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Voorwoord. 

Dagelijks ben ik bezig om het BIM concept uit te leggen.          

Telkens weer constateer ik dat tussen het koren van de BIM     

adviseurs erg veel kaf zit. Met name het kaf verschuilt zich     

achter wollige betogen en koppeling naar software die niet waar 

kan maken om het BIM uit te voeren, maar ja toevallig kunnen ze 

die software wel leveren. 

Vandaar dit initiatief om eens een poging te wagen in helder en 

duidelijk Nederlands voor mij; in Jip & janneke taal, dus helder 

zonder teveel “vakjargon” uit te leggen waar het nu allemaal om 

gaat, BIM dus! 

BIM als concept en niet als een verlengstuk van gereedschap!   

Geen middagje komen BIMmen en dan een softwarepakket starten 

en een verhaal houden, maar proberen het concept, wat niets met 

software heeft te maken als basis, maar als gereedschap. 

Dus stap voor stap u, lezer mee te nemen door het BIM. 

Ik ben geen schrijver, geen auteur, en schrijf deze publicatie   

waarschijnlijk meer als verteller. Excuses daarvoor maar het    

uitgangspunt blijft informeren! 

Leunend op de tekstcontrole van mijn tekstverwerker ook op  

voorhand mijn excuses voor taalfouten, als het maar duidelijk en 

helder overkomt is mijn drijfveer.  

Informeel, vandaar dit lettertype. Zoveel mogelijk zal ik mijn 

overtuiging dat Autodesk de beste oplossingen heeft niet laten 

prevaleren, maar slechts als voorbeeld gebruiken. 

Ik wens u veel leesplezier en nog meer inzicht in BIM. 
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Zoals ik in het begin van de publicatie meldde, Jip & Janneke taal. 

Hopelijk heeft u nu een beetje overzicht en, nog belangrijker inzicht in de      

materie BIM. 

Alles tot op detail uitleggen vergt een persoonlijke aanpassing. Iets wat wij bij 

ICN Solutions dagelijks doen. 

Simpel een telefoontje en we komen gaarne bij u langs. 

Via de TNO Quickscan kunnen we een inzicht verkrijgen waar uw organisatie   

momenteel staat op de ‘BIM ladder’. D.m.v. een rapport van aanbeveling kunnen we 

met u een stappenplan samenstellen om te bereiken wat u wilt. 

Begeleiding, opleiding en nadat u uw IDM in kaart heeft, gewoon waar wilt u in de 

toekomst naartoe? 

‘Gereedschap’ adviseren, implementeren en tot een succes maken voor UW BIM. 

Stap voor stap. Activering binnen uw organisatie, maar ook implementatie en   

activatie naar overige disciplines binnen uw organisatie en vervolgens door naar 

het samenwerken in het BIM concept met derden. 

 

U bepaalt wat u gaat doen, laat u niet gek maken. 

BIM moet een toegevoegde waarde hebben voor u en uw organisatie. Investerin-

gen dienen terug verdient te worden. Stap voor stap, niet alleen qua organisatie 

maar ook met de ‘gereedschappen’ is dat mogelijk! 

Ik hoop dat u wat aan mijn J&J taal heeft gehad. 

Mogelijk tot ziens. 

Ad de Jongh 

AEC Unitmanager ICN Solutions BV 

mail: a.de.jongh@icn-solutions.nl 
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Stukje historie. 

Iemand, te noemen opdrachtgever, heeft wensen in het laten creëren van een 

bouwobject. Traditioneel werd er contact gezocht met een architect, die de  

nodige vragen stelt, wat wilt u, wat is het budget, wat is de ruimte enz.  

De architect stelt zodoende het Programma van Eisen samen met de                

opdrachtgever en “vertaald” die wensen in een functioneel ontwerp. De architect 

zal een schetsontwerp maken en dit communiceren naar de opdrachtgever.   

Gaandeweg het proces maakt de architect meer concretere tekeningen, het 

Voorlopig Ontwerp en weer communicatie met de opdrachtgever, vervolgens een 

Definitief Ontwerp en mogelijk detailleringen. Een proces wat volledig achter de 

tekentafel plaats vond. CAD deed zijn intrede en VO werd al digitaal gedaan. 

Vervolgens werd de data (handmatige tekeningen of digitaal) aangeleverd aan een 

constructeur, die vervolgens weer opnieuw data ging produceren om zijn werk te 

kunnen doen.  

De installatie adviseur werd in het proces betrokken en ging weer volledig      

opnieuw eigen data produceren. 

Andere adviseurs eveneens in de keten van het proces ieder voor zich eigen data 

maken en gebruiken voor de eigen discipline. 

Uiteindelijk kwam de data bij de aannemer en ook die maakte weer eigen data om 

de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

Eiland communicatie waar de bouwindustrie erg sterk in was. Rode draad in dit 

werkproces is dat men telkens weer gelegenheid schiep om fouten te maken en 

onderling vergelijk van de data en de tekeningen werd bijna uitsluitend handmatig 

gedaan. En vergissen is menselijk, dus fouten genoeg, men noemt dit binnen de 

bouwkolom Faalfactor, kosten die niets opleveren. Bovendien de meeste van die 

fouten kwamen pas aan het licht tijdens de realisatie van desbetreffende object, 

met nog meer kosten en vertraging tot gevolg. 

