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BRUGGEN BOUWEN MET ICT1

MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS, DAMES EN HEREN

Bouwen is een prachtig vak. Bouwwerken drukken een flinke stempel op 
onze leefomgeving. Om veel bouwwerken in het Nederlandse landschap 
kan je simpelweg niet heen. Op uw weg hier naartoe heeft u ongetwijfeld 
gemerkt dat dit letterlijk geldt voor bruggen. Zonder de IJsselbrug bij 
Deventer hadden velen van jullie vandaag een nog veel langere reis moeten 
maken. Bruggen hebben dan ook een belangrijke functie: ze verbinden 
werelden met elkaar die eerder niet of minder goed met elkaar verbonden 
waren. Vaak zijn bruggen ook technische en architectonische hoogstandjes. 
Een aantal bekende voorbeelden zijn de Golden Gate Bridge, de Sydney 
Harbour Bridge en het Millau Viaduct dat ik afgelopen zomer heb mogen 
bewonderen (zie Figuur 1).

Figuur 1: Golden Gate Bridge, Sydney Harbour Bridge, Millau Viaduct 

Een dergelijk hoogstandje voltrekt zich op dit moment ook in de buurt 
van Rotterdam. Daar wordt de nieuwe Botlekbrug gebouwd (zie Figuur 2). 
Met een totale lengte van 1.200 meter, maximale overspanningen van 
92 meter, zes betonnen heftorens van 58 meter hoogte en twee stalen 
beweegbare hefdelen die elk de afmetingen hebben van een voetbalveld 
is dit één van de grootste hefbruggen ter wereld. Het consortium A-Lanes 
A15, bestaande uit  Ballast Nedam, Strabag, Strukton en John Laing, is 
verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer & 
onderhoud2 over een periode van 20 jaar. Het consortium werkt in opdracht 
van Rijkswaterstaat.

1 Deze rede is in verkorte vorm uitgesproken op 9 oktober 2014.

2	 Het	consortium	is	eveneens	verantwoordelijk	voor	de	financiering.	De	financiering	wordt	hier	buiten	beschou-
wing gelaten.
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Het is natuurlijk een grote uitdaging om deze unieke brug te ontwerpen. 
Bij het maken van het ontwerp zijn 8 partijen betrokken geweest. Tijdens 
de ontwerpfase is een grote hoeveelheid informatie opgebouwd en 
uitgewisseld. Dit blijkt alleen al uit de 13.500 ontwerpdocumenten die in de 
verschillende ontwerpfasen zijn opgesteld. 

Quist	Wintermans	Architekten

Figuur 2: Realisatie en impressie van de eindsituatie van de nieuwe Botlekbrug 

Vervolgens moet de brug gebouwd worden. Dat brengt ook weer grote 
uitdagingen met zich mee. Want hoe krijg je de stalen hefdelen, die elk 
5.000 ton wegen, op hun plek? En hoe krijg je 40.000 m3 onderwaterbeton 
voor de fundering en 5.300 m3 beton voor de heftorens gestort? Bij de 
realisatiefase zijn meer dan 200 partijen betrokken. 

Nadat de brug is gebouwd dient deze ook nog 20 jaar beheerd en 
onderhouden te worden. Hierbij moet aan door de opdrachtgever 
bepaalde prestatie-eisen voldaan worden. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld 
doordat de brug onbedoeld open blijft staan, dan resulteert dit in een 
korting op de beschikbaarheidsvergoeding die de bouwcombinatie van de 
opdrachtgever ontvangt. Deze korting kan oplopen tot tienduizenden euro’s 
per kwartier. Geen kleinigheden dus. 

Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van een brug kan 
dus buitengewoon grote uitdagingen met zich meebrengen. Zowel in het 
bedrijfsleven als bij de afdeling Construction Management & Engineering 
van de Universiteit Twente mag ik dagelijks samenwerken met mensen 
die zich met dit soort uitdagingen bezighouden. Als echte bètascholier 
waren die bruggen voor mij ooit de reden om hier in Twente Civiele 
Techniek te gaan studeren. Bruggen bouwen van beton en staal, dat had 
mijn interesse. Maar tijdens de opleiding gebeurde er iets onverwachts. 

6



Ik raakte geïnspireerd door Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
en de ‘Twentse combinatie’ van bèta- en gammawetenschappen, ook 
wel samengevat met de slogan ‘High Tech, Human Touch’. Ik begon me 
te realiseren dat ICT allerlei mogelijkheden kan bieden om verschillende 
werelden in de bouw met elkaar te verbinden, maar dat het ook erg lastig 
is om dit in de bouwcontext voor elkaar te krijgen. Nadat ik mijn opleiding 
had afgerond wilde ik me met die uitdaging gaan bezighouden. Ik wilde 
bruggen gaan bouwen met ICT. 

Over die bruggen wil ik het vandaag met u hebben. Ik zal toelichten dat 
de bouwsector te zien is als een archipel die is opgedeeld in vele eilanden. 
De bouw wordt geplaagd door deze opdeling. Het verbinden en integreren 
van de eilanden is een belangrijk thema. De hoop wordt hierbij vaak 
gevestigd op ICT. ICT kan een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de 
verschillende eilanden. De ontwikkeling van steeds geavanceerdere ICT 
maakt deze mogelijkheden alleen maar groter. Ik zal echter toelichten dat 
we de potentie van deze bruggen pas echt kunnen benutten als er ook een 
aantal fundamentele veranderingen worden doorgevoerd op de eilanden 
zelf en in de samenhang tussen de eilanden. 

Deze rede heb ik als volgt opgebouwd. Eerst zal ik ingaan op de 
bouwsector als archipel met vele eilanden en het belang van het verbinden 
en integreren van deze eilanden. Vervolgens bespreek ik een aantal ICT-
ontwikkelingen en bekijk ik hoe deze ingezet kunnen worden om de 
verschillende eilanden met elkaar te verbinden. Ik zal met name aandacht 
besteden aan één belangrijke ICT-gerelateerde ontwikkeling voor de bouw, 
namelijk het werken met Bouw Informatie Modellen (BIM). Daarna ga ik 
in op veranderingen die op de eilanden zelf en in de samenhang tussen 
eilanden nodig zijn om ICT een nog betere brugfunctie te kunnen laten 
vervullen. Ik eindig met een schets van het onderzoek en onderwijs dat ik 
vanuit mijn leerstoel wil uitvoeren.  
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BOUWPROCESINTEGRATIE: 
HET VERBINDEN VAN EILANDEN

De bouwarchipel in Nederland is groter dan menigeen denkt3. Volgens 
cijfers van het CBS vertegenwoordigt de bouwsector in Nederland al 
jaren ongeveer 5% van het Bruto Binnenlands Product (Van de Rijt e.a., 
2010). In werkelijkheid is het economisch belang van de bouw groter. 
De bouw maakt namelijk gebruik van allerlei producten en diensten van 
toeleveranciers en adviseurs die door het CBS niet tot de bouw worden 
gerekend. De bouw is ook divers. Er worden allerlei soorten bouwwerken 
voortgebracht, variërend van woningen, kantoorgebouwen, scholen en 
ziekenhuizen tot wegen, bruggen, sluizen en tunnels. Deze bouwwerken 
ontstaan niet zomaar. Hiervoor worden bouwprocessen opgetuigd. De 
gang van zaken in die bouwprocessen staat centraal in mijn leerstoel. Maar 
wat is nu eigenlijk een bouwproces?

Het bouwproces zie ik breed over de levenscyclus van bouwwerken: het 
gaat niet alleen om de activiteiten die nodig zijn voor het bouwen van 
een bouwwerk. Het gaat om alle activiteiten, van initiatief tot en met het 
gebruik en uiteindelijk de sloop van een bouwwerk (NEN 2634, 2002). Dit 
proces kan op allerlei detailniveaus opgedeeld worden in deelfasen (zie 
bijvoorbeeld DNR-STB, 2009; Dorée, 1996; NEN 2574, 1993). Ik zal nu een 
wat generieke indeling hanteren die uitgaat van de volgende fasen: 
 -  Programmeren: alle activiteiten die nodig zijn om te komen tot een 

programma van eisen voor het nieuwe bouwwerk. 
 -  Ontwerpen: het programma van eisen wordt, in toenemende mate 

van gedetailleerdheid, vertaald naar een maakbare oplossing. Vorm en 
samenstelling van het bouwwerk worden in deze fase bepaald.

 -  Realiseren: het bouwwerk wordt gerealiseerd op basis van het 
uitgewerkte ontwerp. Dit gebeurt meestal op de uiteindelijke 
gebruikslocatie.

 -  Beheren & onderhouden (gebruiken): het bouwwerk wordt in gebruik 
genomen, beheerd en onderhouden. 

3	 De	bouw	zie	ik	hier	breed:	ik	doel	zowel	op	woningbouw	en	utiliteitsbouw	(gezamenlijk	de	B&U-sector),	als	op	
grond-,	weg-	en	waterbouw	(de	GWW-sector).	Hierbij	realiseer	ik	me	dat	er	verschillen	bestaan	tussen	deze	
twee	sectoren.	Voor	deze	rede	zijn	deze	verschillen	minder	relevant.	
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Met dit bouwproces of eigenlijk de bouwprocessen in de bouwsector is 
nogal wat aan de hand. Regelmatig is de bouw negatief in het nieuws. 
En dit gebeurt niet alleen vanwege de economische crisis die de laatste 
jaren als een tsunami over de bouwarchipel raast. Een voorbeeld zijn de 
berichten over faalkosten, ofwel onnodige kosten. Deze faalkosten worden 
ingeschat op bijna 11% van de omzet van de bouw (USP Marketing 
Consultancy, 2010). Als je je bedenkt dat de totale bouwproductie in 
Nederland ongeveer €57 miljard per jaar bedraagt (in 2011; zie EIB, 2012b), 
dan hebben we het voor de hele Nederlandse bouwsector over een 
aanzienlijk bedrag. 

Een ander voorbeeld is de berichtgeving over de beperkte 
productiviteitsgroei in de bouw. Cijfers uit de Verenigde Staten tonen 
dat de productiviteit in de Amerikaanse bouw in de periode van 1964 tot 
2009 zeer beperkt is gestegen (Eastman e.a., 2011; Teicholz e.a., 2001). 
De productiviteit in andere sectoren daarentegen is in die periode meer 
dan verdubbeld. Cijfers uit Australië geven een vergelijkbaar beeld: de 
productiviteitsgroei in de bouw is verwaarloosbaar geweest in de periode 
van 1986 tot 2008 (Fulford en Standing, 2014). 

Verder wil ik hier publicaties over het innovatieve vermogen van de 
bouwsector noemen. Vergeleken met andere sectoren scoort de bouw 
laag op het gebied van innovatie (CBS, 2009; De Bruijn en Maas, 2005; 
EIB, 2011). En dat terwijl innovatie steeds belangrijker wordt om aan 
de steeds complexere vragen van opdrachtgevers te kunnen voldoen. 
Denk hier aan het bouwen in dichtbevolkte gebieden, de steeds kortere 
realisatieperioden en de steeds hogere eisen ten aanzien van het beperken 
van milieubelasting en bouwhinder. 

Dit is toch wel een aardige portie negatief nieuws over de bouwsector. 
Gelukkig kan ik u verklappen dat ik niet 40 minuten zo door hoef te gaan. 
Maar ook al kunnen we de nodige kanttekeningen en nuanceringen bij deze 
berichten plaatsen, moeten we erkennen dat er fundamentele problemen 
zijn. Waar komt dit nu door?

De belangrijkste oorzaken moeten we zoeken in de structurele kenmerken 
van de bouw. Deze kenmerken maken de bouw uniek ten opzichte van 
andere sectoren. Hier spelen zaken als het unieke karakter van bouwwerken 
en de realisatie op de gebruikslocatie in plaats van in een fabriek.  
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Maar voor een belangrijk deel zijn deze bepalende kenmerken samen te 
vatten met het woord ‘fragmentatie’, of ‘opdeling’ (Dave en Koskela, 2009; 
Nitithamyong en Skibniewski, 2004; Winch, 1998). De bouw is te zien als 
een archipel met vele eilanden die op ten minste drie manieren sterk is 
opgedeeld (Fergusson, 1993; Sheffer, 2011):

Figuur	3:	Fragmentatie	in	de	bouw	(gebaseerd	op	Fergusson,	1993)

Ten eerste is het bouwproces opgedeeld in verschillende 
bouwprocesfasen. In de praktijk wordt er vaak een strikte scheiding 
tussen deze fasen aangehouden. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt 
door de traditionele samenwerkingsvorm die de bouw al jaren domineert 
(EIB, 2012a). Bij deze samenwerkingsvorm wordt het ontwerp door de 
opdrachtgever zelf gemaakt of worden de ontwerpactiviteiten door de 
opdrachtgever uitbesteed aan ontwerpende partijen. De bouwer wordt pas 
betrokken wanneer het ontwerp gereed is. Wanneer het werk gerealiseerd 
is, wordt het bouwwerk opgeleverd aan de opdrachtgever. Het bouwwerk 
kan in gebruik worden genomen en wordt beheerd en onderhouden. 

