naar het 
3D modelleren zelf, dan blijkt dat dit een heel interessante ontwikkeling is voor de 
bouwsector. Door het gebruik van een 3D model, worden minder ontwerpfouten gemaakt, 
terwijl wijzigingen sneller doorgevoerd kunnen worden. Doordat de 3D 
modelleerprogramma's inmiddels al ver zijn doorontwikkeld, kan gesteld worden dat deze 
methode van ontwerpen op dit moment al heel interessant is voor de bouwsector om te 
implementeren. 

Voor het gebruik van IFC is dat minder duidelijk. Uit de resultaten van de IFC benchmark in 
hoofdstuk 5, wordt duidelijk dat het gebruik van IFC nu al voordelen met zich mee brengt. 
Tijdens de benchmark bewijst dit bestandsfonnaat zijn bestaansrecht doordat communicatie 
tussen verschillende typen programma's mogelijk is geworden. Dit betekend dat het IFC 
model als communicatiemiddel tussen de verschillende bouwpartijen kan worden gebruikt, 
waardoor de samenwerking kan worden verbeterd. Het grootste nadeel aan IFC op dit 
moment is dat uit de benchmark blijkt dat gemiddeld 13% van de data verloren gaat 
gedurende de uitwisseling via IFC. Dit probleem kan worden verholpen door te kijken naar 
welke software wordt gebruikt. Hierdoor kan dit percentage naar beneden worden gebracht 
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en wordt IFC dus een bruikbaar bestandsformaat. Building SMART is nu dus al een 
interessante techniek voor de bouwsector om de communicatie tussen de verschillende 
bouwpartners te bevorderen en de bouwfouten te reduceren. 

• Hoe groot zijn de voordelen van Building SMART op dit moment? 

Bij het kijken naar de voordelen kan er alleen worden gekeken naar het 3D modelleren en 
het uitwisselen via IFC. De vraag die dan van belang is, is hoe groot het voordeel is dat deze 
technieken met zich mee brengen. Het is onmogelijk om daar eenduidig antwoord op te 
geven. Dit komt doordat de voordelen van deze technieken voor elk bedrijf anders zijn. Zo 
zal een aannemersbedrijf heel andere voordelen behalen bij het gebruik van Building 
SMART dan een architectenbureau. Daamaast kan er aan de mogelijke kwaliteitsverhoging 
van het ontwerp geen meetbaar getal gekoppeld worden. 

De grootte van het voordeel van werken met Building SMART is kortom voor elk bedrijf en 
discipline anders. Ais gekeken wordt naar de architect, dan is het grootste voordeel voor 
hem dat er eenvoudig wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in het model. Het 
modelleren van de constructie zal waarschijnlijk overeen komen met de tijd die het nu kost 
om een gebouw in 2D te tekenen. Het grootste voordeel valt daama pas te behalen doordat 
wijzigingen veel sneller doorgevoerd kunnen worden. Dit is een belangrijk aspect, omdat er 
bij de huidige manier van bouwen vaak veel wijzigingen in het on twerp voorkomen voordat 
het eindontwerp is gerealiseerd. Het grootste voordeel voor een architect is daarom 
tijdswinst en een efficientere werkmethode. 

Om een exact aan te geven hoe groot de financiele voordelen uiteindelijk zijn IS dus 
onmogelijk. Mede doordat deze voordelen voort kunnen komen uit een efficientere 
planning, een kwalitatief hoger eindproduct en een snellere manier van werken. :Ben van de 
weinige kostenposten waar wel een getal aan gehangen kan worden zijn de faalkosten. Uit 
het literatuuronderzoek blijkt dat de faalkosten ongeveer 10% van de totale kosten bedragen. 
Bovendien blijkt uit dit literatuuronderzoek dat deze kosten bijna altijd te wijden zijn aan een 
foutieve communicatie. Het doel van Building SMART is juist om deze communicatie te 
verbeteren. Hoewel er nog steeds bouwfouten zullen optreden als Building SMART wordt 
gebruikt, is het te verwachten dat deze kostenpost kan worden gereduceerd. Als een 
aannemer hierdoor zijn winstpercentage met 2% verhoogt, dan is dit een verdubbeling van 
zijn winst. Het voordeel van Building SMART voor de bouwsector is daarom nu al groot 
genoeg om een investering te rechtvaardigen 

• Wanneer moeten bedrijven gebruik gaan maken van Building SMART? 