Het 2D traject. Verdieping per verdieping aparte tekeningen, dan de gevel, de 

aanzichten nog apart. Van een 3D model was nauwelijks sprake, bovendien werd 

dat meestal ook nog in andere software gedaan dus synergie tussen de data    

onderling was ver zoek. Tekeningen met schematische weergave, lijnen en          

lijnsamenstellingen die nauwelijks eigenschappen bevatten. 

Bovendien voor niet techneuten slecht te interpreteren.  

Binnen het BIM willen we veel meer informatie uit het model halen, ergo, ook de 

omgeving bevat veel informatie die we willen gebruiken. 

Maar eerst wat is het verschil in werken met CAD en werken met                    

BIM gereedschap? 
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Traditioneel tekende de ontwerper, de architect met potlood en tekenpen. 

Met de intrede van CAD werden die gereedschappen vervangen door de          

elektronische tekenpen. Lijnen werden getrokken door de software.                        

Applicaties op het CAD programma maakten het gemakkelijker.                         

B.v. tekende de ontwerper een wand, dan waren dat meerdere lijnen naast elkaar. 

De applicatie, maakte het mogelijk direct in 1 beweging alle lijnen en bijbehoren-

de arcering in 1 keer te tekenen. Zo ontstonden 2D bibliotheken van de meest 

voorkomende bouwelementen. 

Een grafische representatie, 

voor een leek nauwelijks meer 

herkenbaar. Van elke verdieping 

werd een aparte tekening       

gemaakt. 

 

Zo ook van de gevels. 

Detailleringen enz. 

Bij wijzigingen moest derhalve elke    

tekening handmatig worden  

gecontroleerd of de wijziging op de  

andere  tekening ook voorkwam en  

derhalve ook moest geworden gewijzigd. 

Handmatige controle met alle kans op 

vergissingen. 

Geen informatie aan de tekening, laat 

staan aan het individuele element. 

Dat gebeurt in BIM gereedschap anders! 
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De eerste, na verweten te hebben dat hij mij pas belde na 3 maanden, want de 

curator had hem flink afgerekend voor de software, wat niet kan, mag enz. de 

tweede want die denkt nog dat hij met AutoCAD, dus geen BIM, in de markt ligt. 

Niet echt leuk. Gelukkig heb ik mijn leeftijd mee, 36! Of is het anders om? Kan ik 

vaderlijk reageren en weet ik gelukkig beiden te begeleiden. Met BIM, de een wat 

moeilijker dan de ander. 

Een voorbeeld, AMA Architecten in Maastricht. Jaren geleden ooit een BIM  

gereedschap aangeschaft. Want, hun opdrachtgever, dhr. Joop van den Enden, 

wou een nieuw theater. Arn Meijs schakelde Jo Coenen in. Die, nee, zijn project    

Architect, Mike Pfisterer, introduceerde Revit. Zodoende, in de samenwerking 

schafte Arn Meijs ook Revit aan. Uiteindelijk niets mee gedaan, Arn Meijs was 

een Arkey huis. Dus die combinatie, die uitwisseling was belangrijk.                    

Ik verschoon me van schoppen tegen Conculega's en vind Arkey zelfs een        

goede 2D oplossing! 

Echter, vanwege de doorstart publiceerde AMA, zo heten ze nu, een artikel in de 

Limburgse Gazet. (zo heet die krant volgens de Maastrichtenaren en daar ben ik 

het mee eens ) AMA ging volledig 3D. Natuurlijk belde ik direct de maandag 

opvolgend. Gelach rondom, ja Ad, we hebben de oude licentie uit het stof gehaald.  

Een dag later was ik bij hen. ICN Solution heeft AMA ondersteund, nu nauwelijks 

een half jaar verder, gaat AMA volledig over op BIM, Revit met de 3B applicatie! 

Onderhanden werk wordt door externen afgemaakt in AutoCAD.                       

Die Externen hebben reeds al een gespek met mij gehad om ook over te 

schakelen op BIM " gereedschap", dus door mij, ICN Solutions begeleid, dus Revit 

en 3B. 

Ik had u gewaarschuwd, voorbeelden die ik geef zijn Autodesk en 3B gerelateerd. 

Maar, J&J gebied mij terug te komen naar de rode draad van deze publicatie. 

Wel. Resumé! IFC, bekend? IFD ook en IDM? Zo niet effe terug lezen! 

Maar wat moeten we met alle voordelen die ik heb beschreven dan nog meer? 

SAMENWERKEN!  

Alle data die men genereert, maakt dus, delen met de bouwpartners. Nou dat is 

nou net de “gevoelige snaar” of “een probleem” of “het zal wel”. 

Ik zal de laatste zijn die dat zal bagatelliseren. Maar dat is nou net HET grote 

probleem binnen de “bouwkolom”. Wie betaald? 

Zo gigantisch veel is er mogelijk binnen de nieuwe technologie. 

BIM, al eerder vermeld, Bijzonder Irritant Modewoord. Maar zoveel meer      

informatie, zoveel Meer Mogelijkheden, zoveel meer voorkoming van kosten, enz. 