Op deze manier ontstaat er een soort ‘estafette aanpak’ waarbij de ene fase 
‘het stokje overpakt’ van de andere fase. Iets minder positief geformuleerd 
wordt het ook wel eens een ‘over de schutting aanpak’ genoemd. Vanuit de 
ene fase wordt informatie over de schutting gegooid naar de volgende fase. 
Gevolg is dat er weinig tot geen afstemming is tussen de fasen en dat de 
verschillende fasen vooral afzonderlijk geoptimaliseerd worden.  
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Gevolg is ook dat de informatie- en kennisuitwisseling tussen de fasen 
minimaal is. Hoewel binnen de fasen vaak ‘intelligentere’ informatie 
beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van 3D-modellen, gebeurt 
uitwisseling tussen de fasen van oudsher meestal op basis van 
documenten en 2D-tekeningen. De opdeling van het bouwproces naar 
bouwprocesfasen wordt verticale fragmentatie genoemd.

Ten tweede zijn bouwprojecten opgedeeld naar partijen die in een 
bepaalde bouwprocesfase participeren. Denk aan de architect en 
verschillende adviseurs in de ontwerpfase en een bouwer en allerlei 
(gespecialiseerde) onderaannemers en toeleveranciers in de realisatiefase. 
Deze fragmentatie komt voort uit de groeiende complexiteit van de bouw 
en de behoefte aan gespecialiseerde kennis (Mitropoulos en Tatum, 2000). 
Hierdoor ontstaan specialistische bedrijven die ingeschakeld worden 
op basis van hun specifieke expertise (Dubois en Gadde, 2000; Sheffer, 
2011). Gevolg is dat de bouw steeds verder gefragmenteerd raakt. In de 
realisatiefase bijvoorbeeld besteden bouwers werkzaamheden steeds meer 
uit aan onderaannemers en toeleveranciers. Percentages uitbesteed werk 
lopen tegenwoordig op tot wel 75% van de omzet (Dubois en Gadde, 
2000). Dit betekent ook dat er steeds meer partijen betrokken zijn bij de 
realisatie van een bouwwerk. Het grote aantal (kleine) partijen maakt de 
bouw uniek ten opzichte van andere sectoren (ibid.).

Door deze vorm van fragmentatie ontstaat er in een bouwproject een 
netwerk van steeds meer partijen. Deze autonome partijen hebben elk 
hun eigen belangen en achtergronden, maar ook hun eigen werkwijzen en 
ICT-systemen (Adriaanse e.a., 2004; 2005; Boland e.a., 2007; Rahman en 
Kumaraswamy 2004). Dit netwerk van partijen wordt bijeengehouden door 
(gedetailleerde) contracten en partijen worden per project geselecteerd 
op basis van de laagste prijs (Bankvall e.a., 2010; Dubois en Gadde, 2000; 
2002). Gevolg is dat partijen vooral hun eigen bijdrage optimaliseren 
en er beperkte kennis- en informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de 
partijen (Adriaanse e.a., 2004; 2005; Dainty e.a., 2006). Er zijn weinig 
prikkels bij betrokken partijen om dit te veranderen. Het succes van 
een bouwproject hangt echter niet alleen af van het functioneren van 
een enkele partij, maar van het functioneren van het hele netwerk van 
partijen over de verschillende fasen van het bouwproces (Gann en Salter, 
2000). De opdeling naar partijen per bouwprocesfase wordt horizontale 
fragmentatie genoemd. 
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Tot slot is de bouw opgedeeld in projecten die in de loop der tijd worden 
uitgevoerd. In de bouw wordt vooral projectmatig gewerkt. Hierbij werken 
partijen aan meerdere (en soms een groot aantal) projecten. Er wordt 
meestal samengewerkt over de looptijd van één project (Dubois en Gadde, 
2000; 2002). Na afloop van het project valt dit samenwerkingsverband 
uiteen. In een volgend project wordt vaak weer met andere partijen 
samengewerkt. 

Het is een belangrijke uitdaging voor partijen om voor nieuwe projecten te 
leren van ervaringen uit eerdere projecten (Dorée en Holmen, 2004; Gann 
en Salter, 2000; Winch, 1998). Het projectmatige karakter van de bouw 
en de wisselende samenwerkingsverbanden maken kennisverspreiding 
van het ene naar het volgende project echter lastig. Daarnaast is het een 
uitdaging om een project te zien in samenhang met de andere projecten 
die er op een bepaald moment binnen die partij lopen (Dorée en Holmen, 
2004; Dubois en Gadde, 2002; Engwall, 2003). Projecten worden veelal 
individueel en niet in samenhang gemanaged. De opdeling in projecten 
wordt longitudinale fragmentatie genoemd. 

Deze drie vormen van fragmentatie leiden ertoe dat er allerlei eilanden 
ontstaan: bouwprocesfasen, partijen en projecten. Dit hoeft op zich 
geen probleem te zijn, mits er voldoende coördinatie tussen de eilanden 
plaatsvindt zodat beslissingen en activiteiten op elkaar zijn afgestemd. 
Een belangrijke voorwaarde voor deze coördinatie is dat er informatie- en 
kennisuitwisseling tussen de eilanden plaatsvindt. Ook is het van belang 
dat er voldoende mogelijkheden en prikkels aanwezig zijn om de eilanden 
te ‘verbinden’ en het geheel te managen en te optimaliseren (Bankvall 
e.a., 2010; Mitropoulos en Tatum 2000; Sahin en Robinson, 2002). Hier 
schort het in de praktijk nogal eens aan. Dit is een belangrijke oorzaak 
van de problematiek die ik eerder heb genoemd: hoge faalkosten, lage 
productiviteit en beperkte innovatie.

De bouwsector worstelt al lange tijd met deze drie vormen van 
fragmentatie. Er wordt gezocht naar manieren om de eilanden die in 
de loop der tijd zijn ontstaan weer meer te integreren, waardoor deze 
meer één geheel gaan vormen. In lijn met de eerder genoemde vormen 
van fragmentatie kunnen ook drie vormen van integratie worden 
onderscheiden. 
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 -  Bij verticale integratie gaat het om het delen van informatie en kennis 
tussen de verschillende fasen van het bouwproces. Denk hierbij aan 
het inbrengen van beheer- & onderhoudskennis en realisatiekennis in 
de ontwerpfase en het ‘zo optimaal mogelijk’ voorzien van de beheer- 
& onderhoudsfase en de realisatiefase van informatie en kennis uit de 
voorgaande bouwprocesfasen.

 -  Bij horizontale integratie gaat het om het delen van informatie en 
kennis tussen de verschillende partijen die tijdens een bouwprocesfase 
samenwerken.

 -  Bij longitudinale integratie gaat het om het delen van informatie en 
kennis tussen verschillende projecten. 

Met alleen het delen van informatie en kennis zijn we er echter nog niet. 
Het idee is ook dat de verschillende eilanden, op basis van deze informatie 
en kennis, niet meer afzonderlijk, maar meer als één geheel worden 
gemanaged en ‘geoptimaliseerd’. De eilanden smelten zo samen tot één 
geheel. Dit noemen we bouwprocesintegratie. 

Een eerste stap richting integratie is dus het stroomlijnen van informatie- en 
kennisstromen tussen de net behandelde eilanden. Hier is al veel mee te 
winnen. In het bouwproces worden immers grote hoeveelheden informatie 
opgebouwd en uitgewisseld tussen betrokken partijen. De bouw wordt 
niet voor niets wel een informatie- en communicatie-intensieve sector 
genoemd (Dave en Koskela, 2009; Davies en Harty, 2013; Samuelson 
en Björk, 2014). Uit een recentelijk uitgevoerd onderzoek bij de afdeling 
Construction Management & Engineering komen informatie-uitwisseling 
en communicatie als belangrijkste succesfactoren naar voren in de 
samenwerking tussen bouwers en toeleveranciers (Bemelmans e.a., 2012). 
En juist in die informatie-uitwisseling en communicatie gaat het nodige mis. 
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (2010) in de Nederlandse 
bouwsector komt ‘slechte informatie-uitwisseling en communicatie’ 
bijvoorbeeld als de belangrijkste oorzaak van faalkosten in de bouw naar 
voren.

Een tweede stap is voor integratie echter ook nodig. Wanneer er 
geen mogelijkheden of prikkels zijn om het bouwproces als geheel 
te optimaliseren, komt het verbeteren van alleen de informatie- en 
kennisstromen neer op het optimaliseren van een suboptimale situatie. 
Er zijn verschillende organisatorische ontwikkelingen gaande waarmee 
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de eilanden meer structureel worden verbonden en meer samensmelten. 
Hierdoor wordt integratie beter mogelijk en hebben (meer) partijen 
belang bij het optimaliseren van het bouwproces. Welke organisatorische 
ontwikkelingen in de bouw zijn hier van belang? Ik zal drie belangrijke 
organisatorische ontwikkelingen aanstippen en de gevolgen voor de 
verschillende vormen van integratie aangeven.

1. INTEGRALE CONTRACTEN
Een belangrijke organisatorische ontwikkeling die zich vooral richt op 
verticale integratie is het werken met integrale contracten. Tot voor 
kort kenden we een strikte scheiding van verantwoordelijkheden over 
de fasen van het bouwproces. Tegenwoordig zien we dat er, met 
name in grote, complexe projecten, steeds meer aandacht is voor 
zogenaamde geïntegreerde contracten, waarbij de opdrachtgever 
meer verantwoordelijkheden bij een bouwer neerlegt (EIB, 2012a). Bij 
Engineering & Build (EB) en Design & Build (DB) contracten wordt de 
bouwer al verantwoordelijk voor een steeds groter deel van het ontwerp. 
We zien echter ook steeds vaker Design Build Maintain (DBM), Design 
Build Finance Maintain (DBFM) en Design Build Finance Maintain Operate 
(DBFMO) contracten, waarin de opdrachtnemer ook verantwoordelijk is 
voor beheer en onderhoud (M) en eventueel voor voorfinanciering (F) en 
exploitatie (O).

Belangrijk is dat in meer geïntegreerde contractvormen de bouwer 
verantwoordelijk is voor grotere delen van het bouwproces, waardoor 
deze het bouwproces over grotere delen kan managen en er 
prikkels ontstaan om over verschillende bouwprocesfasen heen te 
optimaliseren. De bouwer heeft er simpelweg financieel belang bij 
om dit te doen. In de meeste uitgebreide contractvormen ontstaan er 
mogelijkheden tot informatie- en kennisstromen tussen de ontwerp-, 
realisatie- en beheer- & onderhoudsfasen. Het loont dan bijvoorbeeld 
om de uitkomsten van ‘uitvoerbaarheidsanalyses’, ‘logistieke analyses’, 
‘onderhoudbaarheidsanalyses’ en ‘levenscyclusanalyses’ mee te nemen bij 
ontwerpkeuzes. Ook kan de opdrachtnemer er op sturen dat de informatie 
die in een bouwprocesfase benodigd is, in de voorgaande fasen al ‘zo 
optimaal mogelijk’ wordt opgebouwd en ‘doorrolt’ naar de volgende fasen. 
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2. KETENSAMENWERKING4

Een andere belangrijke organisatorische ontwikkeling waar in de bouw 
steeds meer aandacht voor is, is ketensamenwerking (USP, 2012). Bij 
ketensamenwerking proberen bij het bouwproces betrokken partijen de 
prestatie van de gehele keten te optimaliseren (Chao-Duivis en Wamelink, 
2013). Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld een duidelijke gedeelde 
samenwerkingsstrategie te formuleren en evenwichtige afspraken te maken 
over risico- en beloningssystemen. Ook wordt bekeken hoe informatie en 
kennis uitgewisseld kan worden om zo als geheel beter te functioneren. Op 
deze manier worden niet alleen de informatie- en kennisstromen verbeterd 
(en waar nodig geïntensiveerd), maar is er ook een prikkel aanwezig om 
grotere delen van het bouwproces te optimaliseren. Hier kan, afhankelijk 
van de reikwijdte van de ketensamenwerking, sprake zijn van verticale en 
horizontale integratie. 

