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Voorwoord
de mogelijkheid om snel 3D-veranderingen door te
voeren, die voor alle betrokkenen direct zichtbaar
zijn. Op het moment dat verschillende partners
gezamenlijk gebruik kunnen maken van dezelfde
3D-objectinformatie ontstaan kansen om het proces
anders in te richten en veel efficiënter te werken.

Voor u ligt het eindrapport van de onderzoeksfase van
het COINS-project. COINS heeft de ambitie bij te
dragen aan procesvernieuwing in de bouw. Het streven
is om het bouwproces te verbeteren door slim
gebruik van de informatie van 3D-bouwobjecten.
De onderzoeksfase naar de haalbaarheid van de toepassing van 3D-objectinformatie voor procesbeheersing
is uitgevoerd door de projectgroep COINS met daarin
vertegenwoordigers van overheden, bouwbedrijven,
ingenieursbureaus, netwerkorganisaties en kennisinstellingen. Daarnaast hebben IT-bedrijven geparticipeerd.

De ontwikkeling die is ingezet is een essentiële
verbetering voor bouwprocessen en het projectmanagement, niet alleen voor de GWW maar ook
voor de B&U-sector. In de onderzoeksfase is het
toekomstbeeld van een geïntegreerd bouwproces
geschetst. Dat toekomstbeeld heeft alleen kans van
slagen als afspraken beschikbaar komen die waarborgen dat werkwijzen en informatie van partners op
elkaar aansluiten. Voor COINS ligt de uitdaging om
daaraan gestalte te geven.

We zien dat in COINS een aansluiting gemaakt wordt
op vier ontwikkelingen die buitengewoon relevant
zijn voor de bouwsector. Deze ontwikkelingen zijn:
system engineering, objectbenadering, 3D-modelleren
en procesintegratie.
System engineering komt voort uit de behoefte van
opdrachtgevers om een bouwwerk in functionele
zin te specificeren en de uitwerking tot een ontwerp
over te kunnen laten aan opdrachtnemers. Voor de
beheersing van de specificaties is het nodig dat deze
gekoppeld kunnen worden aan de bouwobjecten.
Door gebruik van informatiesystemen waarin bouwobjecten centraal staan, wordt het mogelijk om naar
een ander model van projectmanagement te gaan:
van traditioneel procesgericht naar objectgericht.
Traditioneel projectmanagement is gebaseerd op
de principes van “Faseren, Beheersen en Beslissen”.
De projectmanagementmethode ligt vast, het soort
en de aard van de projecten varieert en doen er
niet toe wat betreft de aanpak. Volgens de door
COINS ontwikkelde methode is niet meer het ‘hoe’
bepalend voor de managementmethode, maar het
‘wat’, het object. Een aanpak meer op maat, zoals
objectgericht projectmanagement, kan tot betere
resultaten leiden. De toepassing van 3D-systemen
verkleint de afstand tussen partijen, en biedt een
samenwerkingsomgeving om samen vertrouwen te
ontwikkelen, biedt grotere experimenteervrijheid en

De onderzoeksfase van het COINS-project is uitgevoerd
met steun vanuit SenterNovem en PSIBouw, één van
de ICES-programma’s voor versterking van de kennisinfrastructuur. Een verdere concretisering zal plaatsvinden
in een vervolgfase onder de vlag van de CUR.
Die uitwerking zal plaatsvinden door ontwikkelingen
die hand in hand gaan met praktijkbeproevingen.
Ik hoop en verwacht dat het COINS-initiatief een
impuls geeft aan geeft aan de vernieuwing van het
bouwproces en de toepassing van ICT in de bouwsector. Het enthousiasme en de overtuiging waarmee
de projectgroep aan dit project trekt, is daarbij een
belangrijke pijler voor succes.

Drs. Ing. Douwe Kras
Algemeen Directeur ARCADIS Nederland BV
Lid werkgroep Utiliteitsbouw van de Regieraad
Stuurgroeplid cluster Instrumentarium PSIBouw
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Management Samenvatting
Het toekomstbeeld van een geïntegreerd bouwproces
heeft alleen kans van slagen als er afspraken
beschikbaar komen, die waarborgen dat werkwijze en
informatie van partners op elkaar aansluiten.
Het COINS-programma is een geschikt platform om in
precompetitieve samenwerking te werken aan de
totstandkoming van dergelijke afspraken. Deze hebben
onder meer te maken met de werkwijze en inrichting
van het proces. Ze worden samengevat onder de titel
‘COINS Engineering Methode’ of kortweg CEM.
Daarnaast zijn afspraken van belang over de informatie
van 3D-objecten. Deze worden gebundeld onder de
titel ‘COINS Bouw Informatie Model’ (C-BIM).

In sectoren zoals de scheepsbouw, procesindustrie
en automotive is de toepassing van 3D-objecten,
in combinatie met Product Data Management, ver
doorgedrongen. Deze werkwijze heeft tot spectaculaire verbeteringen geleid. Het aantal fouten
is gereduceerd, de flexibiliteit is verhoogd en de
concurrentiepositie is versterkt. Ook de bouw kan van
deze werkwijze profiteren. Het huidige bouwproces is
echter niet ingericht op deze veranderingen.
In de buitenlandse bouw blijkt de situatie vergelijkbaar met de Nederlandse. Er wordt gebruik gemaakt
van 3D-objecten bij het ontwerp, maar deze informatie
wordt vrijwel niet gebruikt voor de informatieoverdracht in het ontwerp- en bouwproces.

De principes van een geïntegreerd bouwproces,
volgens de uitgangspunten van de CEM en C-BIM,
zijn toegepast om een ‘demonstrator’ in te richten
met een op de markt verkrijgbaar informatiesysteem.
Aan de hand van de demonstrator is de technische
haalbaarheid van een geïntegreerd bouwproces aangetoond. Uit een evaluatie van de nieuwe werkwijze
blijkt de zorg van betrokkenen over een veranderproces
dat zich voltrekt volgens een ‘Big Bang’-scenario.
Aan COINS de uitdaging om manieren te vinden om
de nieuwe werkwijze gefaseerd in te voeren.

Uit de analyse van het huidige proces blijkt een grote
foutgevoeligheid van de informatiedoorstroming.
De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in de
manier waarop de communicatie en samenwerking is
ingevuld. Het huidige proces is rolgeoriënteerd:
het proces draait om de actoren en niet om de
producten. Niet de informatie is leidend, maar de
rol. Voor het bereiken van procesintegratie is een
heroverweging nodig van inrichting, besturing en
ondersteuning van communicatie- en samenwerkingsprocessen.
Door beschouwing van de gelijksoortige heroverweging uit de industrie is een toekomstbeeld voor
de bouw geschetst. De inrichting van het proces
zal veranderen naar een objectgeoriënteerd proces.
Dat proces zal zich meer richten op de te bereiken
doelen. Functionele eisen worden ontwikkeld en
gekoppeld aan de objecten. Betekenisvolle informatie
in een 3D-omgeving verzorgt continue terugkoppeling
naar de verschillende partijen. De beschikbaarheid
van gemeenschappelijke afspraken over de inrichting
van het proces en de betekenis van informatie is
een voorwaarde om procesintegratie met partners te
realiseren.