© A. de Jongh 
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Coördinatie tijdens het ontwerpproces, grof verdeeld over:                             

Opdrachtgever, architect, constructeur en installatieadviseur. Ieder voor zich 

heeft de eigen expertise. Genereert dus data, informatie en een model. Vanuit 

een centraal gegeven, kan het 1 model zijn of een “cloon”. 

Ergens, op een bepaald moment moet al die informatie samenkomen. 

Dat doet de project BIM manager. Binnen dezelfde software kan dat. Ideaal.   

Als dat niet het geval is, of zelfs binnen dezelfde software kan men gebruik   

maken van “Clashdetection software”. In J&J taal, software die conflicten     

detecteert tussen de verschillende data, discipline afhankelijke informatie     

modellen. 

Voorbeeld, de installatie wordt binnen het bouwkundige model vergeleken of er 

geen conflicten zijn, past die pijp wel in die ruimte? Mag die pijp wel zondermeer 

door die dragende wand? Enz. 

Vroeger kwam men er pas achter tijdens de bouw, problemen genoeg,              

aanpassingen te over, dus kosten, faalkosten, faalfactor! Die problemen met de 

bijbehorende kosten kunnen we dus voorkomen! 

Digitale modellen, “as built” kunnen we vergelijken. Zo komen mogelijke problemen 

voor de realisatie aan het licht, worden dus duidelijk en kunnen worden aangepast. 

Dat is 1 van de voordelen van het BIM proces, kosten die niets opleveren kunnen 

worden voorkomen! 

Zeker in deze tijd waarin de bouwpartners onder een enorme druk staan, is    

afslanken, inleveren van capaciteit, voornoemde “faalkosten” voorkomen van    

kosten die overbodig zijn. Dus werknemers ontslaan is inboeten van capaciteit en 

dan kun je niet leveren wat je wilt. Want bij ons, ICN Solutions zijn de mensen, 

onze medewerkers, het kapitaal, de meerwaarde van onze organisatie.          

Waarschijnlijk, eigenlijk overtuigd, bij u ook. 

BIM, het proces, is een bewezen alternatief. Dagelijks wordt mijn overtuiging 

daarin bevestigd. 

Van eenmanszaak, ZZPér, tot heel grote organisaties wordt dat bevestigd. 

Dagelijks, even een zijdelinkse sprong, ik schrijf regelmatig, onregelmatig een 

kolumn, blog heet dat tegenwoordig. Een uiting, volledig voor mijn eigen rekening 

en verantwoording, gelukkig gefilterd door collega Tineke, van marketing.           

Een van die columns ging over een bezoek aan een ondernemer die drie jaar     

geleden instapte in een arch. Bureau toen van 35 man/vrouw. Nu vanuit een      

faillissement doorging met 3. en een relatie die met me wou praten omdat de  

organisatie waar hij deel vanuit maakte, 8 personen per 1 mei stopt. Niks meer 

van over. 
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Met het BIM gereedschap werkt men met elementen. Dus men tekent niet, men 

modelleert. Eigenlijk kun je stellen dat de modelleur digitaal bouwt. Een enorm 

verschil derhalve met het 2D CAD.  

Een voorbeeld. Is dit een konijn? Nee, het is een grafische    

voorstelling, dus een plaatje van een konijn, hoe groot, hoeveel 

weegt, enz dit konijn? Meer dan een 2D plaatje is het niet!        

 

 

Dit tweede konijn geeft wel die informatie, hoe groot, hoe zwaar, 

enz. we hebben dus een representatie van het konijn,                   

de geometrische gegevens, maat, inhoud enz. 

Ook hebben we gegevens niet direct vanuit het konijn, maar wel in 

de eigenschappen, leeftijd, ras, enz. 

Nu werken we niet met konijnen in de bouw maar u kunt zich voorstellen dat dit 

eveneens van toepassing is op bouwkundige elementen. 

1. de grafische bouwkundige 2D representatie van het kozijn op de 

plattegrond. 

2.Idem in gevel aanzicht. 

3. In 3D zicht in wand. 

4. element in 3D. 

 

De geometrische gegevens, 

hoogte, breedte, dikte. 

  Volume enz. 

 

 

 

 

Maar we willen meer weten van dit kozijn, namelijk de eigenschappen. 

Wat is het glasoppervlak, wat is de brandwerendheid, de prijs enz. 

U kunt zich voorstellen dat een bouwobject zo honderden en zelfs duizenden  

elementen kan bevatten. Data omtrent de geometrie, maar ook enorm veel data 

omtrent de eigenschappen. 

Hoe orden je die data en hoe maak je die toegankelijk. 

Dat is vastgelegd in het BIM, dus geen gereedschap maar het proces! 

Daarom, BIM kun je niet kopen! Je kunt het toepassen. 

Die drie gegevens, geometrie, eigenschappen en data, dat laatste in hoe gaat men 

er mee om, wat verwacht men wat die data dient te bevatten enz. 

Dus BIM. 

1 

2 
3 

4 
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Binnen het BIM spreken we (software onafhankelijk) van het IFC,                            

Industry Foundation Classes. In hoofdzaak de geometrische gegevens van het 

bouwdeel. 

IFD, International Framework for Dictionaries. Het uitbreidingsmechanisme voor 

IFC, kort gezegd, de eigenschappen van het bouwdeel, dus de niet grafische   

informatie. 