Vaak werken partijen bij ketensamenwerking niet alleen binnen één project, 
maar projectoverstijgend met elkaar samen (ibid.). In dat geval ontstaan 
er betere mogelijkheden en prikkels tot longitudinale integratie waarbij 
kennis en informatie tussen projecten worden gedeeld en investeringen in 
het stroomlijnen van samenwerkingsprocessen over meerdere projecten 
kunnen worden terugverdiend. 

3. MODULAIRE BOUWSYSTEMEN
Een derde en laatste belangrijke ontwikkeling voor de bouw die ik wil 
noemen is het werken met modulaire bouwsystemen. Het werken met 
dergelijke systemen is niet nieuw, maar komt de laatste tijd weer meer 
in de belangstelling te staan (McGraw-Hill Construction, 2011). Het idee 
achter modulaire bouwsystemen is dat deze zijn opgebouwd uit modules 
die onafhankelijk van elkaar ontworpen en geproduceerd kunnen worden 
(Baldwin en Clark, 1997). De modules kunnen op verschillende manieren 
samengevoegd worden tot één werkend geheel. In een later stadium kan 
het geheel eventueel weer ontmanteld worden en kunnen de delen weer op 
andere plekken worden hergebruikt.

Modulaire bouwsystemen kunnen op verschillende plekken in de 
bouwarchipel worden toegepast. Een goed voorbeeld hiervan is 
de woningbouw (Hofman e.a., 2009). Door het samenvoegen van 

4	 In	de	wetenschappelijke	literatuur	wordt	vaak	over	supply	chain	management	of	partnering	gesproken.	
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verschillende modules tot één woning kan aan een variëteit aan 
klanteneisen worden voldaan. De modules worden in allerlei projecten 
gebruikt en de productie van de modules kan industrieel plaatsvinden. 
Net als bij de net behandelde ketensamenwerking, wordt bij het werken 
met modulaire bouwsystemen vaak projectongebonden samengewerkt 
met vaste partners (ibid.). Op deze manier worden alle drie de vormen 
van integratie beter mogelijk. Door de standaardisatie van modules en 
het werken met vaste partners ontstaan bij modulaire bouwsystemen 
mogelijkheden om processen vergaand te stroomlijnen en te automatiseren 
(Azhar e.a., 2012; McGraw-Hill Construction, 2011).

Elk van de genoemde organisatorische ontwikkelingen heeft dus gevolgen 
voor de drie vormen van integratie. Bij deze ontwikkelingen ontstaan 
er meer mogelijkheden en meer prikkels om verticale, horizontale en 
longitudinale integratie verder vorm te geven. Wat ook blijkt is dat 
het belang van informatie- en kennisstromen bij de organisatorische 
ontwikkelingen groter wordt om de gewenste optimalisaties te kunnen 
realiseren. 

Samenvattend kunnen we stellen dat bouwprocessen op verschillende 
manieren gefragmenteerd zijn, waardoor er eilanden ontstaan: 
bouwprocesfasen, partijen en projecten. We willen die eilanden sterker 
met elkaar verbinden door de informatie- en kennisstromen ertussen te 
verbeteren. Hiermee is al veel te winnen. Echter, willen we de fragmentatie 
echt structureel aanpakken, dan zullen we het bouwproces anders 
moeten organiseren. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden en prikkels 
om het bouwproces verder te optimaliseren. Dit kan door te kiezen 
voor bijvoorbeeld geïntegreerde contracten, ketensamenwerking en het 
werken met modulaire bouwsystemen. In die situaties gaan informatie- en 
kennisuitwisseling een nog belangrijkere rol spelen. 
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ICT-ONTWIKKELINGEN  
EN DE BOUW

Het is duidelijk geworden dat de bouwarchipel is opgedeeld in vele 
eilanden. Informatie- en kennisuitwisseling spelen een belangrijke rol 
bij het verbinden van deze eilanden, waardoor deze meer één geheel 
kunnen gaan vormen. Het is niet meer dan logisch om nu een blik te 
gaan werpen op ICT. Zou ICT een brugfunctie kunnen vervullen tussen de 
eilanden in de bouw? Op het gebied van software, hardware en netwerken 
hebben zich de laatste 50 jaar in ieder geval stormachtige ontwikkelingen 
voorgedaan. Er wordt wel gesteld dat we in het ‘computertijdperk’ en het 
‘informatietijdperk’ leven. 

ICT is ondertussen zo normaal in ons dagelijks leven dat we ons niet 
altijd meer realiseren dat ICT-ontwikkelingen zich relatief snel hebben 
voltrokken. Want hoe lang is het geleden dat we nog brieven schreven en 
driftig met Tipp-Ex veegden om fouten te corrigeren? Het was bijvoorbeeld 
het jaar 1982 toen het tijdschrift ‘Time’ de Personal Computer uitriep tot 
‘Machine van het jaar’. Begin jaren 90 van de vorige eeuw volgde het 
World Wide Web, waardoor uiteindelijk massaal gebruik gemaakt kon 
worden van het Internet. De introducties van de iPhone en de iPad lijken 
misschien alweer even geleden, maar deze vonden plaats in respectievelijk 
2007 en 2010. En velen van jullie maken gebruik van sociale netwerken 
zoals Facebook. Facebook is in 2004 geïntroduceerd en is sindsdien 
uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In januari van dit jaar had Facebook 
1,23 miljard gebruikers. Ik zou nu kunnen vragen wie hier in de zaal een 
mobiele telefoon heeft. Met uitzondering van mijn kinderen zal iedereen 
waarschijnlijk zijn hand opsteken. Maar hoe zat dat 15 jaar geleden? En wat 
vonden we toen van die mobiele telefoon? Ik wil u vragen in gedachten 
naar 1999 te gaan en dan het volgende filmpje te bekijken.

ICT heeft onze wereld kortom ingrijpend veranderd. Maar wat staat ons nog 
te wachten? Hoe zal ICT de wereld de komende 15 jaar veranderen? Wie de 
krant openslaat kan bijna dagelijks lezen over allerlei nieuwe ontwikkelingen 
die op ons afkomen, zoals 3D-printers, drones, zelfrijdende auto’s, 
augmented reality, big data en ‘Het Internet der Dingen’.  
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Natuurlijk kunnen we, net als bij de mobiele telefoon 15 jaar geleden, 
stellen dat we prima zonder kunnen. Veel van deze nieuwe ICT-
ontwikkelingen zullen echter grote gevolgen gaan hebben. Er wordt wel 
gesteld dat we nog aan het opwarmen zijn voor de echt grote stappen op 
ICT-gebied (Brynjolfsson en McAfee, 2014). Brynjolfsson en McAfee (ibid.), 
onderzoekers van MIT, geven in hun pas uitgekomen boek ‘The Second 
Machine Age’ een drietal redenen voor het feit dat ICT-ontwikkelingen 
steeds sneller gaan:

1. EXPONENTIËLE ONTWIKKELING
Gordon Moore, één van de drie oprichters van Intel heeft in 1965 
voorspellingen gedaan over de ontwikkeling van de kracht van 
computers. Dit staat nu bekend als ‘De wet van Moore’. Volgens deze 
wet verdubbelt de computerkracht elke 18 maanden5. Dit betekent 
dat de computerkracht over 18 maanden vanaf dit moment dubbel zo 
groot is als alle computerkracht die in al de jaren voor dit moment is 
ontwikkeld. En dit gebeurt nu al zo’n 50 jaar! Brynjolfsson en McAfee 
(ibid.) stellen dat deze exponentiële ontwikkeling ook geldt voor allerlei 
hardwarecomponenten, zoals processors, geheugen en sensoren. Deze 
constante exponentiële verbetering maakt dat computers steeds sneller, 
goedkoper, kleiner en lichter worden. Een voorbeeld om dit verhaal te 
ondersteunen is de supercomputer die de Amerikaanse overheid in 1996 
in gebruik nam (ibid.). Bij de introductie was dit de snelste supercomputer 
ter wereld. De ontwikkelkosten bedroegen $55 miljoen en de computer 
had een vloeroppervlak nodig dat bijna zo groot was als een tennisbaan. 
In 2006 kwam de Sony PlayStation 3 uit. Deze computer had dezelfde 
computersnelheid als de net genoemde supercomputer, maar kostte toen 
slechts $500 en kon zonder problemen in een kastje in de huiskamer 
geplaatst worden. Hoog tijd voor de Amerikaanse overheid om de 
supercomputer uit te faseren…

5	 In	de	oorspronkelijke	publicatie	gaat	Moore	uit	van	een	verdubbeling	per	jaar	(Moore,	1965).	Daarnaast	geeft	
Moore	aan	dat	hij	verwacht	dat	deze	verdubbeling	10	jaar	zal	aanhouden.	Deze	10	jaar	is	achteraf	te	conservatief	
gebleken.	In	1975	heeft	Moore	de	verdubbelingssnelheid	gewijzigd	van	1	jaar	naar	2	jaar.	Tegenwoordig	is	het	
gebruikelijk	om	uit	te	gaan	van	18	maanden	als	verdubbelingssnelheid	van	computerkracht	(Brynjolfsson	en	
McAfee,	2014).	
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2. DIGITALISERING 
Er is steeds meer informatie die ook steeds meer digitaal beschikbaar 
komt via digitale netwerken, zoals het Internet. Denk aan documenten, 
foto’s, gegevens van sociale netwerken, kaarten en data van sensoren. 
Dit gaat met een enorme snelheid. De mensheid heeft de laatste 2 
jaar meer informatie geproduceerd dan in de tweeduizend jaar ervoor 
(Mayer-Schönberger en Cukier, 2013). De digitale beschikbaarheid van 
informatie maakt dat we deze op allerlei plekken kunnen benaderen en 
eenvoudig kunnen hergebruiken. Dit levert ons extra inzichten en allerlei 
mogelijkheden om analyses uit te voeren (Brynjolfsson en McAfee, 2014). 
Het zijn tegenwoordig niet alleen mensen die gebruik maken van het 
Internet, maar ook ‘dingen’. Deze dingen zijn bijvoorbeeld vuilcontainers 
die aangeven dat ze geleegd moeten worden en wekkers die aangeven dat 
je 10 minuten eerder moet opstaan omdat er op jouw route een file staat. 
Vandaar dat ook wel gesproken wordt over ‘Het Internet der Dingen’. Op 
deze manier wordt steeds meer data gegenereerd, beschikbaar gesteld via 
Internet en vervolgens hergebruikt. Onderzoeksbureau Gartner verwacht 
dat in 2020 26 miljard ‘dingen’ berichten zullen versturen (Gartner, 2013). 
Dit is 30 keer meer dan het aantal in 2009. 

3. (OPNIEUW) COMBINEREN 
Veel ICT-innovaties bevatten zelf geen nieuwe elementen, maar zijn 
nieuw doordat ICT-ontwikkelingen die al lang of kort bestaan op een 
nieuwe manier gecombineerd worden. Hier zijn vele voorbeelden van te 
geven. Wanneer we een auto bijvoorbeeld uitrusten met een computer 
en sensoren en voorzien van kaarten en actuele informatie over straten 
ontstaan er mogelijkheden voor een zelfrijdende auto (Brynjolfsson en 
McAfee, 2014). 

Ontwikkelingen in het computertijdperk resulteren er dus in dat er steeds 
‘slimmere’ computers ontstaan, dat steeds meer informatie digitaal 
beschikbaar is en gedeeld kan worden via digitale netwerken en dat er 
steeds meer combinaties van informatie en ICT-toepassingen worden 
gevonden die weer tot nieuwe ICT-innovaties leiden. Deze ICT-trends 
hebben al grote veranderingen met zich meegebracht, maar gaan nog 
veel grote veranderingen teweeg brengen. Dit geldt niet alleen voor 
huishoudens, maar ook voor bedrijven. 
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Bedrijven investeren intussen substantieel in ICT. Uit cijfers van het CBS 
blijkt dat Nederlandse bedrijven en overheden in 2011 €13,9 miljard 
hebben geïnvesteerd in ICT (CBS, 2014). Hiermee bedragen de ICT-
investeringen 13% van de totale investeringen van deze partijen. Hoewel 
de ICT-investeringen aanzienlijk zijn, zijn de verschillen tussen sectoren 
groot. In sommige sectoren wordt zeer veel in ICT geïnvesteerd, in andere 
sectoren zijn deze investeringen relatief laag. Door wetenschappers wordt 
al jarenlang beweerd dat de ICT-investeringen in de bouwsector relatief 
beperkt zijn, zeker als deze worden vergeleken met de automobiel- en 
luchtvaartindustrie (Dainty e.a., 2006; Dave en Koskela, 2009; Duyshart 
e.a., 2003). Een vaak gebruikte indicator voor het ICT-gebruik in een sector 
is de verhouding tussen de ICT-investeringen en de totale investeringen. 
Wanneer naar die cijfers per sector wordt gekeken (zie Figuur 4) blijkt 
inderdaad dat de Nederlandse bouwsector verre van voorop loopt qua ICT-
investeringen (CBS, 2011; 2014).   