Wanneer bedrijven gebruik zouden moeten gaan maken van Building komt naar voren uit 
hoofdstuk 6. Hieruit blijkt dat BIM op dit moment wel interessant kan zijn voor de 
bouwsector, maar dat dit afhankelijk is van een aantal factoren. Deze factoren zijn kort 
beschreven in de beslissingsboom in paragraaf 6.3. Het komt er in het kort op neer dat het 
voor elk bedrijf verschillend is of BIM op dit moment interessant is om toe te gaan passen. 
De factoren die hierbij een rol spelen zijn of een bedrijf goed voor ogen heeft waarvoor zij 
BIM wil gaan gebruiken en of dit technisch mogelijk is, maar ook of het bedrijf het risico wel 
kan nemen om te investeren in een nieuwe techniek als BIM. Ais eindconclusie blijkt dat als 
een bedrijf positief kan antwoorden op alle punten uit hoofdstuk 6.3, BIM weI interessant is 
voor de bouwsector. Een bedrijf dat nu BIM gaat toepassen zal namelijk een aantal 
voordelen ten opzichte van zijn concurrentie kunnen verkrijgen. Hierdoor kan het bedrijf 
zijn marktpositie verbeteren en inkomsten vergroten. 
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7 Termen & Organisaties 

BIM Building Infonnation Model: Technische oplossing welke als doel heeft de 
communicatie tussen de verschillende bouwpartners te optimaliseren. 
hoofdstuk 3 

Building smart Vorm van BIM op basis van IFC. Wordt ondersteund door het lAI. Zie 
hoofdstuk 3, Website: www.builclingsmart.i.nfo 

Cadvisual 

COINS 

FiDuMo 

lAI 

ICT 

IDM 

IFC 

IFD 

PSlbouw: 

STABU 

VEC 

Mede oprichter Building Smart Chapter Benelux & FiDuMo. Bouwkundig 
bedrijf welke als doel heeft het rondinformeren en verkopen van BIM. 
Website: ww\v.cad\"l.<;uru.n1 

Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen: Heeft 
als doel het beschikbaar maken van afspraken over werkmethoden en 
in forma tie die nodig zijn om het bouwproces te ondersteunen. Ontwikkelt 
samen met VIS I de IDM voor Nederland. Website: www.coin~\vt:b.nl 

First Dutch Modelserver: De eerste modelserver in Nederland en de 3e ter 
wereld. De modelserver wordt gebruikt om aIle deelnemers aan een 
bouwproject tegelijk met elkaar te laten werken. Zie hoofdstuk 3.2.4 

International Alliance for Interoperability: Internationale organisatie welke als 
doe heeft de productiviteit en de efficientie in de bouwsector te verbeteren. 
Zie hoofdstuk 3. Website: www.iai-in tcmational.org 

Informatie en Communicatie Technologie: ICT is een veelvuldig gebruikte 
term, waaronder aIle technieken vallen die het mogelijk maken om langs 
elektronische weg in forma tie tussen personen over te dragen. Zie 
literatuurrapport hoofdstuk 5 

Infonnation Delivery Manual: Algemeen geldende afspraken voor het 
gebruik van BIM in de bouwsector. Zie hoofdstuk 3.2.3 

Industry Foundation Classes: Neutrale open uitwisselingsstandaard voor het 
werken met Building Smart. Zie hoofdstuk 3.2.1, 4.1 en 5.1 

International Framework for Dictionaries: Objecttypebibliotheek waarin de 
gegevens staan van de verschillende objecten in een 3D model. Zie 
hoofdstuk 3.2.2 

Proces- en Systeeminnovatie in de Bouw. Organisatie welke als doel heeft het 
bevorderen van Proces en systeeminnovatie in de Nederlandse bouwsector. 
Mede deelnemer aan het FiDuMo project. Website: www.psibouw.nJ 

De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en 
beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en 
utiliteitsbouw. Ontwikkelt de IFD in Nederland. Website: www. tabu.org 

Virtual Engineering Community: Naam van modelserver in de 
vliegtuigindustrie. Wordt al ruime tijd toegepast en heeft als basis gediend 
voor de modelserver in de bouwsector. Zie hoofdstuk 3.2.4 
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