(Voor de goede orde, IFC kan ook eigenschappen bevatten, maar om het duidelijk te houden maak ik dit onderscheid, 

omdat slechts een klein deel van de elementen ook in het IFD eigenschappen bevat.)  

Het IDM, Information Delivery manual, is de basis van hoe we met al die        

informatie omgaan. 

Als ezelsbrug hanteer ik de 5 W’s. 

Internationaal heet dat binnen het BIM dus 

IDM. Vertaal het met het BIM handboek. 

U weet wel, u heeft toch ook een CAD hand-

boek?  

Tja, als ik dat weleens vraag dan krijg ik 

meestal veel gehakkel met opmerkingen als, 

Ja dat weten we, Ja, daar zijn we ooit eens aan begonnen, maar Ja, het is er niet 

echt! 

Welnu, ik ben geen wijsneus om de nadelen nu te etaleren als er geen CAD     

handboek is, maar heel nuchter en met genoeg voorbeelden uit de praktijk. 

Het ontbreken van een BIM handboek, het IDM, is dodelijk voor het werken met 

de BIM methodiek. 

Krasse uitspraak? Nee, ik heb teveel BIM trajecten zien mislukken door het  

ontbreken van het IDM, het BIM handboek. 

Ik vind het IDM zelfs het belangrijkste binnen het BIM! 

Gereedschappen kun je testen of ze voldoen, namelijk het kunnen aanleveren van 

informatie benodigd binnen het BIM. Simpel, wat verwacht men van het BIM. 

Helaas, sommige software leveranciers wekken de veronderstelling dat men met 

de aanschaf van een BIM pakket klaar is om te BIMmen. Welnu, een BIMpakket 

bestaat niet (ik vind dat BIM gereedschap). Met de stelling: Kom eens een      

middagje BIMmen, starten dan een BIMpakket (en dat dus bestaat niet!) en doen 

een demo daarvan.  

En ja, ze (die software leverancier) heeft dan ook nog wat additionele software, 

en die heb je beslist nodig! En 1 ervan claimt zelfs: wij zijn de grootste, dus wij 

kunnen het weten!  
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Ga ik dan mee met de termen 4D, 5D enz? 

Aarzelend, ja!. Uitleg! Zoals ik, hopelijk, duidelijk heb kunnen maken is binnen het 

BIM veel meer informatie ter beschikking. Eigenschappen van de toegepaste  

elementen. Die eigenschappen kun je in overzichten, stuklijsten, zichtbaar maken. 

Uitwisselen met andere software gereedschappen. Wat dan? 

Uit een BIM model kun je ook hoeveelheidstaten halen. Voordeel derhalve voor 

calculatoren. Geen gemodder meer met maatlatjes om materialen uit te rekenen, 

maar betrouwbare getallen uit het model te halen. Voordeel geen overname     

fouten meer! 

Bestekschrijvers krijgen idem ook betere informatie uit het BIM model.         

Afhankelijk van de gebruikte applicatie komen codes mee die via Stabu of    

BouwConnect de desbetreffende bestekteksten automatisch aanleveren. 

En wel even voor de duidelijkheid, zowel de calculator als de bestekschrijver zijn 

niet te vervangen door de software! Maar het stomme koeliewerk wordt wel door 

de software gedaan. En handmatig overnemen met alle kans op fouten is er niet. 

En voor de sjoemelaars, helaas, binnen een goed BIM gereedschap is een meter: 

100 cm, of 1000 mm. En niet zoals in de meeste CAD pakketten je tekent 99,9 

maar zet er 100 bij, dat accepteert in ieder geval Revit niet, wil je een meter dan 

dien je die ook exact zo te modelleren! Keuze: 1m, 100 cm of 1000 mm! Andere 

keuzes zijn er niet! 

Oké dus, BIM is meer dan alleen maar het object. 

Wis en waarachtig! Natuurlijk afhankelijk van het vakgebied waar uw organisatie 

binnen de bouwkolom functioneert. 

Elke discipline heeft zijn eigen “gereedschap”. Architect, Constructeur,           

installatie adviseur, installateur, elektricien en “last but not least” Aannemer en              

onderaannemers. 

Dus; allemaal werken in 1 model, alle informatie in dat ene model? Allemaal dus 

een BIM gereedschap? Allemaal 3D werken? 

Alsjeblieft niet!  

Alle informatie in 1 centraal model? Nou, ga je gang, dat betekend dat je een 

softwarefile krijgt wat niet vooruit te branden is door de hardware. 

Daarom dus de scheiding in IFC, IFD. Wel moet alle relevante informatie        

bereikbaar zijn voor elke individuele partner. En nog niet benoemd, ook voor de 

facilitair manager, dus ook voor beheer en onderhoud! 

Hoe dan? 

© A. de Jongh 
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Zo, dat was de uitleg “wat is BIM”. U weet het nu BIM is een concept, GEEN 

SOFTWARE!  

BIM is IFC, IFD beschreven in een IDM. Nou en? 

Wat zijn dan de voordelen? Waarom moeten we dan zo nodig, waarom schrijft de 

Rijks Gebouwen Dienst dat voor? Waarom wordt het zo breed omarmd en al      

toegepast door vele aannemers? O.a.  

Heijmans, BAM, Dura Vermeer, Ballast Nedam, Structon enz.  