Figuur	4:	Aandeel	ICT-investeringen	in	de	totale	investeringen	per	bedrijfstak
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Hier is toch sprake van een vreemde paradox. Want zijn deze relatief lage 
ICT-investeringen niet vreemd voor een gefragmenteerde en informatie- 
en communicatie-intensieve sector die zoveel baat heeft bij verbeterde 
informatie- en kennisstromen? Het lijkt erop dat ICT juist zo’n belangrijke 
brugfunctie kan vervullen tussen de eilanden in de bouwarchipel, 
waardoor je eerder hoge dan lage ICT-investeringen zou verwachten. Er 
zijn verschillende onderzoeken gedaan naar redenen voor de beperkte ICT-
investeringen in de bouw (Dainty e.a., 2006; Eadie e.a., 2013; Samuelson 
en Björk, 2014; Stewart e.a., 2004). Opvallend in deze onderzoeken is dat 
de eerder genoemde vormen van fragmentatie juist vaak als oorzaken naar 
voren komen van de beperkte ICT-investeringen. Verderop in dit betoog zal 
ik hier dieper op ingaan. 

Toch worden ook andere geluiden hoorbaar. Zo wordt er in een onderzoek 
uit 2006 naar het ICT-gebruik binnen de Europese Unie aangegeven dat 
de bouw traditioneel achterblijft met haar ICT-gebruik, maar dat er recent 
belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van e-commerce, 
documentmanagementsystemen en Bouw Informatie Modellen (BIM) 
(Europese Commissie, 2006). Dit Europese onderzoek concludeert dat deze 
ontwikkelingen belangrijke kansen bieden voor de bouwsector. 

Dit beeld wordt bevestigd in een recent onderzoek naar het gebruik 
van dit soort ICT-systemen in de Zweeds bouwsector (Samuelson en 
Björk, 2014). In deze studie wordt op basis van metingen uit 1998, 2000, 
2007 en 2011 geconcludeerd dat het gebruik van deze ICT-systemen 
inderdaad toeneemt. Er worden steeds meer documenten gedeeld via 
documentmanagementsystemen en er wordt steeds vaker gebruikgemaakt 
van e-commerce. Er wordt ook aangegeven dat de toepassing van BIM 
nog beperkt is, maar dat de inzet van BIM sinds 2007 snel toeneemt. De 
verwachting wordt uitgesproken dat BIM van deze drie ontwikkelingen 
uiteindelijk de grootste impact zal hebben op de bouwsector. 

Een goede reden om de BIM-ontwikkeling6 eens nader onder de loep te 
nemen. Want zou deze ICT-gerelateerde ontwikkeling dan die brug kunnen 
vormen die de eilanden in de bouwarchipel beter met elkaar verbindt? 

6	 Deze	ontwikkeling	wordt	met	allerlei	termen	aangeduid,	zoals	Virtueel	Bouwen,	Virtual	Design	&	Construction,	
5D	en	nD.	Hiermee	wordt	ongeveer	hetzelfde	bedoeld.	
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BIM: HET VERBINDEN  
VAN EILANDEN

Het beeld uit het Zweedse onderzoek dat het gebruik van BIM de laatste 
jaren sterk toeneemt is geen Zweeds incident. Het steeds grotere belang 
van BIM volgt ook uit andere onderzoeken. Zo blijkt dat in 2012 in de 
Verenigde Staten 71% van de bedrijven in de bouwsector aangeven dat 
ze van BIM gebruik maken (McGraw-Hill Construction, 2012). In 2009 was 
dit percentage nog 49%. In West Europa (Duitsland, Engeland, Frankrijk) 
lag dit percentage in 2010 op 36% (McGraw-Hill Construction, 2010). 
Inmiddels wordt het gebruik van BIM voorgeschreven door overheden in 
Scandinavië en in landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
en Singapore (McGraw-Hill Construction, 2014). Dit geeft daar een flinke 
impuls aan het BIM-gebruik. 

Figuur	5:	Weergaven	van	Bouw	Informatie	Modellen

Links boven:
Markthal,	Rotterdam	-	 
JP van Eesteren    

Rechts	boven:
Drachtsterweg	-	Heijmans

Links midden:
Midfield	Terminal	Building,	 
Abu	Dhabi	International	 
Airport

Rechts	midden:
Researchgebouw	UMC	 
St Radboud - ARCADIS

Links onder:
OV	Terminal	Arnhem	-	 
Ballast Nedam, BAM 

Rechts	onder:
Botlekbrug –  
Consortium A-Lanes A15
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De BIM-ontwikkeling gaat zeker niet voorbij aan Nederland. Allerlei 
architecten- en ingenieursbureaus zijn bijvoorbeeld actief bezig met de 
invoering van BIM. En wie de jaarverslagen van de laatste jaren van de 
grote Nederlandse bouwbedrijven openslaat komt de term BIM heel 
regelmatig tegen. BIM wordt hier vooral genoemd in het kader van 
bouwprocesintegratie, ketensamenwerking en lean bouwen. Het zijn echter 
niet alleen de grote bouwers die met BIM bezig zijn. Uit een onderzoek 
dat in 2012 is gedaan naar het gebruik van BIM door Nederlandse 
bouwbedrijven (ABN AMRO, 2012) blijkt dat één op de vijf bouwers met 
ten minste twintig medewerkers in dienst op enige manier gebruik maakt 
van BIM. Acht procent deed dit al langer dan drie jaar. Ondertussen zijn 
opdrachtgevers zoals Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat begonnen 
met het voorschrijven van het gebruik van BIM, waardoor de invoering van 
BIM in de Nederlandse bouwsector een verdere impuls krijgt. Bouwers 
schrijven het gebruik van BIM ook steeds vaker voor aan de partijen die zij 
contracteren. 

Het beeld ontstaat dat BIM strategisch belangrijk wordt gevonden in de 
bouw en dat de sector met een grote snelheid aan het ‘BIMmen’ slaat. 
Een ongekende ICT-ontwikkeling voor de bouwsector! Aan de andere kant 
wordt BIM ook wel een wat vaag containerbegrip gevonden en wordt BIM 
soms zelfs een Bijzonder Irritant Modewoord genoemd. Het wordt tijd om 
stil te staan bij de vraag: wat bedoelen we met BIM, welke visie streven we 
hiermee na en waar staan we nu eigenlijk met de invoering van BIM? Laten 
we beginnen met het definiëren van BIM. Ik volg hier de volgende definitie:

“A BIM is a digital representation	of	physical	and	functional	characteristics	
of	a	facility.	As	such	it	serves	as	a	shared	knowledge	resource	for	information	
about	a	facility	forming	a	reliable	basis	for	decisions	during	its lifecycle	from	
inception	onward.	A	basic	premise	of	BIM	is	collaboration	by	different	
stakeholders	at	different	phases	of	the	lifecycle	of	a	facility	to	insert,	extract,	
update,	or	modify	information	in	the	BIM	to	support	and	reflect	the	roles	of	
that	stakeholder”	(NBIMS,	2007,	p.21).
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Figuur	6:	De	BIM-filosofie

In deze definitie van BIM staan een aantal aspecten centraal. Het gaat om: 
een digitale representatie, samenwerken en de levenscyclus. Deze aspecten 
wil ik verder toelichten (zie ook figuur 6). 
 -  Digitale representatie: er wordt gewerkt met een digitale representatie 

van een bouwwerk. Dit bouwwerk kan een gebouw zijn, maar ook een 
brug, tunnel of weg. De digitale representatie van het bouwwerk bevat 
objecten, zoals kolommen, wanden en vloeren. Deze objecten hebben 
niet alleen een geometrische representatie, maar bevatten ook allerlei 
soorten informatie, zoals afmetingen, volumes en materiaalsoorten. 
Uit de representatie kunnen bijvoorbeeld tekeningen en hoeveelheden 
gegenereerd worden en aan de representatie kunnen andere 
gegevensbronnen worden gekoppeld, zoals planningen en kosten. 
Bij het opbouwen van de digitale representatie kan gebruik gemaakt 
worden van bibliotheken bestaande uit objecten en objectgegevens of 
zelfs hele modules voor modulaire bouwsystemen die (geautomatiseerd) 
samengevoegd worden om zo gezamenlijk een bouwwerk te vormen. 

 -  Samenwerken: BIM ondersteunt de samenwerking tussen partijen. 
Allerlei partijen gebruiken gegevens uit een BIM en voegen hun eigen 
bijdragen hier ook weer aan toe. Hierdoor kunnen partijen elkaars 
gegevens efficiënt hergebruiken. Ook kunnen partijen BIM gebruiken 
om hun oplossingen en activiteiten beter op elkaar af te stemmen en zo 
(gezamenlijk) betere beslissingen nemen.   
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 -  Levenscyclus: BIM-gegevens worden tijdens de levenscyclus van 
bouwwerken steeds verder uitgewerkt en verrijkt met allerlei soorten 
informatie. Tijdens de hele levenscyclus kan van deze informatie 
gebruik worden gemaakt. Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik 
noemen we dit. Daarnaast kunnen gegevens uit een BIM bijvoorbeeld 
al in de ontwerpfase gebruikt worden om situaties in de realisatiefase 
en de beheer- & onderhoudsfase te optimaliseren. Is een ontwerp te 
realiseren bij de beperkte ruimte die op de bouwlocatie beschikbaar 
is? Kunnen kritische objecten tijdens de beheer- & onderhoudsfase wel 
goed geïnspecteerd worden? En is een bepaalde oplossing over de hele 
levenscyclus van het bouwwerk wel de meest voordelige?

De net genoemde aspecten vertegenwoordigen drie logische niveaus bij 
de toepassing van BIM7 (Adriaanse, 2010; Succar, 1999). Vaak beginnen 
partijen intern met het maken van een digitale representatie, gaat men BIM-
gegevens daarna onderling uitwisselen om zo de samenwerking tussen 
die partijen te ondersteunen en kunnen partijen er uiteindelijk voor kiezen 
om over de hele levenscyclus van bouwwerken te werken en samen te 
werken met BIM. Op die manier kunnen uiteindelijk horizontale en verticale 
integratie worden ondersteund. BIM kan ook bijdragen aan longitudinale 
integratie, bijvoorbeeld doordat bij de toepassing van BIM geput wordt uit 
bibliotheken waarin ook leerervaringen uit andere projecten zijn verwerkt. 

De BIM-visie past op deze manier uitstekend bij de integratie-uitdagingen 
waar de bouwsector voor staat. BIM kan de eilanden in de bouwsector 
beter met elkaar verbinden. Maar hoe ver staan we nu met de toepassing 
van BIM in de praktijk? Om dit te kunnen behandelen ga ik terug in de tijd. 
Ik zal in algemene termen aangeven hoe de BIM-ontwikkeling zich in de 
loop der jaren heeft ontwikkeld en waar we nu staan. 

De BIM-ontwikkeling komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze kent al 
een flinke historie. Onderzoek op dit gebied begon in het begin van de 
jaren 70 van de vorige eeuw, dus ongeveer 10 jaar voordat de PC werd 
geïntroduceerd. De eerste keer dat het concept dat wij nu kennen als BIM 
werd beschreven, was in 1975 (Laiserin, 2008). Chuck Eastman schreef 

7	 De	UK	BIM	Taskforce	heeft	deze	drie	niveaus	opgenomen	in	het	BIM-groeimodel		dat	zij	in	Engeland	op	sector-
niveau	hanteren.	Het	objectgericht	werken,	objectgericht	samenwerken	en	objectgericht	werken	over	de	leven-
scyclus	van	bouwwerken	correspondeert	met	niveau	1,	2	en	3.	Verschillende	landen,	waaronder	Nederland,	
hebben	dit	groeimodel	van	de	UK	BIM	Taskforce	overgenomen	(BIR,	2014).		
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toen over een zogenaamd ‘Building Description System’ (Eastman, 1975). 
In dit artikel werd bijvoorbeeld beschreven hoe in een dergelijk systeem 
objecten kunnen worden gedefinieerd, hoe tekeningen, hoeveelheden en 
calculaties kunnen worden gegenereerd op basis van deze objectdefinities 
en hoe allerlei analyses kunnen worden uitgevoerd in het systeem. Er werd 
ook gesteld dat het systeem gebruikt kan worden voor het maken van 
planningen en het bestellen van materialen. Dit zijn zaken die we vandaag 
de dag met BIM doen of willen doen. Dit noemen we nu ook wel de eerste 
generatie BIM-technologie (BIM 1.0). 