Het COINS-programma krijgt een vervolg. De uitgangspunten voor een geïntegreerd bouwproces zijn
bedacht, nu de uitwerking nog. Praktisch hanteerbare
afspraken zijn nodig. Deze komen tot stand volgens
een strategie van denken en doen. Ontwikkeling
wordt afgewisseld met praktijkbeproeving. Ervaringen
worden teruggekoppeld en de implementatie in de
sector wordt voorbereid.
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1

Inleiding

Bedrijven in andere sectoren hebben al eerder een
werkwijze ontwikkeld die gebruik maakt van informatiesystemen die gebaseerd zijn op 3D-objecttechnologie
en productinformatiemodellen. Deze werkwijze
heeft het aantal fouten gereduceerd, de flexibiliteit
verhoogd en de concurrentiepositie versterkt.
Ook de bouw kan van deze werkwijze profiteren.
Echter, het huidige bouwproces is niet ingericht op
deze veranderingen. Weliswaar worden 3D-informatiesystemen gebruikt bij het ontwerpen van wegen en
steeds vaker bij het visualiseren van plannen, maar
van een integrerende rol is nog geen sprake.
Wat ontbreekt zijn praktisch bruikbare afspraken
op het gebied van werkwijze en afspraken over te
gebruiken informatiemodellen. Deze zijn nodig als
uitgangspunt voor een nieuwe werkwijze en integratie
van het proces.
In de onderzoeksfase van het COINS-programma is
onderzocht welke afspraken nodig zijn. Het voorliggende rapport geeft een samenvatting van de resultaten
van diverse onderzoeksactiviteiten. De onderliggende
onderzoeksrapporten zijn beschikbaar voor de deelnemers van COINS; zie hiervoor de referenties in
bijlage A. Met het voorliggende rapport wordt de
onderzoeksfase afgerond.

1.1 Achtergrond
De aanleiding voor COINS was de verzuchting dat er
toch wel veel fouten kunnen ontstaan bij de conversie
van aanvankelijke driedimensionale ideeën naar
2D-informatie op een tekening en weer terug naar
een driedimensionale werkelijkheid.
Het idee ontstond om die conversieslag compleet
over te slaan. Gedurende de gehele ontstaans(en gebruiks-) geschiedenis van een bouwwerk zou
men uitsluitend driedimensionale vormobjectgegevens
moeten kunnen benutten. Dankzij de moderne ICT is
dit technisch (en economisch) mogelijk geworden.
Mede door de politieke ontwikkelingen lijkt de tijd er
nu ook rijp voor.
De oplossing laat zich het best omschrijven als
Virtueel Bouwen. Virtueel Bouwen betekent dat het te
bouwen bouwwerk al vanaf een zeer vroeg stadium
en gedetailleerd virtueel (dus in digitale vorm)
beschikbaar is. En dan niet alleen voorgesteld in het
stadium waarin het bouwwerk gereed is, maar in alle
stadia van het bouwproces, identiek aan en reeds
vooruitlopend op het echte bouwwerk.
Op deze wijze zijn fouten in het ontwerp, de constructie,
de bouwlogistiek en de afwerking, maar ook in de
planning, werkvolgorde, etc. snel en eenvoudig op te
sporen. Zo zijn verbetermaatregelen te treffen voordat
de schade in werkelijkheid is opgetreden.

Verkenningsfase

Het COINS-programma krijgt een vervolg met een
driejarig programma van ontwikkeling en praktijktoepassing waarin gewerkt zal worden aan de totstandkoming van de beoogde afspraken en de introductie
van een nieuwe werkwijze in de bouw.

Ontwikkel-/
toepassingsfase

Onderzoeksfase

Figuur: Met het voorliggende rapport wordt de onderzoeksfase afgerond.
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1.2 De rode draad
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de state of the art
van het gebruik van 3D-objecten bij het ontwerpen
en bouwen. Dat krijgt in hoofdstuk 3 een vervolg
onder de titel ‘Toekomst voor het bouwproces’.
Op grond van een analyse van het huidige bouwproces worden de veranderingen geschetst die nodig
zijn en wordt het beeld voor de toekomst neergezet.
Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag hoe het COINSprogramma kan bijdragen aan de totstandkoming
van het toekomstbeeld. Belangrijke randvoorwaarden
om het toekomstbeeld te kunnen realiseren zijn de
beschikbaarheid van afspraken op het gebied van
werkwijze en afspraken over te gebruiken informatiemodellen. De uitgangspunten voor die afspraken
staan beschreven in hoofdstuk 5 ‘COINS Engineering
Methode’ en hoofdstuk 6 ‘COINS Bouw Informatie
Model’. In hoofdstuk 7 wordt een illustratie gegeven
van de toepassing van de voorgestelde afspraken.
Het rapport wordt afgerond met hoofdstuk 8 waarin
uitgelegd wordt hoe de ontwikkeling en toepassing
van de beoogde afspraken aangepakt zal worden.
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2

State of the art
2.1 Inleiding
Naar de state of the art van het gebruik van 3D-systemen
is onderzoek gedaan in de buitenlandse GWW en
andere industrieën. Daarnaast is onderzocht welke
3D-systemen in de markt aangeboden worden en in
welke mate deze geschikt zijn voor de bouw.

2.2 State of the art in buitenlandse bouw
Gebleken is dat in de buitenlandse GWW wel sprake
is van het gebruik van 3D-objecten bij het ontwerp,
maar deze informatie wordt vrijwel niet gebruikt voor
de informatieoverdracht in het ontwerp- en bouwproces.
Als gekeken wordt naar de soort toepassingen, dan
blijkt dat met name de toepassingen met terreinmodellen, waarmee (grond)hoeveelheden worden
bepaald en een 3D-beeld gemaakt kan worden van
de toekomstige situatie, vrij algemeen in gebruik
zijn. Pakketten zoals Land Developer Desktop van
Autodesk, MX, Microstation van Bentley en Novapoint
series van ViaNova Systems zijn hiervan voorbeelden.
Ook wordt gewerkt met GIS software waarmee
3D-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.
Het werken op basis van 3D-objecten komt redelijk
veel voor maar is zeker nog geen gemeengoed.
Ook de mate van intelligentie en uitwisselbaarheid
van deze objecten is nog zeer verschillend.

Figuur: Ontwerpsystemen voor de scheepsbouw bieden veelal
een samenstel van sterk geïntegreerde toepassingen.

2.3 State of the art in andere industrieën
In de scheepsbouwindustrie is het 3D- en objectgeoriënteerde denken al ver gevorderd. Factoren die
hierop van invloed zijn geweest, zijn:
n Grote internationale concurrentie
n Complexe vormen en assemblages
n Groot aantal onderdelen, leidend tot hoge eisen
aan informatiemanagement
n Veel toeleveranciers
In de scheepsbouwindustrie domineren enkele grote
spelers uit de softwaremarkt. Een voorbeeld hiervan
is Intergraph met zijn ‘IntelliShip’, maar ook CATIA
heeft een belangrijk marktaandeel. Kenmerken van
dergelijke ‘grote’ systemen zijn onder meer:

De trend in de buitenlandse GWW is het gebruik
van 3D-modelinformatie die vervolgens met elkaar
gedeeld kan worden. De verwachting is dat ook
de GWW-sector de bouwsector zal volgen in het
toepassen van BIM (Bouw Informatie Model) of een
vergelijkbare oplossing. De snelheid waarmee die
ontwikkeling zich zal voltrekken is moeilijk in te
schatten. Andere samenwerkingsvormen en andere
regelgeving kunnen hierop grote invloed hebben,
zowel in positieve als negatieve zin. De invloed van
standaardisatie is ook erg belangrijk. Binnen de GWW
is er een trend zichtbaar om de informatie van een
project via GIS te ontsluiten.