Maar ook Vorm Bouw, van Heur, Hendriks enz. 

Ingenieursbureaus, o.a. DHV, Heidemij, Royal Haskoning, Touw, enz.  

Constructeurs, o.a. Zonneveld, Ulehake, Croes, Pieters, IMD enz. 

Installatie adviseurs, VIAC, Vetron enz.  

Architectenbureaus, o.a. van Aken, Wiegerinck, AMA groep, Spring, Kokon 

Tekenbureaus, o.a. Ajilon, het facilitair bureau, MDR advies, Zebra enz. 

Jaren heb ik samen met onze techneuten de BIM boodschap in Nederland       

proberen te promoten. Totdat: de beroepsvertegenwoordiging van de aannemers, 

Bouwend Nederland de handschoen opnam en de eerste BIM case week           

organiseerde. Een fictief plan uitwerken door iedereen die mee wou doen om te 

leren en de voordelen te kunnen inventariseren. 

Wij, ICN Solutions deden mee, Remy onze techneut en ondergetekende.           

Wat hebben we veel geleerd. Tweede jaar ook meegedaan, naast Remy, één van 

onze bouwkundigen, ook met Patricia, onze toenmalige constructie deskundige. 

Weer heel veel geleerd. 

Toen werd Nederland wakker voor de “nieuwe technologie”. 

Want BIM is niet slechts het IFC enz. wat ik eerder omschreef. BIM is veel 

meer. 

Niet alleen 3D, maar ook 4D, 5D enz. 

Traditioneel zeiden sommige software leveranciers weleens dat ze ook 2,5D   

konden maken. Iets waar ik altijd moeite mee heb gehad. Simpel, een dame is 

zwanger of niet zwanger, 2d of 3D, 2,5D vertaal ik dus als “schijnzwanger”     

bestaat als niet reëel gegeven. Maar als symptoom. Daar doe ik niet aan mee.           

Het moet echt zijn! En voor zover ik dat kan beoordelen is schijnzwangerschap 

een probleem. En dat is nu wat we in de bouw proberen te voorkomen! 
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Die laatste opmerking is zeker geen garantie voor kwaliteit! De grootste is geen 

garantie voor de beste. Er zijn zelfs zeer goede BIM adviseurs die geen          

gereedschap (software) leveren. Zie o.a. de TNO website bij de Quickscan.    

Daar geeft TNO een overzicht van door TNO gecertificeerde                            

Quickscan BIM consultants. 

Zes ervan zijn niet software gebonden, dus leveren geen software.                 

Twee organisaties wel, 1 omdat die organisatie MicroSoft oplossingen biedt en 1 

omdat die Autodesk oplossingen biedt. Die laatste is ICN Solutions, met twee 

geautoriseerde adviseurs, waarvan deze schrijver er 1 van is. 

En, een detail: de beste haalt de gouden plak, en niet de grootste, dus wij,       

ICN Solutions, gaan voor de gouden plak! En de jury bestaat uit onze relaties! 

Waarom dan dat genoemde IDM? 

Simpel. BIM is communicatie, veel meer gegevens dan b.v. vanuit CAD. 

Hoe communiceert men, wie, waarom, wanneer, wat, door wie. En dat is geen 

sprookje, maar de basis van het BIM, en, helaas, komt het ontbreken van die  

basis dagelijks voor, praktijk voorbeelden! 

Een aannemer nodigde mij uit om zich te oriënteren op BIM, wat moest men    

aanschaffen. Hun opdrachtgever wou gaan BIMmen! Tot op heden kreeg men alles 

aangeleverd en had een Light CAD pakket om de tekeningen te openen. 

Op mijn vraag ”wat wilt uw opdrachtgever?”, tja daar kon men geen antwoord      

opgeven. Dus, stelde ik ondeugend, ik wil een huis en vraag u het te bouwen. Dus u 

laat een aantal vrachtwagens komen met stenen want die heeft u toch nodig.     

De persoon keek me in twijfel aan, of ik gek was of dat ik hem in de maling nam.  

Nee reageerde ik, natuurlijk niet. Welnu, sorry voor de opmerking, maar zo     

benaderd u het BIM, en natuurlijk gaf ik een heldere presentatie van BIM. 

Nee, helaas deze organisatie is geen uitzondering, een architect wou ook       

software bestellen omdat men wou gaan BIMmen. Collega Franklin Baumgarten 

kent ook het “klappen van de zweep” en zei, oké, maar eerst moet je eens met Ad 

praten. (of nog exacter, de ondeugd zei geen Ad maar Opa) 

Toen ik 2 uur na aanvang mijn bezoek beëindigde werd ik vriendelijk bedankt met 

de opmerking, “zo ik dacht even een software pakketje te kopen en dan te kunnen 

BIMmen, nu weet ik wel beter en jij hebt me wel effe huiswerk gegeven Ad, maar 

bedankt, nu zal ik me niet zo snel een “buil vallen”. 

Je leest het weleens achter op vrachtwagens; “op weg naar een tevreden klant”  

op de achterkant van mijn autootje zou ik willen plakken, “terug van een tevreden 

klant!” 
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Deze publicatie heeft de titel, “BIM in Jip & Janneke taal”. 