Tussen de jaren 70 van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw was de 
BIM-ontwikkeling vooral een wetenschappelijke exercitie8. BIM kende toen 
verschillende verschijningsvormen (Laiserin, 2008). In de Verenigde Staten 
werd vooral gesproken over ‘Building Product Models’ en in Europa over 
‘Product Information Models’. Later zijn langzaam maar zeker de termen 
‘Building Information Model’ en ‘Building Information Modeling’ ontstaan. 

Nederlandse onderzoekers hadden in die periode een belangrijke rol 
in internationale ‘BIM-discussies’ (zie Van Nederveen e.a. (2010) voor 
een overzicht). In die tijd vonden in Nederland in het kader van het 
Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Bouw (IOP-Bouw) ook activiteiten 
plaats die zich richtten op het modelleren van bouwinformatie. Onze 
vakgroep is hier toen ook bij betrokken geweest. Deze activiteiten leidden in 
1989 tot de publicatie van het IOP Bouw Informatie Model (Van Merendonk 
en Van Dissel 1989). Dit zou wereldwijd weleens de eerste keer geweest 
kunnen zijn dat de term Bouw Informatie Model in een publicatie werd 
gebruikt (Laiserin, 2008; Van Nederveen e.a., 2010). 

Parallel aan deze wetenschappelijke activiteiten is het BIM-concept 
langzaam maar zeker geadopteerd door de software-industrie. Aan het 
begin van de 20ste eeuw zijn de eerste bouwpartijen in de praktijk gaan 
experimenteren met BIM. Daarna is het hard gegaan en is dit aantal 
gegroeid tot de percentages die ik net heb genoemd. 

8	 In	de	tussentijd	werden	in	de	industrie	wel	praktijkstappen	gezet	met	het	werken	met	een	vergelijkbaar	concept,	
namelijk	Product	Lifecycle	Management	(PLM)	en	Product	Data	Management	(PDM).	Een	goed	gedocument-
eerd	voorbeeld	is	het	gebruik	van	een	dergelijk	concept	bij	de	ontwikkeling	van	de	B-2	“Stealth”	bommenwerper	
begin	jaren	80	van	de	vorige	eeuw	(Argyris,	1999).	
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We kunnen zo langzamerhand stellen dat er in allerlei landen ervaring 
is opgedaan met het werken met BIM. Het betreft hier dan met name 
de ontwerpfase en de werkvoorbereidingsfase (als onderdeel van de 
realisatiefase) van bouwprojecten (Eady e.a., 2013; Miettinen en Paavola, 
2014). BIM-toepassingen als 3D-ontwerpen, genereren van 2D-tekeningen 
uit deze 3D-modellen, het visualiseren van het ontwerp, geautomatiseerde 
raakvlakcontroles (‘clash detection’) tussen deelontwerpen, het 
uitwisselen van 3D-(ontwerp)gegevens tussen partijen, het genereren van 
hoeveelheden uit 3D modellen en in iets mindere mate het koppelen van 
3D-modellen met planning en kosten zien we steeds meer in de praktijk 
(ABN AMRO, 2012; McGraw-Hill Construction, 2010, 2012, 2014). Dit zijn 
zo ongeveer de BIM-toepassingen die Chuck Eastman in 1975 beschreef 
en die ik net de eerste generatie BIM-technologie heb genoemd. Wanneer 
we kijken naar de uitvoeringsfase (als onderdeel van de realisatiefase) van 
projecten dan is het gebruik van BIM veel beperkter en in de beheer- & 
onderhoudsfase is het gebruik nog heel summier. 

De BIM-ontwikkeling heeft dus een hele weg afgelegd. We kunnen 
vaststellen dat met name de laatste 10 jaar in de praktijk belangrijke 
BIM-stappen zijn gezet. Het moge ook duidelijk zijn dat we het eindpunt 
nog lang niet hebben bereikt. Nu rijst de vraag: hoe zal BIM zich de 
komende 10 tot 20 jaar doorontwikkelen, zodat de verschillende vormen 
van integratie steeds verder worden ondersteund? Logischerwijs zullen 
de realisatie- en beheer- & onderhoudsfasen steeds intensiever worden 
afgedekt door de BIM-ontwikkeling, waardoor ook de integratie tussen de 
diverse fasen van het bouwproces beter ondersteund kan worden. Wel 
zal het nog een zoektocht worden naar de manier waarop dit het beste 
kan gebeuren (zie ook Miettinen en Paavola, 2014). Verder zullen er twee 
belangrijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden die nauw samenhangen met 
de algemene ICT-trends die ik eerder heb behandeld, namelijk exponentiële 
ontwikkeling, digitalisering en (opnieuw) combineren. 
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1. NAAR INTEGRAAL PROJECTINFORMATIEMANAGEMENT
De eerste ontwikkeling die ik hier wil noemen is die naar integraal 
projectinformatiemanagement. Ik zal toelichten wat ik hiermee bedoel. 

In de bouwarchipel (en de directe omgeving van de bouwarchipel) 
worden steeds meer gegevens gedigitaliseerd. Partijen gebruiken hierbij 
allerlei soorten ICT-systemen, zoals documentmanagementsystemen, 
eisenmanagementsystemen en ERP-systemen. Net heb ik toegelicht dat 
veel partijen de laatste jaren ook implementatiestappen hebben gezet op 
het gebied van BIM. 

De digitalisering kan de komende jaren een sterke impuls krijgen doordat we 
in de bouw steeds meer gaan werken met ‘intelligente’ objecten die kunnen 
communiceren. Dit kan door de toepassing van sensortechnologie, RFID 
(Radio Frequency Identification) en het net al genoemde ‘Internet der Dingen’ 
(Irizarry e.a., 2013; Lu e.a., 2011; SBRCURnet, 2014). Dit soort technologieën 
worden steeds goedkoper en kleiner, waardoor er allerlei nieuwe 
interessante toepassingsgebieden ontstaan. Want wat vinden we ervan als 
bouwelementen melden dat ze in de fabriek geproduceerd zijn, aangeven dat 
ze over een aantal minuten op de bouwplaats aankomen en melden dat ze 
in het bouwwerk op de juiste plek geplaatst zijn? Willen we deze elementen 
op de bouwplaats ook niet kunnen scannen, om te zien om welk element het 
gaat en om gegevens van dit element op te vragen of aan dit element toe 
te voegen? En is het interessant als asfalt zelf aangeeft welke temperatuur 
het op dat moment heeft, zodat op basis daarvan de hoeveelheid strooizout 
bepaald kan worden, als een specifiek object telkens aangeeft wat de actuele 
conditie is, zodat bekeken kan worden of er bijna onderhoud nodig is en als 
een betonnen constructie of de ruimte onder een dakconstructie aangeeft 
wat het vochtgehalte is? Sommigen zal dit als muziek in de oren klinken. 
Anderen zullen dit vooral toekomstmuziek vinden. In andere sectoren is in 
ieder geval al veel ervaring met deze technologieën en in de bouw zie je de 
eerste praktijkvoorbeelden op dit gebied. De bouw gaat de komende jaren 
verder ontdekken in welke situaties dit soort toepassingen interessant zijn.

Door de stappen die op BIM-gebied zijn en worden gezet en de steeds 
verdergaande digitalisering ontstaat er een belangrijke nieuwe mogelijkheid 
die de komende tijd verder benut zal worden: het combineren van 
allerlei soorten informatie in een BIM-omgeving. Hierdoor ontstaan 
nieuwe inzichten en kunnen analyses worden uitgevoerd op basis 
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van deze samengestelde informatie (zie ook Froese, 2010; Isikdag en 
Underwood, 2011). Het combineren van 3D-ontwerpen van verschillende 
ontwerpende partijen is al gebruikelijk in de bouw. Ook wordt al regelmatig 
de koppeling gelegd met planningssystemen en calculatiesystemen. 
Zowel in de praktijk als in wetenschappelijke publicaties wordt aan 
steeds meer andere ICT-systemen gedacht die in de ontwerp-, realisatie 
en/of beheer- & onderhoudsfase geïntegreerd kunnen worden. Willen 
we bijvoorbeeld gegevens uit een eisenmanagementsysteem, een 
documentmanagementsysteem, een geografisch informatiesysteem 
(GIS), een ERP-systeem en een assetmanagementsysteem niet 
samen met sensordata bundelen in één BIM-omgeving? Als we dit 
doen ontstaan er mogelijkheden om geometrische 3D-informatie en 
omgevingsinformatie te combineren met ‘niet-geometrische’ informatie, 
zoals leveranciersgegevens, eisen, metingen van sensoren, werkorders 
en kengetallen uit andere projecten. De bouw zal de komende jaren gaan 
ontdekken welke combinaties van informatie wanneer van nut zijn.

Vanuit verschillende gremia wordt deze ontwikkeling naar een meer integrale 
BIM-toepassing gestimuleerd. Via het Europese ‘5D initiative’, waar ik zelf 
in participeer, maken we ons met een vijftal bouwbedrijven sinds 2008 
hard voor deze ontwikkeling. We noemen dit de tweede generatie BIM-
technologie (BIM 2.0). We zien de software-industrie langzaam maar zeker 
deze kant op bewegen. Ook Rijkswaterstaat is momenteel een belangrijke 
aanjager van deze filosofie. In de uitvragen die Rijkswaterstaat doet, 
wordt steeds vaker aan opdrachtnemers gevraagd om een ‘as built BIM’ 
op te leveren. Vooralsnog is dit een BIM zonder 3D-gegevens, maar wel 
met een objectenstructuur met hieraan gekoppeld documenten uit een 
documentmanagementsysteem, eisen uit een eisenmanagementsysteem en 
locatiegegevens uit een geografisch informatiesysteem (GIS). 

Digitalisering en het slim combineren van informatie gaan dus belangrijke 
gevolgen hebben voor de BIM-ontwikkeling. Hier wil ik echter nog 
een laatste element aan toevoegen, namelijk de zeer sterk groeiende 
en goedkoper wordende computerkracht door de eerder behandelde 
exponentiële ontwikkeling. De uitdaging is om deze computerkracht 
te gebruiken om de (gecombineerde) gegevens in een BIM-omgeving te 
analyseren, trends op te sporen, voorspellende berekeningen uit te voeren 
en scenario’s te simuleren. Hier zal de komende jaren verder invulling aan 
gegeven gaan worden.
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In het kader van deze ontwikkeling begint de term ‘Bouw Informatie 
Model’ wel verwarrend te worden. Het Bouw Informatie Model wordt vaak 
teveel geassocieerd met een 3D-model. Zelf spreek ik steeds vaker over 
Bouwwerk Informatie Management, maar eigenlijk hebben we het over het 
integrale projectinformatiemanagement. Vandaar dat ik benieuwd ben of de 
term ‘BIM’ over 10 jaar nog bestaat. Er is om die reden in ieder geval voor 
gekozen om de term ‘BIM’ niet op te nemen in de naam van mijn leerstoel.

2. NAAR EEN MULTI-BIM
Een tweede ontwikkeling is die naar wat ik een ‘multi-BIM’ noem. Een 
bouwproject staat namelijk niet op zichzelf. Een bouwproject is weer 
een onderdeel van een groter geheel. Zo is een wegenbouwproject een 
onderdeel van de Nederlandse weginfrastructuur, een gemeente, een 
gebied dat ontwikkeld wordt of de projecten die een bouwbedrijf of een 
logistiek dienstverlener onder handen heeft. 

Wanneer in steeds meer bouwprojecten gebruik gemaakt wordt van BIM, 
worden steeds meer gegevens van deze projecten in vergaande vorm 
gedigitaliseerd. Een BIM van een specifiek project kan echter ook weer 
een onderdeel zijn van een groter geheel en daarom gecombineerd 
worden met andere projectmodellen. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld 
de ambitie om op termijn een BIM (ofwel een digitale maquette) van de 
Nederlandse weginfrastructuur te realiseren en ProRail wil dit doen voor 
de railinfrastructuur. Dit multi-BIM is een samenvoeging van modellen die 
door bouwbedrijven van opgeleverde projecten zijn aangeleverd. Op deze 
manier kunnen Rijkswaterstaat en ProRail hun eigen processen voorzien 
van informatie. Vervolgens kan er actuele informatie uit allerlei eigen ICT-
systemen aan het BIM toegevoegd worden, zoals de onderhoudsstatus, 
de onderhoudsplanning en monitorings- en storingsinformatie. De sterk 
toenemende computerkracht die ontstaat door de eerder behandelde 
exponentiële ontwikkeling kan gebruikt worden om allerlei analyses uit 
te voeren en gevolgen van aanpassingen in de infrastructuur te simuleren. 
Bij de opstart van nieuwe bouwprojecten kunnen gegevens uit het multi-
BIM weer worden overgedragen aan de partijen die dat nieuwe project 
aannemen. De ontwikkeling naar een multi-BIM voor de Nederlandse 
infrastructuur past bij de principes van Smart Cities9 (zie Figuur 7).  