n

n
n

n
n

n

n
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Het betreft een samenstel van geïntegreerde
deeltoepassingen;
Is volledig database gebaseerd;
Ondersteunt digitale samenwerking, gelijktijdig,
door wereldwijd verspreide partners;
Ondersteunt multidisciplinaire samenwerking;
Legt een volledige koppeling tussen het
3D-ontwerp en de 2D-tekeningen;
De beheersing van het bouwproces is gebaseerd
op de data uit de database;
Decompositie van het totaal is mogelijk ten
behoeve van het genereren van stuklijsten, het
bewaken van de planning (4D capaciteit) en van
de kosten (5D capaciteit);
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leiding. Vanwege de complexe omgevingen is het
3D-denken zeer succesvol gebleken. Door de nauwe
integratie tussen het ontwerp- en bouwproces is men
in staat om wijzigingen ‘op de bouwplaats’ direct
lokaal in het 3D-model in te voeren en (op afstand)
te laten toetsen op hun invloed. Op deze wijze vormt
het 3D-model altijd een getrouwe weergave van het
werkelijk gebouwde bouwwerk, in tegenstelling tot
de eerdere praktijk van het maken van as built-tekeningen. Geconfronteerd met de hoge kosten van het
maken en gebruiken van 3D-objectgeoriënteerde
ontwerpsystemen wordt er binnen de branche gestreefd naar een meer uniforme aanpak.

Waarde

Doordat deze systemen volledig objectgeoriënteerd
zijn, kunnen ontwerpregels en -berekeningen - al dan
niet met menselijke tussenkomst - losgelaten worden
op grafisch ingebrachte ontwerpdelen.
Het samenstellen van foutloze materiaallijsten, alsmede
het berekenen van de kostprijs en de beheersing
daarvan, behoren daarmee tot de mogelijkheden.
De toepassing van dergelijke ontwerpsystemen binnen
de maritieme sector kan niet los gezien worden
van de toepassing van Product Data Management
Systemen (PDM) of Product Lifecycle Management
Systemen (PLM). Zeker bij de ‘zware’ systemen
vormt het PDM/PLM-systeem de ruggengraat van het
gehele ontwerp- en productieproces. De integratie
van PDM- en ontwerpsysteem gaat zelfs zo ver, dat
moeilijk aan te geven is waar de scheiding tussen
deze systemen ligt.

Binnen de aerospace industrie is de behoefte aan 3Dtechnieken en bijvoorbeeld Virtual Reality-toepassingen (bijvoorbeeld voor ergonomiestudies of ‘clashing
detection’) duidelijk aanwezig.
Binnen het ontwikkeltraject wordt
Ontwerp
Werkvoorbereiding
Uitvoering
Onderhoud
veelvuldig gebruik gemaakt van
3D-methodes.
De gehele configuratie van producten wordt vastgelegd en beheerst
in databases.
Opvallend is dat in de defensiesector de formele opleveringen en
overdracht van ontwerpgegevens
vaak nog plaats vindt op tekening.
Zo is de afstemming tussen de
verschillende partners binnen een
consortium in veel gevallen nog
Tijd
gebaseerd op interfacetekeningen.
Ideale situatie 		
De praktijk
Ook de koppeling tussen de 3Ddesigngeometrie en de productiegegevens, zoals
Figuur: De traditionele wijze van informatieoverdracht resulteert
onder andere vastgelegd in PDM-systemen, is in de
in waardeverlies.
defensiesector nog niet echt van de grond gekomen.
De procesindustrie, in het bijzonder de aannemers die
De automotive-industrie maakt al geruime tijd
actief zijn in deze sector, is al enige tijd bezig met de
gebruik van geavanceerde 3D-technieken. Hiervoor
volledige omschakeling naar 3D-ontwerp. Vaak gaat
zijn ‘zware’ ontwerptools beschikbaar gekomen, die
dit samen met een toepassing van ontwerpregels
hebben geleid tot een enorme versnelling in de
en geparametriseerde onderdelen, bijvoorbeeld de
‘time to market’ van nieuwe modellen.
automatische controle van de benodigde vrije ruimte
Ook hier is de ontwikkeling hand in hand gegaan
om een afsluiter of de benodigde capaciteit van een
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met het grootschalig toepassen van PDM/PLM-systemen.
Wat eerder is opgemerkt bij de scheepsbouwindustrie
gaat voor het merendeel ook op in deze sector, zij
het dat de automobielindustrie dankzij de vroege
intrede van sterk gerationaliseerde ontwikkelings- en
fabricageprocessen eerder en in versnelde mate de
3D/PDM-combinatie omarmd heeft.
Dit heeft bijgedragen tot een brede acceptatie en
integratie, maar blijkt nog geen garantie te zijn voor
een naadloze aansluiting van systemen van bijvoorbeeld toeleveranciers.

van de ondersteuning van de door ons onderzochte
functies staat op een hoog niveau. De producenten
van de systemen zijn daarnaast hard bezig om de
functies verder te automatiseren en in de systemen
onder te brengen. De visie van de geïnterviewde
producenten is veelbelovend.
De implementatie van de systemen in een organisatie is ook niet het grootste probleem. Natuurlijk
hebben organisaties tijd nodig om nieuwe modelleertechnieken en gebruikersinterfaces aan te leren, maar
dit lijkt niet de echte drempel te zijn. De meeste
leveranciers hebben programma’s ontwikkeld om de
systemen snel in te voeren in een organisatie.
Ze bieden daarbij trainingssessies, migratietrajecten
en training on the job aan.

2.4 Inventarisatie 3D-systemen
Naast onderzoek in de buitenlandse GWW en andere
industrieën is onderzocht welke 3D-systemen in de
markt aangeboden worden. Ook is gekeken in welke
mate deze geschikt zijn voor de GWW om tot een
geïntegreerd bouwproces te komen.

Wat vooral als probleem wordt onderkend, is de
implementatie van de systemen in de gehele
bedrijfsketen. Deze vertoont een grote versnippering
in werkmethodiek als ook in taken en verantwoordelijkheden. Er bestaat vaak niet één partij die alle
facetten van het totale project managet en/of coördineert op ‘objectniveau’. Anders dan bijvoorbeeld in
de automotive- en vliegtuigindustrie lijkt het erop dat
tijdens een (groot) bouwproject de ruwe onderdelen
buiten de bouwplaats worden gemaakt, maar dat nog
erg veel op de bouwplaats zelf wordt afgemaakt of
aangepast. Deze werkmethode dwingt de verschillende partijen dan ook niet om meer integraal te
gaan werken.
Ook de verregaande decentrale verantwoordelijkheden en daaraan gerelateerde kostenaspecten en
aspecten op het gebied van de wet zijn een barrière
voor een snelle toename van het gebruik van
3D-systemen. Als voorbeeld kan de buig- en knipstaat voor wapening in betonconstructies worden
genoemd. Veel van de 3D-systemen zijn in staat
deze buig- en knipstaten geheel geautomatiseerd
uit het model te laten genereren, maar omdat het
ingenieursbureau hiervoor geen financiële vergoeding
krijgt, wordt de buig- en knipstaat door de buigvlechtcentrale gemaakt.