Ik hoop uw aandacht nog steeds te hebben. Dus weer even terug, BIM is een  

gigantische bron van informatie. BIM is een proces om vanaf het PvE (Programma 

van Eisen) ergens in het proces IT (de PC) in te schakelen, wanneer, dat is      

gebruiker  afhankelijk. Een van onze beste Nederlandse architecten gebruikt 

geen PC. Hij communiceert met zijn opdrachtgever en maakt schetsen, studies 

enz. project afhankelijk hebben hij en de opdrachtgever hierover hun             

vergaderingen. Op het moment dat voornoemde architect concreter wordt,    

worden de gegevens omgezet in de PC met BIM gereedschap. Het model, of moet 

ik zeggen het ontwerp, krijgt vorm in een digitaal model. Als volume studie 

(piepschuimmodel) maar wel met een schat aan meer informatie, o.a. volumen, 

oppervlakten, enz. welke gegevens al op dit niveau getoetst en geanalyseerd    

kunnen worden op het PvE en het budget. Maar ook op toetsing op o.a. bezonning, 

dus invloeden op energie verbruik,  CO2, gegevens van het model genereren en 

gegevens van de elementen, zodat compensatie mee kan worden genomen in CO2 

neutraal bouwen. In dit stadium al de consequenties voorspellen van exploitatie 

van het model. En even voor “the record” de architect heet Jo Coenen. 

Duurzaamheid controle en resultaten, sorry in de volksmond “geitenwollensokken” 

mentaliteit, maar keihard, financiële consequenties. Dus geld! Niets te maken met 

je sokken . 

Ik probeer BIM inzichtelijker te maken, dus zal hier en daar (zie voorwoord) 

voorbeelden geven van “gereedschappen”. 

Sketchup wordt veel gebruikt, ondeugend stel ik; ja, natuurlijk, dat is gratis, of 

hogelijk voor € 400,00. kun je best leuk toepassen. Maar in het verdere circuit, 

jammer, weer alles opnieuw maken in een bouwkundig gereedschap.  

Vasari, is net zo intuïtief als Sketchup, maar kan al die bovenvermeldde analyses 

wel. Wil je een presentatie maken dan kun je het Vasari model simpel importeren 

in Revit en dan krijg je een echt 3D model, plattegronden krijg je cadeau. 

Enne, Vasari is gratis. (zie: www.autodesk.com/labs) Vasari is namelijk de        

conceptuele modeller van Revit, geeft de gebruiker alle vrijheden om te          

modelleren. En kan geïmporteerd worden in Revit waar men de vlakken kan       

materialiseren, zodat een volwaardig Revit model ontstaat met alle voordelen van 

een BIM gereedschap. (daar was u voor gewaarschuwd, als ik voorbeelden gebruik 

ben ik, ICN Solutions, een Autodesk dealer, ik “Autodesk gereedschap” fan). 

Vanaf de volume studie kan BIM dus al worden toegepast. Binnen de bouwpraktijk 

zijn kengetallen van toepassing die kunnen worden gehanteerd in de analyses van 

de volume studie. BIM staat voor hergebruik van informatie, dit is een praktijk 

voorbeeld waar men de gegevens in deze studie fase niet weer opnieuw hoeft aan 

te maken in andere oplossingen. 
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Dat IDM dus, laten we het gewoon het BIM handboek noemen, hoe pakken we dat 

aan? 

Binnen de TNO geautoriseerden hebben de heren, Dik Spekkink, Hans Hendriks 

en Willem Pel zich als onafhankelijke adviseurs verenigd binnen de: BIMguide.nl 

ICN Solutions werkt nauw samen met deze heren, reden dat we niet kunnen   

deelnemen in de BIMguide is omdat ICN Solutions een gebonden adviseur is,         

Autodesk weet U al. BIMguide is software onafhankelijk. Wat we wel samen doen, 

is dat we onze kennis willen delen met U, de markt. 

Autodesk bracht reeds een voorzet voor een IDM. Dik had dit al vertaald en  

toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse markt en ikzelf had dit ook al gedaan.  

Aanvullend door mij met een Excel bestand waar de individuele gebruiker zijn 

eigen BIMhandboek kon samenstellen. 

Dik nam het initiatief om met een 35 tal architectenbureaus onder de paraplu van 

de BNA een breder, of moet je stellen, een gedetailleerdere basis te genereren. 

De Amerikaanse “broeder” van de BNA, de (of het) AIA had een dergelijke    

publicatie gepubliceerd. Die had ik en ik dacht eraan deze te vertalen. Maar het 

initiatief van Dik, met name het draagvlak van de 35 deelnemers weerhield mij dit 

te doen. Een dergelijk draagvlak genereer je niet zomaar en waarom een wiel 

weer opnieuw uitvinden? 

Dus, na publicatie direkt contact opgenomen met Dik en ICN Solutions gaat dit 

initiatief, adopteren in de 3B Werkmethodiek Applicatie. Is al gebeurt! 

Echter, (dus niet maar ) ICN Solutions wil er ook de overige bouwpartners in 

betrekken. Constructeurs, Installateurs en Aannemers. 

Een van de zaken die we reeds gereed hebben is de hoogte van de detaillering. 

Men geeft dit weer door de zogenaamde LOD codering. De 3B Werkmethodiek 

Applicatie gebruikers kunnen dit dus al. 