9	 De	volgende	gedachte	zit	achter	een	Smart	City:	“A	city	that	monitors	and	integrates	conditions	of	all	of	its	critical	
infrastructures,	including	roads,	bridges,	tunnels,	rails,	subways,	airports,	seaports,	communications,	water,	
power, even major buildings, can better optimize its resources, plan its preventive maintenance activities, and 
monitor	security	aspects	while	maximizing	services	to	its	citizens.”	(Hall,	2000).	
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Dit is een ontwikkeling die steeds meer aandacht krijgt en ook één van de 
speerpunten is van de Universiteit Twente.

Figuur	7:	Impressie	van	de	Smart	City	gedachte	voor	de	Gemeente	Rotterdam	

Dergelijke oplossingen zijn niet alleen voor Rijkswaterstaat en ProRail 
interessant, maar kunnen voor vele partijen een belangrijke meerwaarde 
zijn. Denk aan gemeenten, maar ook aan bouwbedrijven die het multi-BIM 
kunnen gebruiken om het totaal aan projecten dat zij onderhanden hebben 
in ontwerp-, realisatie- en beheer- & onderhoudsfasen te optimaliseren. 
Bouwbedrijven zouden een multi-BIM in de toekomst kunnen gebruiken 
voor het optimaliseren van logistieke processen en planmatig onderhoud 
voor meerdere projecten tegelijk. Daarnaast kan een logistiek dienstverlener 
het actuele multi-BIM van verschillende projecten die zij moet bevoorraden 
gebruiken om de logistieke processen te plannen, te optimaliseren en te 
bewaken. Op die manier zou het multi-BIM in de toekomst de basis kunnen 
zijn voor het ‘control tower’-concept voor de bouw. 

Samenvattend kunnen we stellen dat ICT in het algemeen en de BIM-
ontwikkeling in het bijzonder een belangrijke brug kan vormen tussen 
de eilanden in de bouwarchipel. Op deze manier kunnen zowel verticale, 
horizontale als longitudinale integratie ondersteund worden. De BIM-
bruggen zullen steeds geavanceerder worden, aangejaagd door de 
belangrijke ICT-trends die momenteel gaande zijn. 
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BOUWPROCESINTEGRATIE  
& ICT: ORGANISATORISCHE 
ASPECTEN

Nu u dit verhaal zo hoort krijgt u misschien het gevoel dat BIM het 
tovermiddel is waar we met z’n allen naar op zoek zijn. Dat met BIM al de 
problemen in het bouwproces als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. 
BIM zorgt voor verticale, horizontale en longitudinale integratie. Het is 
slechts een kwestie van tijd totdat iedereen daar achter is en BIM door 
iedereen wordt omarmd. Maar is dat zo? Misschien denkt u juist wel: dat 
zijn aardige vergezichten die nu worden beschreven, maar verloopt het 
gebruik van BIM in de huidige praktijk wel zo succesvol?

Deze laatste vraag kunnen we niet met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. 
We moeten vaststellen dat de BIM-beloftes in de huidige praktijk niet altijd 
worden waargemaakt. De toepassing van de BIM-principes vraagt om 
een hogere mate van samenwerking, openheid en gestructureerd werken 
over de verschillende fasen van het bouwproces (Adriaanse, 2010). De 
BIM-filosofie vraagt bovendien om een overgang van gefragmenteerde 
naar meer geïntegreerde werkwijzen (Miettinen en Paavola, 2014). Dit 
past misschien heel goed bij de bouwsector die we willen zijn, maar 
niet altijd bij de huidige praktijk. Daardoor is het voor de huidige praktijk 
regelmatig lastig om de voordelen van deze ICT-ontwikkelingen te plukken 
(Froese, 2010). Er wordt wel gesteld dat er een cultuurverandering en een 
verandering in werkwijzen en competenties nodig zijn om de voordelen 
van BIM te kunnen behalen (Gu en London, 2010; Rowlinson, 2007). 
Zijn de BIM-beloften dan wel realistisch? Hier worden door verschillende 
onderzoekers vraagtekens bij gezet. Er wordt in dit verband zelfs over de 
BIM-utopie gesproken (Miettinen en Paavola, 2014). 

Waar komt dit nu door? Als we kijken naar de BIM-ontwikkeling dan 
kunnen we hier allerlei technische aspecten in onderkennen. We kunnen 
het dan bijvoorbeeld hebben over ICT-techniek, modelleerrichtlijnen, 
informatiestandaarden en uitwisselingsstandaarden. Dit zijn belangrijke 
voorwaarden voor de succesvolle toepassing van BIM. Van oudsher is er 
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veel aandacht voor dit soort aspecten, zowel in de onderzoekswereld als in 
de praktijk. Belangrijke ontwikkelingen die op dit gebied op sectorniveau 
plaatsvinden zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van objectstandaarden 
voor de Nederlandse bouw (de Nederlandse Conceptenbibliotheek 
voor de Gebouwde Omgeving; CB-NL) en de ontwikkeling van 
uitwisselingsstandaarden, zoals IFC, CityGML en COINS. We kunnen 
echter ook op een andere manier naar de BIM-ontwikkeling kijken. We 
richten ons dan op organisatorische aspecten, zoals cultuur, gedrag en 
veranderprocessen (Fox en Hietanen, 2007; Gustavsson e.a., 2012). 

Mijn onderzoeken hebben zich in het verleden gericht op die 
organisatorische aspecten (zie bijvoorbeeld Adriaanse 2010; Adriaanse 
e.a. 2010a; 2010b; 2010c; 2011). Ik heb hier met name stilgestaan bij 
de vraag waarom mensen en organisaties ICT op een bepaalde manier 
gebruiken in de bouwcontext en hoe dit gedrag beïnvloed kan worden. 
Deze onderzoeken heb ik uitgevoerd in samenwerking met prof.dr. Geert 
Dewulf en dr. Hans Voordijk. Het is algemeen bekend dat het invoeren 
van ICT lastig is. Menigeen heeft hier persoonlijke ervaring mee. In onze 
onderzoeken hebben we echter kunnen constateren dat het bouwen van 
ICT-bruggen in de gefragmenteerde bouwarchipel extra moeilijkheden met 
zich meebrengt. Ook hebben we kunnen constateren dat er prachtige ICT-
bruggen gebouwd kunnen worden, maar dat deze in de gefragmenteerde 
bouw regelmatig niet of slechts beperkt worden gebruikt. Dit wordt 
in sterke mate veroorzaakt door de organisatie op de eilanden en de 
samenhang tussen de eilanden van de bouwarchipel. Ik zal jullie hier nu 
niet vermoeien met allerlei theoretische beschouwingen op dit gebied. Wel 
wil ik een aantal belangrijke punten ten aanzien van de invoering van BIM 
toelichten om daarna de stap te kunnen maken naar mijn onderwijs- en 
onderzoeksagenda.

INVOERING VAN BIM: VELE PARTIJEN IN DE BOUWKETEN
In de bouwarchipel zijn vele partijen op hun eigen manier bezig met 
de invoering van BIM. Een specifieke architect zet bijvoorbeeld in op 
3D-modelleren en het genereren van 2D-tekeningen hieruit, een specifieke 
bouwer richt zich op het samenvoegen en controleren van 3D-modellen 
en het generen van hoeveelheden uit deze modellen en een specifieke 
toeleverancier werk het detailontwerp 3D uit en stuurt de fabriek 
geautomatiseerd aan op basis van dit 3D-ontwerp. Andere partijen maken 
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weer andere keuzes. Er zit ook verschil in de ervaring die partijen hebben met 
het gebruik van BIM. De één past BIM op een bepaalde manier al jaren toe, 
de ander is nog maar net begonnen of nog niet eens gestart. Gevolg hiervan 
is dat allerlei partijen in de bouwarchipel op hun eigen wijze bezig zijn met de 
invoering van BIM en dat er dus veel verschil zit tussen deze partijen. 

In bouwprojecten komen deze partijen elkaar tegen. Hier wordt vaak 
tijdelijk samengewerkt. Om de voordelen van BIM in de bouwketen te 
kunnen behalen is het essentieel dat betrokken partijen ‘mee kunnen’ in de 
BIM-werkwijzen die in het project gekozen worden. Het is ook essentieel 
dat deze partijen ‘mee willen’ in die BIM-werkwijzen of dat zij tot deze 
werkwijzen bewogen kunnen worden. Niet alle partijen hebben evenveel 
voordelen bij het werken met BIM. Sommige partijen moeten extra 
investeren, bijvoorbeeld in software, of meer werkzaamheden uitvoeren, 
waar andere partijen de vruchten van plukken. Sommige partijen verkeren 
in de positie dat zij het gebruik van BIM kunnen voorschrijven richting 
andere partijen, waardoor zij die andere partijen kunnen sturen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor opdrachtgevers richting adviseurs en bouwbedrijven en 
voor bouwbedrijven richting onderaannemers en toeleveranciers. Wanneer 
het geheel aan partijen in een project onvoldoende op één lijn gebracht 
kan worden, zullen de BIM-ambities bijgesteld moeten worden. Wat hier 
duidelijk wordt is dat dat de verschillende vormen van fragmentatie de 
invoering van BIM lastig maken.
 
Deze dynamiek binnen bouwprojecten maakt dat je in de traditionele 
bouwcontext in sommige projecten heel ver kan komen met het BIM-
gebruik (Hartmann e.a., 2012). In andere projecten is dit veel minder 
het geval. Er zijn soms mogelijkheden om partijen in de keten te sturen, 
maar deze hebben hun grenzen. Het gevolg is dat partijen niet alleen een 
afweging moeten maken over hoe zij BIM willen toepassen, maar ook 
moeten beoordelen in welke mate BIM in de keten invoelbaar is in een 
specifiek project (Adriaanse 2010).

De eerder behandelde manieren om het bouwproces anders te organiseren 
veranderen de situatie echter fundamenteel. Wanneer er gewerkt wordt 
met integrale contracten is een bouwer in staat om een groot gedeelte 
van het bouwproces te integreren en te sturen. Hij heeft er ook belang bij 
om dit te doen. Bij ketensamenwerking hebben partijen er belang bij om 
samen beter te presteren, vaak ook projectoverstijgend. En bij modulaire 
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bouwsystemen wordt projectoverstijgend gedacht en samengewerkt, 
waardoor producten en processen vergaand gestandaardiseerd, 
geoptimaliseerd en geautomatiseerd kunnen worden. In die contexten kan 
BIM veel beter tot zijn recht komen en veel meer voordelen opleveren. Dit 
verklaart ook waarom BIM vaak in combinatie met integrale contracten, 
ketensamenwerking en modulaire bouwsystemen wordt toegepast. Deze 
andere manieren van organiseren, waarbij de organisatie op de eilanden 
en de samenhang tussen de eilanden verandert, vragen wel om een lastige 
cultuur- en gedragsverandering.

Figuur 8: Een lastige cultuurverandering is nodig

BIM kan echter ook een aanjager zijn van deze andere manieren van 
organiseren. Door BIM kunnen deze andere manieren van organiseren 
interessanter worden. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat 
modulaire bouwsystemen aan een revival bezig zijn, aangejaagd door de 
BIM-ontwikkeling (McGraw-Hill Construction, 2011). Hier zien we dus dat 
BIM een aanjager kan zijn van fundamentele veranderingen in de bouw. 