In het onderzoek naar 3D-systemen hebben we ons
in eerste instantie geen beperkingen opgelegd.
We zijn op zoek gegaan naar 3D-systemen in de volle
breedte, waarbij we van elk systeem, naast de kwantitatieve gegevens, zowel de functionaliteit als de
plaats in de bedrijfskolom hebben trachten te definiëren.
In dit proces bleek het zeer belangrijk om ook de
eventuele koppeling (communicatie) of mogelijkheid
tot het uitwisselen van formaten tussen verschillende
systemen te kennen. Vervolgens is elk 3D-systeem in
een proces- of functie-matrix geplaatst, waardoor de
inzetbaarheid van het systeem in de totale bedrijfskolom duidelijk zichtbaar wordt. Aan de hand van
deze matrix is een analyse gemaakt van mogelijk kansrijke systemen voor de GWW-sector. De leveranciers
van deze systemen zijn vervolgens geïnterviewd, met
de focus op toekomstvisie en inzetbaarheid.
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de technologie niet de grootste bottleneck is voor de integratie
van 3D-systemen in het bouwproces. Een aantal
softwareleveranciers heeft wel degelijk systemen
ontwikkeld waarin vele facetten van het bouwproces
integraal ondergebracht kunnen worden. Het niveau
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2.5 Samenvatting
In de buitenlandse GWW wordt gebruik gemaakt van
3D-objecten bij het ontwerp, maar deze informatie
wordt vrijwel niet gebruikt voor de informatieoverdracht in het ontwerp- en bouwproces. De trend is
3D-modelinformatie te gebruiken, die vervolgens
met elkaar gedeeld kan worden. In sectoren zoals
de scheepsbouw, procesindustrie en automotive is
de toepassing van 3D-objecten, in combinatie met
Product Data Management, ver doorgedrongen en
heeft tot spectaculaire verbeteringen geleid.
Uit een inventarisatie naar 3D-systemen concluderen
wij dat er een enorme potentie en meerwaarde zit
in het gebruik daarvan in het bouwproces, maar
dat de winst vooral gerealiseerd zal worden door
de invoering van de werkmethodiek in de gehele
keten. Dit vergt niet aleen de (door)ontwikkeling
van de techniek of software, maar ook de herinrichting van het complete proces. Grote kansen liggen
daarbij in de nieuwe contractvormen zoals Design &
Construct (of Design & Build), Design, Finance, Build
& Maintain en PPS. In deze contractvormen is er een
veel duidelijkere probleemeigenaar voor het totale
proces dan nu het geval is, die daardoor de kansen
en meerwaarde van de inzet van 3D-systemen beter
zal gaan herkennen.
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4.

3.1 Inleiding
Uit een analyse van het huidige bouwproces komen
de factoren naar voren die het realiseren van procesintegratie belemmeren. Door gebruikmaking van
ervaringen uit de industrie wordt een toekomstbeeld
voor de bouw geschetst. Om dat toekomstbeeld te
realiseren zijn veranderingen nodig die in dit hoofdstuk worden beschreven.

5.

6.

3.2 Analyse van het huidige proces
Uit de analyse van een bouwproces is gebleken dat
de beheersing ervan omvangrijk is vanwege de
rolgeoriënteerde wijze van werken. Heldere afspraken
over de wijze van communiceren en samenwerking
ontbreken vaak omdat iedere partij vanuit eigen
contractuele kaders zich uitsluitend verantwoordelijk
voelt voor de eigen werkzaamheden. De gevolgen
zijn: miscommunicatie, herstel van fouten, doorvoeren
van wijzigingen, etc. Door de manier van projectmanagement wordt getracht deze gevolgen beheersbaar
te maken. Dit levert een tijdrovend review proces op
en veel (in)formeel overleg, waaronder vergaderingen.
Uit de resultaten van een expertmeeting blijkt dat
deze werkwijze gebruikelijk en herkenbaar is.
Vaak is het een kwestie van gewoonte. Dit traditionele proces laat zich als volgt kenmerken:

7.

8.

Vooraf is geen inzicht in de activiteiten die wel en
niet bijdragen aan de waarde toevoeging.
Grote variatie in informatieomzetting. Bij de
overdracht van informatie wordt deze vaak in een
andere vorm omgezet en wordt de waarde ervan
gereduceerd (bijvoorbeeld van digitaal naar
papier).
Traag verloop van het proces. De voortgang van
het proces is in grote mate afhankelijk van externe
partijen.
Gebrek aan standaarden. Het ontbreken van
standaarden bemoeilijkt de communicatie binnen
en tussen de disciplines onderling.
Omvangrijk revisiebeheer. Revisiebeheer is van
belang voor het beheer en onderhoud en voor de
eindafrekening, maar legt al tijdens het proces een
grote druk op de voortgang en vergt veel administratieve rompslomp.
Onduidelijk versiebeheer. Het is vaak onduidelijk
hoeveel versies er in omloop zijn en de identificatie
van documenten is niet eenduidig. Dit zorgt voor
verwarring.

Sociale kenmerken
9. Rolgeoriënteerd proces. Het proces draait om de
actoren en niet om de producten. Niet de informatie
is leidend, maar de rol. Men doet waar men goed
in is en stelt zich nauwelijks de vraag waarom
men zo werkt.
10. Eigen belang. Actoren in het proces houden
vast aan eigen werkwijze en gooien informatie
vaak over de muur. Een eenduidige methode van
werken ontbreekt.
11. Flexibiliteit in het proces. Personele wijzigingen
treden vaak op om vaste deadlines te halen.
Deze wijzigingen veroorzaken, doordat men de
persoonlijke voorkeur in de werkwijze laat
prevaleren, nieuwe vertragingen.
12. Wijze van communiceren. Er is veel informeel
telefonisch contact, contact tussen actoren is vaak
ad hoc en wordt nauwelijks gedocumenteerd.
13. Wijze van reviewen. Alle informatie die partijen
aan elkaar overdragen wordt door beide partijen

Systeemkenmerken
1. Sequentiële werkwijze. Het proces is hoofdzakelijk
sequentieel ingericht. Iedere actor ziet zijn eigen
werkwijze als de meest geschikte.
2. Beperkt informatieoverzicht. Niemand heeft het
volledige overzicht over alle informatie die in
omloop is. Niet duidelijk is wie verantwoordelijk
is voor het behouden van overzicht. De projectleider heeft onvoldoende kennis om deze functie
te vervullen. Er is sprake van een omvangrijk
revisieproces bij elke discipline.
3. Onvoldoende onderscheid tussen primaire,
ondersteunende en besturingsprocessen.
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gecheckt. Daarnaast vindt ook binnen partijen
vaak een dubbele controle plaats om de kans dat
informatie wordt gemist te minimaliseren.
Controleslagen zijn echter tijdrovend.
14. Wijze van controleren. Tijdens de ontwerpfase
wordt in het algemeen digitaal getekend maar op
papier gecontroleerd. Opmerkingen worden
bijgeschreven op het papier en later digitaal
verwerkt met de kans op (interpretatie)fouten.
De controle van een tekening duurt in het
algemeen langer dan het tekenen zelf.
15. Persoonlijke stijl. De vormgeving van tekeningen
wordt bepaald op grond van de ervaring van de
actoren. Er wordt beperkt nagedacht over het nut
van informatie voor andere actoren.
16. Overdracht van informatie. Overdracht van infomatie tussen actoren vindt meestal plaats via
papier. Deze overdracht van informatie voegt
feitelijk geen waarde toe aan het proces en werkt
vooral vertragend.
17. Wijze van overleg. Gezamenlijk overleg tussen alle
actoren blijkt een belangrijk coördinatie- en
afstemmingspunt te zijn en is bovendien belangrijk
voor het officieel bekrachtigen van ontwerp- en
uitvoeringsbeslissingen.