Sorry, terug naar de basis! Het BIM handboek, het IDM kunt u maken op de basis 

die door BIMguide is gepubliceerd. Inloggen www.BIMguide.nl en de: 

Model BIM Protocol en Beschrijving Detailniveau BIM per fase downloaden. 

Het BIM protocol is dus wat ik in J&J taal beschrijf als het BIM handboek. 

© A. de Jongh 

http://www.bimguide.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:model-bim-protocol&catid=1:artikelen&Itemid=13
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En nu het derde item binnen het BIM, het IDM. 

Ik vind dit het belangrijkste item binnen het BIM, de basis waarop elk ander  

initiatief binnen uw organisatie leidend is voor uw Bim. 

Laat u niet gek maken! BIM is een concept hoe je met informatie binnen een 

bouwproject met elkaar omgaat. Derhalve; wat wilt u, wat verwacht u. 

De W’s weet u nog? Effe weer dat plaatje:      

maar de basis is, ook voor u intern: 

Inventariseren: WIE? Niet zo moeilijk; U! 

WAAROM? Tja heeft u dat al eens             

gedefinieerd, wordt u gedwongen, b.v. door 

de Rijks Gebouwen Dienst hun BIM Norm? 

Wat elke rijksgelieerde dienst dus zal    

hanteren. Of geloofd u in de voordelen voor 

uw eigen organisatie. En die zijn er,                 

wis en waarachtig 

WANNEER? Vandaag? Of op termijn? Maakt eigenlijk niet uit wanneer, maar wel 

NU voorbereiden en weten wat de consequenties zijn. 

WAT? Volledig of deels, beiden zijn mogelijk. 

DOOR WIE? De gehele onderneming of een kernteam. 

Eigenlijk heel simpel, “laat u niet gek maken”. 

BIM is geen tovermiddel, ik kan niet toveren (wie wel) ik kan zelfs niet goochelen. 

Maar weet “duvels” goed advies te geven, ergo zelfs garanties af te geven, dat 

als men besluit BIM te integreren binnen de organisatie, dat tot een succes te 

voeren. Arrogant van mij? Nee hoor, gesteund door een perfect team dat de BIM 

implementatie kan realiseren! Zonder die collega’s kan ik me slechts “beperken” 

tot een advies. Gelukkig mag ik dat team leiden, maar ik dwaal weer af. 

Waarom vindt ik het IDM zo belangrijk, simpel, het is de vertaling hoe gaat U 

met die informatie om en wat geeft het voor voordelen voor u en uw organisatie! 

BIM is niet nieuw, mogelijk een vervolmaking van de wijze waarop u reeds        

georganiseerd bent en dus (deels) al werkt. 

En; dat is hopelijk al duidelijk, 3D geeft meer informatie dan het 2D. 

Geen keuze tussen of, of, maar veel meer en, en! 

Het traditionele 2D CAD redt het niet meer alleen, ZAL NIMMER 100%         

vervangen worden, maar zeggen dat je met AutoCAD, Arkey, enz. kunt BIMmen, 

is niet waar! 
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De Engelsen hebben hier een prachtige stelling voor; ”Penny wise, Pound foolish”. 

Ik snap best dat het momenteel niet echt de tijd is om grote investeringen te 

doen, echter omschakelen naar BIM kost helaas nogal wat.                                     

Aanschaf van de software ”gereedschappen”, implementatie ervan, opleidingen, 

begeleiding, teruggang in productie realisatie enz. 

Maar niet goed gedaan geeft nog meer kosten, ergernis en problemen. En ook dat 

hebben we in de praktijk helaas reeds meermaals ervaren. 

Een goede voorbereiding, voorkomt minder slechte beslissingen.  

Oeps, ik dwaal af. Zoals eerder geschreven, BIM bestaat uit 3 zaken. 

IFC, de geometrische beschrijving van elementen, samengesteld; een model. 

IFD, de aanvullende informatie, aanvullende informatie betreffende het element. 

IDM, hoe ga je met die data om, wat verwacht je van die data. 

Is IFC dus een bestand? Ja, maar, IFC is eigenlijk een vertaalmogelijkheid.     

Hoe leg je dat nu uit. In J&J taal, IFC is de tolk, de vertaler, die de gegevens uit     

pakket A vertaald naar pakket B. een element in A wordt vertaalt in een   

tekstomschrijving die B snapt en die tekst weer vertaalt naar zijn eigen taal.    

Zo zal een element dus van A naar B kunnen. Prima dus, probleem opgelost! 

Helaas, het werkt, maar, (weer dat stomme maar) niet voor 100%. Maar, (en nu 

positief!) wel als onafhankelijke data informatie. Dus uitwisselbaar met elke     

gewenste software “gereedschappen”, “oplossing”. Grote voordeel hierin, niet 

afhankelijk van een bepaalde oplossing. Met andere woorden, de gebruiker      

bepaalt welk “gereedschap” hij of zij het beste, het gemakkelijkste vind. 

Reden waarom onze organisatie beide mogelijkheden ondersteund. Men noemt dat 

het onafhankelijke systeem, ofwel het open source systeem. TNO ondersteunt 

dat op alle fronten, geen product afhankelijke oplossing maar open, onafhankelijk. 