INVOERING VAN BIM: VAN EEN PROJECT- NAAR EEN ORGANISATIEPERSPECTIEF
Van oudsher wordt BIM sterk projectmatig ingevoerd. Het 
incasseringsvermogen van projecten is echter beperkt. In de hectische 
omgeving van een bouwproject waar budgetten vaak onder druk 
staan, is meestal weinig ruimte om te experimenteren met nieuwe ICT-
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toepassingen (Adriaanse e.a., 2010a; 2010b; Jacobsson en Linderoth, 
2010). Door de toenemende complexiteit van de BIM-ontwikkeling begint 
de projectmatige aanpak te knellen. Er ontstaat steeds vaker behoefte 
om op organisatieniveau visie en beleid te bepalen ten aanzien van 
BIM-ontwikkeling en –gebruik (Linderoth, 2010). Vervolgens wordt de 
BIM-gedachte stap-voor-stap doorontwikkeld en ingevoerd in projecten. 
Ervaringen uit projecten worden weer teruggebracht naar de organisatie 
en vervolgens meegenomen in nieuwe projecten (Davies en Harty, 2013; 
Froese, 2010; Linderoth, 2010). Op die manier worden de veranderingen 
behapbaar voor projecten en wordt stapsgewijs voortgang geboekt. De 
groter wordende complexiteit en het toenemende belang van de BIM-
ontwikkeling vragen dus steeds meer om longitudinale integratie, waarbij 
projectervaringen worden meegenomen in nieuwe projecten en BIM vanuit 
een projectoverstijgende gedachte stapsgewijs wordt ingevoerd.
 
Op projectniveau zal er echter ook wat moeten gebeuren. Want hoe krijgen 
we de steeds complexer en omvangrijker wordende BIM-ontwikkeling 
nog geïmplementeerd in bouwprojecten? Er gaat in bouwprojecten steeds 
meer behoefte ontstaan om de rol van ‘projectinformatiemanager’ in te 
gaan vullen (zie ook Froese, 2006; 2010). ICT-ontwikkelingen worden 
simpelweg te complex en te belangrijk voor bouwprojecten om er door 
het projectmanagement ‘even bijgedaan’ te kunnen worden. Deze rol van 
projectinformatiemanager zal de komende jaren verder moeten worden 
vormgegeven.
 
Moraal van het verhaal is dat BIM-bruggen tussen de eilanden in de 
bouwarchipel alleen kunnen ontstaan en tot hun recht kunnen komen 
wanneer de organisatie van de eilanden en de samenhang tussen de 
eilanden hierop is aangepast. Deze organisatorische aspecten hebben 
sterk mijn interesse. De organisatorische aspecten zullen in de praktijk 
ingevuld moeten worden om aan te kunnen haken bij de geschetste 
BIM-ontwikkelingen en ICT-trends. Zowel via onderwijs als onderzoek 
kunnen we als universiteit echter wel bijdragen aan de invulling van die 
organisatorische aspecten. Graag zou ik u daarom iets vertellen over mijn 
plannen voor de komende jaren.
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ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Met de behandelde BIM-problematiek ben ik in augustus vorig jaar hier 
in Enschede neergestreken bij de vakgroep Construction Management 
& Engineering (CME). Deze vakgroep is onderdeel van de faculteit 
Construerende Technische Wetenschappen (CTW). Volgens mij ben 
ik hier op mijn plek, want bouwprocesintegratie is een kernthema 
van deze vakgroep. Zo passen activiteiten van CME-collega’s op het 
gebied van technologische innovatie, visualisatie & simulatie, asset 
management, systems engineering, risico management, innovatieve 
contract- en samenwerkingsvormen, duurzaamheid en supply chain 
management naadloos bij de door mij beschreven BIM problematiek. 
Informatiemanagement, ICT en BIM spelen in de vakgebieden van mijn 
collega’s een steeds belangrijkere rol. 

Ook past de problematiek goed bij de Universiteit Twente. Deze universiteit 
richt zich op technische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor mens 
en maatschappij. Juist ICT-ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor 
het integrale bouwproces heeft mijn interesse. De Universiteit Twente heeft 
daarnaast een groot ICT-instituut (CTIT) met 405 onderzoekers (in 2013). 

Samen met collega’s van CME en bijvoorbeeld van CTIT hoop ik me de 
komende jaren te richten op meer geïntegreerde manieren van werken en 
samenwerken in het bouwproces en de mogelijkheden van BIM om dit te 
ondersteunen en aan te jagen. Een tweetal onderzoekslijnen hebben mijn 
voornaamste interesse. Het gaat om ‘Supply Chain Management & BIM’ en 
‘Lifecycle Management & BIM’. Deze lijnen wil ik hier kort toelichten.

De eerste onderzoekslijn, ‘Supply Chain Management & BIM’, richt 
zich op de afstemming en coördinatie tussen bouwers, toeleveranciers, 
onderaannemers en (in het geval van integrale contracten) adviseurs. We 
willen bekijken of we de afhankelijkheden tussen deze partijen intensiever 
kunnen managen en optimaliseren met BIM. De eerder geschetste 
ontwikkelingen met betrekking tot ‘integraal projectinformatiemanagement’ 
en een ‘multi-BIM’ gaan hier in de toekomst een belangrijke rol spelen. We 
gaan bekijken wat de rol van BIM kan zijn in het kader van het stroomlijnen 
en optimaliseren van de samenwerkingsprocessen tussen genoemde 
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partijen. Deze onderzoekslijn pak ik vooral op samen met CME-collega  
dr. Hans Voordijk, prof.dr. Jos van Hillegersberg van de vakgroep Industrial 
Engineering and Business Information Systems (IEBIS) en prof.dr. Bart Vos 
van Tilburg University. 

De tweede onderzoekslijn, ‘Lifecycle Management & BIM’, richt zich op 
de afstemming tussen de verschillende fasen van het bouwproces waarbij 
we ons focussen op het maken van optimale levenscyclusbeslissingen. 
We gaan bekijken hoe we tijdens de beheer- & onderhoudsfase prestaties 
kunnen meten door te werken met ‘intelligente objecten’. Meetgegevens 
die worden gegenereerd door sensoren worden ingebracht in een BIM-
omgeving. Hierdoor kunnen meetgegevens eenvoudig gecombineerd 
worden met bijvoorbeeld 3D-gegevens, eisen en werkorders. Vervolgens 
gaan we bekijken hoe we deze gegevens op verschillende plekken in het 
bouwproces kunnen hergebruiken. Door het meten van prestaties kan 
bijvoorbeeld beter aangetoond worden aan de opdrachtgever dat aan de 
prestatie-eisen wordt voldaan. Ook kan op basis van deze gegevens het 
planmatige onderhoud geoptimaliseerd worden (bijvoorbeeld op basis van 
trendanalyses). Tot slot kunnen de prestatiegegevens gebruikt worden voor 
het opbouwen van ervaringscijfers. Deze ervaringscijfers kunnen gebruikt 
worden in de ontwerpfasen van nieuwe projecten om weloverwogen 
levenscyclusbeslissingen te nemen. Deze onderzoekslijn pak ik vooral op 
samen met CME-collega dr. Timo Hartmann.

Binnen deze twee onderzoekslijnen staan een aantal onderwerpen centraal: 
 -  Behoeften: we zullen onderzoek doen naar de manier van werken 

en samenwerken in het bouwproces en bekijken welke behoeften er 
zijn ten aanzien van kennis- en informatiestromen in het algemeen 
en de ondersteuning hiervan door BIM in het bijzonder. Dit zullen we 
nadrukkelijk in en met de praktijk onderzoeken. De uitdaging is om hier 
verder te kijken dan de manieren van werken die we al vele jaren kennen. 
We zullen de praktijk uitdagen in het verleggen van grenzen.

 -  BIM-scenario’s: we gaan op basis van de behoeften en de 
mogelijkheden die BIM steeds meer biedt, onderzoeken hoe met BIM 
ondersteunde manieren van werken en samenwerken kunnen worden 
vormgegeven. Hierbij gaan we verschillende scenario’s, ofwel niveaus 
onderscheiden variërend van scenario’s die dicht bij de huidige praktijk 
liggen tot heel vergaande scenario’s waarin we zeer intensief gebruik 
maken van BIM. Denk hier aan de visie die ik heb neergelegd over 
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‘integraal projectinformatiemanagement’ en een ‘multi-BIM’. We gaan 
ook bekijken in welke situatie welk scenario gekozen zou moeten worden 
en welke voordelen en effecten dit heeft in de bouwcontext. In grote, 
complexe projecten kunnen de behoeften ten aanzien van het BIM-
gebruik bijvoorbeeld anders zijn dan in kleine, eenvoudige projecten. 
De BIM-scenario’s willen we als ‘proof of concept’ werkend krijgen en 
kunnen tonen in het T-XChange Virtual Reality lab dat gevestigd is in het 
CTW-faculteitsgebouw (zie Figuur 9).

Figuur	9:	Simuleren	van	BIM-scenario’s	in	het	T-XChange	lab

 -  Voorwaarden: de BIM-scenario’s zullen niet altijd zomaar functioneren. 
Slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen de BIM-scenario’s 
worden toegepast. Hier spelen de organisatorische aspecten en de 
specifieke kenmerken van de bouw een belangrijke rol. Het gaat hier 
bijvoorbeeld ook om vragen als: wie is verantwoordelijk voor welke 
informatie, wie krijgt toegang tot welke informatie en wie mag welke 
informatie wijzigen? We zullen onderzoeken onder welke voorwaarden 
de verschillende BIM-scenario’s kunnen werken.

 -  Invoeringsproces: als we de BIM-scenario’s en de voorwaarden 
waaronder deze goed kunnen functioneren kennen, kunnen we ook 
onderzoeken hoe deze BIM-scenario’s (stap-voor-stap) ingevoerd zouden 
kunnen worden in de bouwcontext. Ook hier spelen de organisatorische 
aspecten en de specifieke karakteristieken van de bouw een belangrijke 
rol. 

 
De komende tijd zullen er verschillende promotieonderzoeken opgestart 
worden die zich vooral richten op de genoemde behoeften, BIM-scenario’s 
en voorwaarden. Drs.ing. Alexander de Vries, hoofddocent aan de 
Hogeschool van Rotterdam, is ver gevorderd met de voorbereidingen voor 
een promotieonderzoek binnen de lijn ‘Supply Chain Management & BIM’. 
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Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor twee promotietrajecten 
binnen de lijn ‘Lifecycle Management & BIM’.
 
Daarnaast zullen verschillende post-Master studenten10 zich richten op 
specifieke voorwaarden voor de succesvolle toepassing van BIM. Deze 
studenten volgen onderwijs, maar voeren daarnaast een ontwerpopdracht 
uit. Deze trajecten worden gefinancierd door de NEVI Research Stichting, 
de Bouw Informatie Raad (BIR), Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat 
en Imtech. Daarnaast zijn Ballast Nedam, BAM, Heijmans, TBI en 
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam betrokken bij deze trajecten 
en kunnen andere geïnteresseerde partijen ook nog toetreden. We zullen 
ons hier richten op de volgende terreinen:

1. ONTWIKKELEN VAN EEN BIM-VOLWASSENHEIDSAUDIT 
Om met BIM samen te kunnen werken in projecten is het van belang 
dat betrokken partijen voldoende ‘volwassen’ zijn om mee te kunnen 
in de BIM-werkwijzen die in een project gevolgd zullen gaan worden. 
Regelmatig blijkt na verloop van tijd dat dit niet het geval is. Dit leidt ertoe 
dat de verwachte voordelen van het werken met BIM niet worden behaald. 
Om dit te voorkomen wordt een BIM-audit ontwikkeld om het BIM-
volwassenheidsniveau van partijen inzichtelijk te kunnen maken. Door op 
projectniveau duidelijker inzicht te vergaren in deze volwassenheid, kan de 
selectie van partijen hier beter op afgestemd worden (of kunnen de BIM-
werkwijzen aangepast worden naar haalbaardere BIM-werkwijzen). 

De audit moet niet alleen op projectniveau, maar ook op sectorniveau 
kunnen worden toegepast. Hierdoor kan een beeld verkregen worden 
van de BIM-volwassenheid van partijen in verschillende deelsectoren 
van de bouw (bijvoorbeeld van architecten, ingenieursbureaus, bouwers, 
installatiebedrijven en toeleveranciers). Deze inzichten in de BIM-
volwassenheid binnen deelsectoren kunnen op sectorniveau gebruikt 
worden om stimuleringsprogramma’s te bepalen, bijvoorbeeld door de 
Bouw Informatie Raad, Bouwend Nederland, de BNA, NLingenieurs en 
UNETO-VNI. Op projectniveau kunnen deze inzichten gebruikt worden 
om te bepalen in welke mate van partijen binnen een deelsector verwacht 
mag worden dat zij op een bepaalde manier met BIM kunnen werken. Hier 

10	 Het	gaat	om	PDEng	trainees	die	een	2-jarige	post-Master	ontwerpersopleiding	aan	de	Universiteit	Twente	
volgen.	PDEng	staat	voor	een	Professional	Doctorate	in	Engineering.
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kan door personen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van BIM 
binnen projecten rekening mee gehouden worden bij het bepalen van BIM-
werkwijzen. 