3.3 Toekomstbeeld

Uit de analyse van het huidige proces blijkt dat de
wijze van invulling van communicatie en samenwerking voor een belangrijk deel de foutgevoeligheid in
de informatiedoorstroming veroorzaakt. Uit het onderzoek naar verschillende communicatiemethoden in de
bouw blijkt dat de ondersteuning door ICT-toepassingen eilandautomatisering tot gevolg heeft. Toepassingen worden disciplinegericht ontwikkeld vanuit
een technology push-benadering. De communicatiemethoden van persoon tot persoon, zoals traditioneel
(papieren tekeningen) en bestanduitwisseling, blijken
nog steeds de overhand te hebben. Communicatiemethoden van persoon naar server, applicatie naar
applicatie en persoon/applicatie naar productmodel,
komen slechts in beperkte vorm voor.

Inrichting proces
Voor wat betreft het aandachtsgebied ‘inrichting proces’
zijn de volgende veranderingen te benoemen:
a. Van een rolgeoriënteerd proces naar een objecgeoriënteerd proces. Het team en het proces
wordt georganiseerd rondom het object.
De essentie van een bijdrage door een actor is de
waarde die hij door middel van informatie toevoegt
aan het object.
b. Procesbewaking gebaseerd op objecten.
De procesbewaking is nu gebaseerd op de status
van documenten. In de toekomst zal deze gebaseerd
worden op de toestand van objecten. Door middel
van toestandsveranderingen doorloopt het object
de product life cycle.

Uit de huidige analyse komt naar voren dat er factoren
zijn die procesintegratie belemmeren.
Om procesintegratie meer kans van slagen te geven
moet overlap voorkomen en de coördinatie van
activiteiten anders aangepakt worden. Dit betekent
heroverwegen van inrichting, besturing en ondersteuning
van communicatie- en samenwerkingprocessen.
Door de gelijksoortige heroverweging uit de industrie
te beschouwen, zijn vier aandachtsgebieden te onderscheiden waarop het toekomstbeeld voor de bouw is
te schetsen:
n
n
n
n

Inrichting proces
Beschrijving van het product
Organisatievormen
ICT-hulpmiddelen

Ook de bouw zal procesintegratie in een breder kader
moeten plaatsen. Niet alleen vanuit systeemtechnische
en contractuele beschouwingen, maar in eerste instantie vanuit sociaaldynamische en organisatorische
beschouwingen van inrichting, besturing en ondersteuning van het primaire proces, zoals de industrie
reeds heeft ervaren.
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c. Naar een doelgericht proces. In plaats van een
statisch ‘Programma van Eisen’ worden functionele eisen ontwikkeld en gekoppeld aan de
objecten. Technische en vormgevende keuzes
worden uitgesteld tot een haalbaar doel is geformuleerd. Een 3D-toetsing zal de haalbaarheid van
de doelstelling ondersteunen.
d. Functioneel ontwerpen. Door uitstel van technische
en vormgevende keuzes wordt het bouwwerk
aanvankelijk puur functioneel ontworpen.
e. Meer ‘concurrent’ werken en wachttijden reduceren.
Door verantwoordelijkheden en de procesbewaking
door middel van objecten te regelen, wordt het
eenvoudiger om activiteiten parallel uit te voeren
(‘concurrent’ werken).
f. Doelgerichte communicatie. Een gemeenschappelijke
taal wordt gebruikt om de doelen vast te leggen
en over de voortgang te communiceren.
Voorwaarde voor doelgerichte communicatie is
de toepassing van een 3D-model waarin ruimte,
technische elementen en bijbehorende eigenschappen kunnen worden verzameld en
weergegeven.

g. Bouwprogrammering en toetsing worden toegevoegd. Voor de ontwikkeling van toetsbare doelstellingen wordt een aparte activiteit onderscheiden aan het begin van een project. Dat geldt
ook voor de toetsing van doelstellingen tijdens
het ontwerp.
h. Beschikbaarheid van standaarden. Partners die
met elkaar samenwerken in een bouwproject
moeten beschikken over gemeenschappelijke
afspraken over de inrichting van het proces.
Beschrijving van het product
De volgende veranderingen zijn te benoemen:
i. Van rolgeoriënteerde informatie naar objectgeoriënteerde informatie. Een beschrijving van
het product staat centraal in het proces. Actoren
maken gebruik van deze beschrijving en voegen
informatie(waarde) toe.
j. Bouw Informatie Model. Een informatiestructuur
waarin de facetten van functie, ruimte, materie,
eisen, kosten en tijd in onderlinge samenhang
zijn verwerkt, vormt het uitgangspunt voor het
ontwerp- en bouwproces. De term Bouw Informatie

Figuur: Bouw Informatie Model (ref. Hannus et al, 2003).
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Model is synoniem met Product Model en wordt
ook wel afgekort tot BIM. Het BIM is een informatiemodel waarmee een informatiesysteem
wordt ingericht. Het BIM is ook de basis voor
uitwisseling van informatie en samenwerking.
k. Reduceren van informatieoverdracht. Documenten bestanduitwisseling tussen personen wordt
vervangen door een centrale gegevensopslag voor
alle disciplines en actoren.
l. Beschikbaarheid van standaarden. Partners die
met elkaar samenwerken in een project moeten
beschikken over gemeenschappelijke afspraken
over de inrichting van het Bouw Informatie Model.

om zo begrijpelijke stuurinformatie terug te koppelen aan de projectleider en opdrachtgever.
Deze rol is te vergelijken met de quantity surveyor,
zoals gebruikelijk in de Engelse bouwindustrie.
Het gaat hier niet alleen om een calculerende
functie maar ook om een toetsende functie.
ICT-hulpmiddelen
Veel veranderingen die aangegeven zijn onder de
aandachtsgebieden Inrichting proces en Beschrijving
van het product worden mogelijk door en vereisen
inzet van moderne ICT-hulpmiddelen. De volgende
veranderingen zijn te benoemen:
p. Informatiesystemen gebaseerd op BIM.
Toepassing van Bouw Informatiemodellen waarin
de facetten van functie, ruimte, materie, eisen,
kosten en tijd in onderlinge samenhang zijn
verwerkt. Relevante informatie van het bouwwerk
wordt in het informatiesysteem verzameld.
Informatie is objectgeoriënteerd en begrijpbaar
voor applicaties.
q. Centrale beschikbaarstelling. Informatie over het
bouwwerk en de status van het bouwwerk is via
een centraal punt toegankelijk voor alle partners
in een project.
r. 3D-objecten. Het informatiesysteem is gebaseerd
op een 3D-objectbeschrijving, dus naast facetten
als functie, ruimte en materie kennen de objecten
ook een 3D-vormbeschrijving. Deze beschrijving is
belangrijk om invulling te kunnen geven aan
doelgerichte communicatie (zie punt f.).
s. Integratie. Centrale informatiesystemen krijgen
in de toekomst een steeds integraler karakter;
de beschikbaarheid van uitwisselingsstandaarden
is hiervoor een noodzaak.