De andere oplossing is het zogenaamde “Vendor systeem” voorbeeld: Autodesk, 

die allerlei “gereedschappen” biedt die wel 100% zeker kunnen uitwisselen.     

Alternatief, nou ja, beperkt, is o.a. Nemechec met Allplan, Bentley met           

Microstation en….. Ik ken geen andere! Alle andere oplossingen kunnen alleen 

maar communiceren, dus uitwisselen via het IFC formaat.  

Autodesk wordt weleens gezien als de boycot van het IFC, best een beetje waar 

maar dat is niet helemaal terecht. IFC is overigens bedacht door Autodesk!     

Ehter niet alleen Autodesk is protectisch ingesteld, dat zijn alle software      

leveranciers! De markt, dus U, dwingt de software leveranciers meer en meer tot 

samenwerking. ICN Solutions, mijn club ondersteund derhalve beide                 

mogelijkheden! 
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BIM in J&J taal.  

IFC, hopelijk dus goed uitgelegd. Tweede item binnen het BIM, het IFD! 

IFD is alle niet grafische informatie van de gebuikte elementen. O.a. wat is het 

materiaal, wat zijn de eigenschappen, wat kost het, enz. laatst was ik bij Stabu. 

Een organisatie die enorm veel informatie geeft betreffende de omschrijving, 

het bestek, van de gebruikte elementen in een object. Handig als je een bestek 

moet maken. Maar Stabu gaat nog verder. 

Heerlijk was om te ervaren hoe mijn contact persoon, Radbout van Baaijen zijn 

uitleg gaf omtrent BIM. Hij tekende een driehoek op de flip-over,                    

BIM is: ik citeer: IFC, IFD en IDM. 

Sijant detail, zijn opmerking, IFC is internationaal, iedereen kent en wil dit    

gebruiken. Mijn opmerking, “staart zich hier blind op”, werd niet weerlegt!”       

IFD en IDM zijn Nederlandse initiatieven waar de wereld positief op reageert, 

maar in Nederland nauwelijks wordt toegepast. 

Dus wat is dan dat IFD en wat zijn voorbeelden ervan? 

Volgens het TNO woordenboek is de omschrijving: 

IFD is één begrip voor drie verschillende dingen. Het is erg verwarrend om één 

naam te bedenken voor drie dingen, vandaar de splitsing: 

1. Uitbreidingsmechanisme voor IFC 

2. IFD library 

3. IFD: International Framework for Dictionaries  

 

1. dus de meer informatie buiten de geometrische informatie 

2. De bibliotheek 

3. Het raamwerk, afspraken, internationaal voor informatie 

Een belangrijk onderdeel van het BIM, ik schreef al, we willen meer informatie 

uit het model, van de elementen. BIM wordt weleens uitgelegd als een model wat 

alle informatie bevat die elke partner nodig heeft binnen de bouwkolom.  

Onzin, onwerkbaar! Men kan dat wel willen, maar het resultaat is een enorm groot 

bestand wat nauwelijks werkbaar is. Bovendien niet iedereen wil alle informatie 

hebben. Dus daarom de scheiding in IFC, de geometrie en IFD, alle andere       

informatie. Die hoeft dus niet in het model te zitten maar moet wel bereikbaar 

zijn als men dat nodig heeft, dus op een andere plek maar wel digitaal verbonden. 
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Voorbeelden: 

De 3B Werkmethodiek Applicatie van ICN Solutions heeft reeds diverse         

verbindingen van het element in de geometrische representatie naar de andere 

gegevens, dus het IFD. In de eigenschappen, parameters, van de elementen staat, 

wanneer dat van toepassing is, de Web link naar die leverancier. Simpel met een 

muisklik komt men op de WEBsite van de desbetreffende leverancier en is alle 

aanvullende data van het desbetreffende element beschikbaar. 

Stabu maakt zich ook sterk om via hun Stabu elementen methodiek die (IFD)

informatie beschikbaar te maken. Voor Stabu geënt op de “open source” techniek. 

Reden voor ICN Solutions om via de 3B Werkmethodiek Applicatie dit ook      

mogelijk te maken. Daarom wordt een groot deel van de ontwikkelkracht van ICN 

Solutions nu toegepast om het IFC controleerbaar te maken in vergelijk met de 

Revit, .rvt elementen herkenning. 

In J&J taal. De informatie uit Revit of te importeren in Revit, het IFC file wordt 

gecontroleerd of alle informatie wel is overgekomen, dus controle of er niet iets 

fout gaat. Dit doet de 3B Werkmethodiek Applicatie van ICN Solutions.          

Dan kun je de informatie dus ook “vertalen” naar de IFD informatie van Stabu, 

dus: gebruiken! 

BouwConnect, een initiatief van KPN Getronics in samenwerking met de twee 

Snoeken, is hier ook volop mee bezig. Men kan een element kiezen, dit              

geometrisch toepassen in een object. Wanneer men de niet geometrische        

gegevens wil hebben kan dit via (hun unieke codering) ook ter beschikking komen.   

De 3B Werkmethodiek Applicatie maakt de koppeling met Revit en BouwConnect. 

Leveranciers willen dat ook beschikbaar maken en via de 3B Werkmethodiek   

Applicatie zijn er al, o.a. Isobouw met fundering, wand– en dakelementen.        

Andusta deurstijlen, Velux dakramen, enz. 

 