Ir. Sander Siebelink is ondertussen gestart met deze ontwerpopdracht. 

2. ONTWIKKELEN VAN BIM-AFSPRAKEN EN INCENTIVES (VOOR CONTRACTVORMING)
Het contract en het BIM-protocol dat steeds vaker als bijlage bij het 
contract wordt gevoegd speelt een belangrijke rol om de levering van 
de gewenste BIM-data te garanderen (juist, betrouwbaar, tijdig, volgens 
het gewenste detailniveau, etc.). Hierin moeten de juiste afspraken 
opgenomen worden. Daarnaast is het de vraag of er voldoende ‘prikkels’ 
in het contract aanwezig zijn tot de gewenste BIM-werkwijzen of dat deze 
meer toegevoegd moeten worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat 
BIM-werkwijzen voor één partij nadelen heeft en voor alle andere partijen 
voordelen, waarbij het voor het behalen van de voordelen wel essentieel is 
dat alle partijen meedoen aan de BIM-werkwijzen. Doel van dit onderzoek is 
dan ook het ontwikkelen van incentives en BIM-afspraken die opgenomen 
kunnen worden in contracten om zo tot een succesvol BIM-gebruik tussen 
partijen te kunnen komen. 

3. ONTWIKKELEN VAN EEN BIM-SIMULATIEOMGEVING EN -SERIOUS GAME
Een belangrijke voorwaarde voor de intensieve toepassing van BIM in 
samenwerkingsprocessen tussen bouwers en toeleveranciers is het 
creëren van begrip bij betrokken partijen ten aanzien van de te volgen BIM-
werkwijzen en de voordelen die dit voor hen oplevert. Door BIM-werkwijzen 
en hun voordelen te simuleren en partijen de mogelijkheid te bieden om 
praktijksituaties na te spelen in een serious game wordt gewerkt aan deze 
bewustwording. 

De onderzoeksresultaten wil ik terug laten komen in een aantal vakken. 
Hierbij willen we dat studenten ervaren wat BIM is, hoe BIM nu in de 
praktijk gebruikt wordt en hoe wij denken dat BIM zich verder gaat 
doorontwikkelen. Ook willen we studenten meer bagage meegeven over 
wat er op organisatorisch gebied speelt bij de invoering en het gebruik 
van BIM. Zo willen we studenten interesseren voor het BIM-vakgebied, 
waarbij het civieltechnische profiel van de studenten natuurlijk wel bewaard 
moet blijven. Overigens lijkt het met die interesse wel goed te zitten. Op 
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het moment studeren ongeveer 15 studenten gelijktijdig af op BIM of 
BIM-gerelateerde onderwerpen. Deze studenten komen binnenkort op de 
arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen we vanuit het onderwijs bijdragen 
aan verandering van de bouwsector.

De laatste jaren is er hard aan gewerkt om BIM meer in het curriculum te 
krijgen. Zo wordt er op een aantal plekken in het Bacheloronderwijs BIM-
kennis en -vaardigheden aangereikt. CME-collega dr. Timo Hartmann heeft 
hier de laatste jaren veel goed werk in verricht. De komende tijd gaan we 
een nieuw vak toevoegen aan het Bacheloronderwijs. Het College van 
Bestuur heeft besloten om het nieuw op te zetten vak ‘SMART ways to 
get SMART Cities SMARTER’ aan te wijzen als TOM11-profileringsmodule. 
In deze module zullen we ingaan op ontwerp-, realisatie- en beheer- & 
onderhoudsprocessen in Smart Cities. Collega prof.dr.ir.ing. André Dorée 
coördineert dit vak, maar inhoudelijk zal ik hier ook aan bijdragen. 

In het Masteronderwijs van de vakgroep ‘Construction Management & 
Engineering’ zullen we met name in twee vakken aandacht besteden aan 
BIM. In het vak ‘Supply Chain Management & ICT’ gaan we in op de wijze 
waarop partijen in de supply chain bezig zijn met de invoering van BIM en 
hoe BIM kan helpen om de gehele supply chain verder te optimaliseren. Op 
het moment zijn studenten die dit vak volgen door middel van interviews 
het BIM-gebruik in allerlei deelsectoren van de bouw in kaart aan het 
brengen. Dr. Hans Voordijk coördineert dit vak en ik breng de specifieke 
BIM-kennis in. In het vak ‘Integrated Global Project Management’ worden 
studenten ondergedompeld in de mogelijkheden om informatie integraal te 
managen vanuit een BIM-gedachte. Dr. Timo Hartmann geeft dit vak al een 
aantal jaren. De komende tijd gaan we dit vak samen verder vormgeven. 

De Universiteit Twente gaat ook met de tijd mee op ICT-gebied. De 
Universiteit Twente wil twee zogenaamde MOOC’s ontwikkelen. Een MOOC 
staat voor een ‘Massive Open Online Course’ die via Internet gevolgd kan 
worden. Met deze MOOC’s wil de Universiteit zich profileren in binnen- en 
buitenland. Het College van Bestuur heeft twee onderwerpen uitgekozen 
waarvoor een dergelijke MOOC ontwikkeld zal gaan worden. Eén daarvan 
heeft de titel ‘ICT for Smart Cities Logistics’ en wordt gecoördineerd door 
prof.dr. Jos van Hillegersberg. Vanuit CME zijn dr. Hans Voordijk en ik bij 

11	 TOM	staat	voor	het	Twentse	onderwijsmodel.
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deze MOOC betrokken. Een mooi succesje waar we de komende tijd de 
schouders onder gaan zetten. Mocht u dus geïnteresseerd zijn in onze 
colleges, maar weerhoudt de afstand naar Enschede u nog: met ingang van 
2015 kunt u door deze ICT-brug via Internet colleges van ons volgen.

Tot slot wil ik nog het volgende noemen. Enige jaren terug heb ik 
samen met CME-collega’s prof.dr. Geert Dewulf en dr. Hans Voordijk 
en prof. Martin Fischer van Stanford University hier in Twente een 
‘ICT Winter Course’ georganiseerd. Personen met een project- of 
lijnmanagementfunctie in de bouw hebben we toen in drie dagen 
begeleid van een ICT-implementatie-idee naar een implementeerbaar 
implementatieplan voor een eigen situatie. Na een half jaar kwamen we 
weer bijeen zodat iedereen kon vertellen hoe de ICT-implementatie was 
verlopen. Een enorm leuke en inspirerende cursus was dat. In 2015 willen 
we opnieuw een dergelijke cursus gaan organiseren en bekijken of we dit 
periodiek gaan herhalen. We zullen ons in de cursus richten op de steeds 
belangrijker wordende rol van projectinformatiemanager.

U ziet maar weer, er is meer dan genoeg te doen. Dit is zeker meer dan 
genoeg voor een aanstelling van één dag per week. Zoals gezegd zal 
ik daarom bij deze activiteiten intensief samenwerken met een aantal 
collega’s van de afdeling Construction Management & Engineering en 
collega’s vanuit andere plekken van de Universiteit Twente en daarbuiten. 
Op die manier zullen we samen via onderwijs en onderzoek bijdragen aan 
het bouwen van ICT-bruggen in de bouwarchipel die echt een verschil 
kunnen gaan maken. Ik heb er erg veel zin in om hier de komende jaren de 
schouders onder te gaan zetten!
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DANKWOORD

Dames en heren, het is een goede gewoonte om een oratie af te sluiten 
met een dankwoord. Graag wil ik vanaf deze plek het College van Bestuur 
van de Universiteit Twente, de voormalige en de huidige decaan van de 
faculteit CTW, Rikus Eising en Geert Dewulf en de voorzitter van de afdeling 
Construction Management & Engineering, André Dorée, bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de 
steuncampagne Civiele Techniek voor de steun voor het BIM-vakgebied en 
deze leerstoel en naar de andere, eerder in mijn betoog genoemde partijen 
die financieel of op andere wijze bijdragen aan de onderzoeken.

Ballast Nedam wil ik hier ook bedanken voor de ruimte die ik de laatste 
jaren heb gekregen om de BIM-ontwikkeling binnen Ballast Nedam vorm 
te geven en de mogelijkheid om mijn werkzaamheden bij Ballast Nedam te 
combineren met mijn nieuwe aanstelling hier aan de Universiteit Twente. 
Ook wil ik de vele Ballast Nedam collega’s in het algemeen, en mijn eigen 
BIM/GIS Centrum in het bijzonder, bedanken voor de talrijke discussies en 
de praktijkstappen die we met elkaar op BIM-gebied hebben gezet. 

De laatste jaren heb ik op sectorniveau vanuit verschillende gremia mogen 
samenwerken met vele inspirerende personen. Ik denk in Europees verband 
aan ENCORD en het ‘5D initiative’ en op nationaal niveau bijvoorbeeld aan 
de Bouw Informatie Raad, de CB-NL, het Innovatieplatform ICT in de Bouw 
en de Green Deal Logistiek in de Bouw. Wat dit laatste betreft: we gaan er 
alles aan doen om eind dit jaar een Green Deal af te sluiten tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen waarin BIM een belangrijke rol speelt! 
Het is geweldig dat vandaag personen uit allerlei netwerken aanwezig zijn. 
Ik hoop dat we de samenwerking de komende jaren op een succesvolle 
manier mogen voortzetten.
 
Natuurlijk ben ik diegenen dank verschuldigd die mij geholpen hebben 
bij de totstandkoming van deze oratie. Met name Wim ’t Hart, Mark 
den Heijer, Menno de Jonge, Maarten Slee, Harold Wind, André Dorée, 
Timo Hartmann, Hans Voordijk en mijn broers Jan Willem en Ben wil 
ik hier bedanken voor de feedback op de oratietekst en de interessante 
discussies. En Yolanda Bosch en Jacqueline Nijhof zijn onmisbaar geweest 
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bij alle voorbereidingen voor deze dag. Daarnaast ben ik heel blij met het 
symposium dat we vandaag hebben gehouden. Ik dank Geert Dewulf, Cees 
Brandsen, Eric van den Broek, Issam El-Absi en Jos van Hillegersberg voor 
hun bijdragen hieraan.
 
Familie en vrienden, bedankt voor de steun en gezelligheid, ook 
in moeilijkere tijden. Het is me heel veel waard dat velen van jullie 
vandaag aanwezig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor mijn ouders, mijn 
schoonouders en de oma van mijn vrouw. Een speciaal woord van dank 
richt ik hier tot mijn ouders. Jullie waren en zijn nog altijd een enorme 
steun. En jullie houden me ook fit, want welke hoogleraar kan zeggen dat 
hij zich elke maandag met zijn vader in de sportschool in het zweet werkt?

Mathijs en Lotte, het is een feest om jullie op te zien groeien. Regelmatig 
hebben we het erover wat jullie later willen worden. Jullie zijn hier altijd heel 
stellig in: Mathijs wil op de bouwplaats werken en Lotte wordt juf. Maar 
laatst gebeurde er iets bijzonders. Nadat jullie mij voor het eerst in mijn toga 
hadden gezien, en nadat jullie daarvan waren bijgekomen, hebben jullie die 
mening bijgesteld. Jullie wilden opeens allebei professor worden. Ik ben 
erg benieuwd wat de toekomst ons mag brengen, maar ook hoe jullie hier 
na vandaag tegenaan kijken.

Tot slot Maureen. Alweer heel wat jaren belopen wij samen het levenspad. 
Jij geeft me alle ruimte, zodat ik kan doen wat ik graag doe. Maar jij zorgt 
er ook voor dat het thuis, bij jou en de kinderen, uiteindelijk toch altijd het 
leukst is. Mijn dank daarvoor kent geen grenzen.

Dames en heren, ik kom tot een afronding. Deze oratie ging over het 
bouwen van bruggen met ICT. Ik hoop dat duidelijk is geworden dat er in de 
bouwarchipel heel wat eilanden zijn. Het meer verbinden van deze eilanden 
met ICT levert belangrijke voordelen op. Hopelijk is ook duidelijk geworden 
dat er wat moet veranderen op die eilanden en in de samenhang tussen de 
eilanden om ICT-bruggen te kunnen realiseren die echt een verschil kunnen 
gaan maken. Als we hierin slagen ontstaan er iconen in de bouwarchipel 
die de bouw als geheel fundamenteel kunnen veranderen. ICT als aanjager 
van vernieuwing in de bouw. Daar geloof ik in. Ik zie er naar uit om met één 
been in de praktijk en met één been in de universitaire wereld bij te dragen 
aan het bouwen van die bruggen. 

Ik heb gezegd. 
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