Organisatievormen
Verandering in de communicatie en het proces leidt
tot behoefte aan nieuwe rollen in het bouwproces:
m. System engineer. Vanwege de objectgeoriënteerde
werkwijze is de rol van een system engineer of
bouwprogrammeur noodzakelijk. Vanuit deze rol
vindt directe aansturing van discipline-georiënteerde teams plaats.
n. 3D-bouwmodelleur. In de traditionele rolverdeling
bestaan verschillende gezichtspunten over het
ontwerpsysteem. Ter ondersteuning van de
system engineer is in een objectgeoriënteerde
benadering de nieuwe discipline van een
onafhankelijke 3D- bouwmodelleur noodzakelijk.
Deze deskundige beheert en beheerst het
3D-model onafhankelijk van de verschillende
disciplines, zoals architect, constructeur, toeleverancier, gebruiker, etc. Deze deskundige is in staat
de verschillende vormen waarin informatie door
verschillende partijen wordt aangereikt in een productmodel te verwerken tot een consistent beeld
van het ontwerpsysteem, van waaruit informatie
voor alle betrokken partijen beschikbaar gesteld
kan worden.
o. Onafhankelijk toetser. Om op verantwoorde wijze
de brug te slaan tussen productontwikkeling en
procesbeheersing wordt een toetsende rol
toegevoegd. Hiermee wordt de voortgang van het
ontwerpteam voortdurend getoetst aan de doelen
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Figuur: Toekomstige ICT-configuratie (ref. ROADCON 2003).

3.5 Technische en economische haalbaarheid

De condities die hiervoor gelden zijn:

In de vorige paragrafen deden we verslag van de
analyse van het huidige proces. Ook hebben we vier
aandachtsgebieden benoemd waarop het toekomstbeeld voor de bouw te schetsen is. Nu volgen de
resultaten over het onderzoek naar de technische
en economische haalbaarheid van een geïntegreerd
bouwproces.

n

n

Wat de technische haalbaarheid betreft: aan de
hand van het uitgevoerde onderzoek is de positieve
conclusie getrokken dat het mogelijk is om in een
informatiesysteem de informatie zodanig vast te leggen dat alle betrokken disciplines in de verschillende
fasen van een bouwproces ermee kunnen werken.

n
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Een informatiemodel dient uitgewerkt te worden
tot op een niveau waarop het kan dienen als
specificatie voor samenwerking tussen partners in
projecten en als specificatie voor softwareproducenten.
Geschikte software. Op dit moment is er geen
informatiesysteem op de markt dat voor 100%
zal voldoen aan de wensen. Het is een uitdaging
aan de softwareproducenten om hierin verandering te brengen.
Het op het model gebaseerde informatiesysteem
kan alleen optimaal ingezet worden voor
meerdere partijen als de huidige werkwijze in de
levenscyclus wordt aangepast en wordt gebaseerd
op gedeelde werkmethoden. Deze werkmethoden
dienen uitgewerkt te worden.
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Een economische analyse geeft aan dat een geïntegreerde werkwijze die gebaseerd is op 3D-objecten
kan leiden tot omvangrijke besparingen in bouwprojecten, die omstreeks 2,5% van de totale bouwkosten
kunnen bedragen. Een belangrijk deel van deze
besparingen wordt gerealiseerd in het ontwerptraject
vanwege een verregaande versimpeling van informatie- en communicatiestromen. De gemiddelde
loonkosten van personeel in de bouwsector zullen
beperkt toenemen door een toename van de scholingsgraad van medewerkers.
De besparingen kunnen niet zelfstandig door partijen
gerealiseerd worden want de verandering van de
werkwijze moet in een keten plaatsvinden.
De besparingen komen immers pas tot stand als de
bouwketen geïntegreerd samenwerkt.

3.6 Samenvatting
Uit de analyse van het huidige proces blijkt een grote
foutgevoeligheid van de informatiedoorstroming.
Deze wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door
de wijze van invulling van communicatie en samenwerking. Het huidige proces is rolgeoriënteerd; het
proces draait om de actoren en niet om de producten;
niet de informatie is leidend, maar de rol. Voor het
bereiken van procesintegratie is een heroverweging
nodig van inrichting, besturing en ondersteuning van
communicatie- en samenwerkingsprocessen.
Door beschouwing van de gelijksoortige heroverweging uit de industrie is een toekomstbeeld voor
de bouw geschetst. De inrichting van het proces zal
veranderen naar een objectgeoriënteerd proces.
Dat proces zal meer gericht worden op de te bereiken
doelen; functionele eisen worden ontwikkeld en
gekoppeld aan de objecten. Betekenisvolle informatie
in een 3D-omgeving verzorgt continue terugkoppeling
naar de verschillende partijen. De beschikbaarheid
van gemeenschappelijke afspraken over de inrichting
van het proces en de betekenis van informatie is
een voorwaarde om procesintegratie met partners te
realiseren.
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4

Hoe kan COINS bijdragen?

moet beschikken over de informatie van de
bouwobjecten om het proces te kunnen doorlopen.
COINS kiest duidelijk voor een ‘product life cycle’
benadering, vanaf vroegste ontwerpfase tot en met
sloop. Uit praktische overwegingen zullen we ons de
komende jaren vooral richten op het bouwobject dat
zich in de ontwerpfase of bouwfase bevindt.

4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is een toekomstbeeld
geschetst met een viertal aandachtsgebieden:
de inrichting van het proces, beschrijving van het
product, organisatievormen en ICT-hulpmiddelen.
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe het
COINS-programma kan bijdragen aan het realiseren
van dit toekomstbeeld.

De veranderingen die in hoofdstuk 3 zijn beschreven
zullen grote invloed hebben op de werkwijze van
partijen in het bouwproces. Iedere organisatie dient
daarin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
De precompetitieve samenwerking in het COINSprogramma is vooral geschikt om aspecten aan te
pakken die in de voorwaardenscheppende sfeer liggen.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat het hierbij vooral gaat om
de totstandkoming van afsprakenstelsels.

4.2 Overwegingen
De inrichting van het bouwproces zal veranderen.
Informatie die in het proces ontstaat, zal voor alle
betrokken disciplines en in alle fasen van het proces
beschikbaar worden. Maar wat verstaan we onder
het proces? In het volgende schema wordt een beeld
gegeven van activiteiten in het bouwproces.

Gebruiker

Vervaardigen
functioneel
ontwerp

Begeleiding en
toetsen ontwerp

Toetsen geleverd
werk en
in bedrijf stellen

Facility
management
(exploitatie)

Uit bedrijf stellen

Bouwwerkleverende

Vervaardigen
conceptueel
ontwerp

Vervaardigen
constructief
ontwerp

Bouwen en
toetsen aan eisen

onderhoud facility

Sloop/
herinrichten
locatie

COINS Bouw
Informatie model

Figuur: Activiteitenschema Bouw.

In het schema zien we twee gezichtspunten.
Ten eerste het gezichtspunt van de opdrachtgever/
beheerder of kortweg de gebruiker. De gebruiker
heeft een probleem en stelt bepaalde functionele
eisen en randvoorwaarden. Het tweede gezichtspunt
gaat uit van dat van de organisatie die de totstandkoming van het bouwwerk zal verzorgen. De pijlen in
het schema laten de informatieoverdracht zien.
Om op elk moment te kunnen beschikken over de
informatie van de bouwobjecten, dienen deze de
‘product life cycle’ te doorlopen. Uit het schema
blijkt dat zowel de gebruiker als de bouwwerk-leverende

De essentie is dat het toekomstbeeld alleen kans
van slagen heeft als er afspraken beschikbaar
komen die waarborgen dat werkwijze en informatie
van partners op elkaar aansluiten.

Samenwerking in een bouwproces brengt met zich
mee dat de partners hun werkwijze intensief met
elkaar afstemmen om te bereiken dat de juiste
resultaten op het juiste moment beschikbaar komen.
Digitale samenwerking biedt de mogelijkheid dat
partners voortdurend toegang hebben tot de informatie van het bouwwerk. De toekomst brengt echter
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ook met zich mee dat partners voortdurend - en dit
is nieuw - met elkaar communiceren. Een voorbeeld
is de situatie dat onderdelen van een bouwwerk
door verschillende leveranciers worden ontwikkeld.
Daarbij moeten die leveranciers in staat zijn om direct
met elkaar te communiceren en niet alleen via de
bemoeienis van de opdrachtgever. Kortom, het moge
duidelijk zijn dat, door de 3D-informatiesystemen,
iedereen met iedereen in contact kan staan, een
fenomeen dat in toenemende mate complex is om te
managen. Hieruit blijkt ook dat de traditionele
sequentiële en verticale organisatiemodellen niet
meer voldoen aan de behoeften van de nieuwe
realiteit. In het COINS-programma zullen afspraken
ontwikkeld en beproefd worden die dat wel mogelijk
maken. Voor wat betreft deze afspraken worden een
drietal niveaus van afstemming onderscheiden:
n

n

n

Het COINS-programma wil bijdragen aan de totstandkoming van het toekomstbeeld door in precompetitieve
samenwerking te werken aan de volgende producten:
n

n

n
n

Afspraken over werkwijze en inrichting proces
– COINS Engineering Methode
Afspraken over informatie
– COINS Bouw Informatie Model
Implementatiestrategie en methoden
Afstemming met IT-aanbieders

COINS Engineering Methode (CEM)
Een methode is een vaste manier van werken om
een bepaald doel te bereiken. Onder engineering
wordt verstaan het voortbrengingsproces van technische producten. Brengen we deze twee begrippen
samen, dan komen we uit bij een engineeringmethode als een vaste manier van werken voor de
totstandkoming van bouwwerken. Bedenkt COINS
dan iets geheel nieuws? Nee, we maken gebruik van
trends die er al zijn in de bouw (bijvoorbeeld system
engineering) en nemen werkwijzen over van andere
industrieën. Het nieuwe is dat we sectorbreed afspraken maken over het toepassen van die werkwijzen,
want dat is een belangrijke eerste stap om te komen
tot integratie van het bouwproces.

De werkwijze. Op dit niveau wordt geregeld dat de
bedrijfsprocessen op elkaar aansluiten in termen
van werkwijze en organisatie van het werk.
De afspraken liggen op het terrein van project- en
informatiemanagement. De afspraken over werkwijze worden bijeengebracht onder de titel COINS
Engineering Methode.
De informatie. Afspraken over informatie die
waarborgt dat de voor integratie essentiële
informatie overgedragen kan worden. De afspraken
over informatie worden bijeengebracht onder de
titel COINS Bouw Informatie Model.
Het informatiesysteem. Op dit niveau worden
afspraken/richtlijnen gemaakt om te bewerkstellingen dat verschillende informatiesystemen op
elkaar aansluiten.

COINS Bouw Informatie Model (C-BIM)
Een informatiemodel is een formele vastlegging van
de begrippen en daarbij behorende eigenschappen
en relaties. Voor COINS gaat het in het bijzonder om
de begrippen die relevant zijn voor integratie van het
bouwproces; vandaar dat we spreken van een Bouw
Informatie Model. Ook voor dit onderwerp maken
we maximaal gebruik van wat er al aan standaarden
beschikbaar is. Een voorbeeld is de standaard Ifc die
beschikbaar is voor de vastlegging van 3D-vormrepresentatie.

4.3 COINS-producten
Proces
Informatie
ICT/Informatiesysteem
Figuur: Afstemming door afsprakenstelsels op drie niveaus.
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COINS Systematiek
In de toekomst zullen afspraken over werkwijze/
handelen en informatie voor bepaalde toepassingsgebieden gebundeld worden. De afspraken krijgen
waar mogelijk een digitale vorm en worden samengesteld volgens vaste spelregels. Deze spelregels
noemen we de COINS-systematiek. Deze systematiek
is belangrijk voor IT-specialisten.

COINS Engineering Methode
Werkwijze/handelen
vastleggen van afspraken

Speltegels voor het samenstellen en

COINS Systematiek

COINS afsprakenstelsels

COINS Bouw Informatie Model
Begrippen, eigenschappen, relaties

Figuur: Onderdelen van COINS afsprakenstelsels.

4.4 Samenvatting

Implementatiestrategie en methoden
Strategieën, methoden en bijbehorende ‘best
practices’ zullen ontwikkeld worden om partijen in
de sector te ondersteunen bij de implementatie van
veranderingen.

Het toekomstbeeld van een geïntegreerd bouwproces
heeft alleen kans van slagen als er afspraken beschikbaar komen die waarborgen dat werkwijze en
informatie van partners op elkaar aansluiten.
Het COINS-programma is een geschikt platform om in
precompetitieve samenwerking te werken aan de totstandkoming van dergelijke afspraken. Deze hebben
onder meer te maken met de werkwijze en inrichting
van het proces en worden samengevat onder de titel
‘COINS Engineering Methode’ (CEM). Daarnaast zijn
afspraken van belang over de informatie van
3D-objecten, deze worden gebundeld onder de titel
‘COINS Bouw Informatie Model’ (C-BIM).

Afstemming IT-aanbieders
Een nieuwe werkwijze en de toepassing van afsprakenstelsels staat of valt met de ondersteuning door
software. Het COINS-programma zal geen software
ontwikkelen, dat is het domein van IT-aanbieders.
Wel zal COINS in samenwerking met hen afstemming
realiseren.
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5

COINS Engineering Methode (CEM)

n

5.1 Inleiding

n

De COINS Engineering Methode (CEM) is een verzameling
samenhangende afspraken over werkwijze en inrichting
van het proces. In dit hoofdstuk worden enkele
aspecten hiervan toegelicht.

n
n

n

5.2 CEM in het kort

n

Virtueel Bouwen betekent dat het te bouwen
bouwwerk al vanaf een zeer vroeg stadium en
gedetailleerd virtueel (dus in digitale vorm) voor de
projectorganisatie beschikbaar is. En dan niet alleen
in het stadium waarin het bouwwerk gereed is, maar
in alle stadia van het bouwproces, identiek aan, maar
vooruitlopend op het echte bouwwerk. Op deze wijze
zijn fouten in het ontwerp, de constructie, de bouwlogistiek en de afwerking, maar ook in de planning,
werkvolgorde etc. snel en eenvoudig op te sporen.
Ook zijn verbetermaatregelen te treffen vóórdat de
schade in werkelijkheid is opgetreden. Het virtuele
bouwwerk is opgenomen in een informatiesysteem
en wordt bewerkt met daarop toegesneden applicaties.
Het informatiesysteem is voor alle betrokkenen online
toegankelijk en tevens de plek waar nagegaan kan
worden hoe het bouwwerk erbij staat en wat de
status is. Het informatiesysteem is voor alle betrokkenen online toegankelijk en tevens de plek waar
ze kunnen nagaan hoe het bouwwerk erbij staat en
wat de status ervan is. Ze kunnen van elkaar zien hoe
het werk vordert en direct op elkaar reageren. In een
dergelijke dynamische omgeving is het van belang
om nieuwe werkwijzen te introduceren die het
mogelijk maken om enerzijds structuur in het werken
te houden en anderzijds te kunnen profiteren van
de nieuwe mogelijkheden. Deze werkwijzen hebben
voor een deel betrekking op projectmanagement en
voor een ander deel op informatiemanagement.
De CEM bestaat uit beschrijvingen voor:
n

Het kiezen van een gemeenschappelijke
informatiestructuur
Het proces faseren door gebruik van de toestand
van objecten
De status bewaken over de toestand van objecten
Objecten beschrijven met functie, ruimte en
materie
Het gebruik van bibliotheken
Het omgaan met eisen en prestaties

De beschrijving van de CEM in deze rapportage is
beknopt en beperkt zich tot onderwerpen die direct
de bouwobjecten betreffen.

5.3 CEM toegelicht
In deze paragraaf zullen enkele onderwerpen
behandeld worden die te maken hebben met de
voorbereiding en organisatie van het bouwproject.
Deze voorbereidende activiteiten worden ook wel
samengevat onder de titel Bouwprogrammering.

functioneel
ontwerpende

Ramende

Tijdschema
makende

T
Conceptioneel
ontwerpende

T

Constructief
ontwerpende

T

T
Project
leverende

T
Bouwende

T

Onderhoudende

T

Figuur: De organisatie van een bouwproject bestaat uit rollen.

Inrichting van de projectorganisatie
In paragraaf 3.3 is geconcludeerd dat er veranderingen
zullen plaatsvinden in de positie van actoren in het
proces. Het team en het proces worden georganiseerd
om het object. De essentie van de bijdrage door een
actor is de waarde die hij door informatie toevoegt
aan het object. Voor een efficiënte uitvoering van
projecten is daarom nodig dat duidelijk afgesproken

Het opzetten, inrichten en onderhouden van een
projectorganisatie
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wordt wie verantwoordelijk is voor welke informatie.
Deze verantwoordelijkheid wordt gekoppeld aan rollen.
Tijdens de bouwprogrammering worden de rollen die
nodig zijn om het project uit te voeren, geïdentificeerd.
Op dit punt kan in de toekomst aangesloten worden
op de communicatiestandaard VISI (zie www.visi.nl).
De rol en verantwoordelijkheid voor informatie is
gekoppeld aan de functie van objecten. De verantwoordelijkheid voor informatie kan verdeeld worden
over systemen zoals gebruikelijk is in de procesindustrie
of scheepsbouw. Hiermee geven we vorm aan de
nieuwe rol van System engineer (zie paragraaf 3.3).

Daarmee kan een stuk van de projectorganisatie snel
opgezet worden.
Kiezen van een gemeenschappelijke informatiestructuur
Tijdens de Bouwprogrammering wordt vastgesteld
welke informatie door de verschillende rollen gedeeld
zal gaan worden. Een door COINS aangereikte systematiek, namelijk het COINS Bouw Informatie model
(C-BIM) kan hierbij een geschikt hulpmiddel zijn.
Deze systematiek is een voorschrift voor de partners
in het project. Het doel hiervan is dat verschillende
disciplines kunnen beschikken over elkaars informatie
en dat de informatie in de verschillen fasen van het
bouwproces gebruikt kan worden. Ook maakt het aansluiting op diverse benodigde objectbibliotheken mogelijk. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6) wordt het
COINS Bouw Informatie Model verder toegelicht.

Vervolgens komt de vraag aan de orde welke organisatie welke rol zal invullen. Let wel: een bepaalde rol
kan meerdere keren voorkomen, bijvoorbeeld de rol
‘Technische Ontwerpende’ kunnen we terugzien voor
de discipline ‘beton’ en voor de discipline ‘installaties’.
Daarnaast is het van belang om te onderkennen dat
een organisatie meerdere rollen kan invullen.
Tussen rollen worden afspraken gemaakt over werkzaamheden en het beschikbaar stellen van informatie.
Zaken die vastgelegd worden, zijn onder meer:
n

n

n

n

Het proces faseren door gebruik van de toestand
van objecten
Een object doorloopt een product life cycle, van
ontwerp tot aan sloop. Waar een object zich bevindt
in het proces wordt vastgelegd door de Toestand
(~status). Tijdens de Bouwprogrammering wordt
bepaald welke toestanden van belang zijn om bij te
houden. Door deze keuze wordt de levenscyclus van
een bouwobject gefaseerd.

Welke essentiële informatieonderdelen geleverd
en beschikbaar gesteld moeten worden.
(De ontwerper van de installatie wil graag het
ontwerp van de betonconstructie online tot zijn
beschikking hebben.)
Bij welke toestand van de objecten de verantwoordelijkheid aanvangt en eindigt.
(Na goedkeuring van het ontwerp van de betonconstructie en vrijgave voor fabricage gaat de
verantwoordelijkheid voor de informatie van de
objecten over naar de rol die verantwoordelijkheid
draagt voor de fabricage.)
Met welke rollen/informatieonderdelen afgestemd
dient te worden.
Plannings- en kwaliteitseisen.

De status bewaken over de toestand van objecten
De toestandsovergangen vormen een stukje geschiedenis van het desbetreffende object. Deze geschiedenis
wordt in relatie tot het object vastgelegd.
Dat betekent dat van ieder object opvraagbaar is:
op welk moment welke toestand bereikt is en door
wie dat besloten is, met eventueel verwijzingen naar
achtergrondgegevens. Afhankelijk van de voorzieningen van een informatiesysteem is het denkbaar dat
in een 3D-model de toestand van objecten zichtbaar
wordt door middel van kleur. In één oogopslag is dan
te zien wat de status van het bouwwerk is.

Door COINS zullen naar verwachting in de toekomst
sjablonen voor karakteristieke rollen en verantwoordelijkheidsverdelingen beschikbaar komen.
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Objecten beschrijven met functie, ruimte en materie
1000
Utility
Ducts

1100
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1200
Mantelbuizen

1300
Huisaansluitingen

1110
Bak

1120
Deksel

1130
Inrichting

1400
Waterafvoer

1500
Electrische installatie

Figuur: De functionele indeling van een bouwwerk.

Behalve aan de functionele en ruimtelijke aspecten
kunnen ook de materiële aspecten ingevuld worden.
Dit gebeurt door een relatie te leggen tussen een
functie en een fysiek object in een materietabel of
materiebibliotheek. Dit is een bijzonder moment want
pas nu wordt het object een echt ding. In de materietabel liggen gegevens vast zoals: materiaalsoort,
gewicht, etc. In relatie tot het fysieke object zijn ook
de prestaties beschreven. Met behulp van de relatie
tussen functie en materie kunnen functie-eisen en
materieprestaties met elkaar vergeleken worden.

In veel industrieën is het gebruikelijk om een
ontwerp aanvankelijk puur functioneel vast te leggen
(denk aan de P&ID in de procesindustrie). Dat maakt
het mogelijk om de system engineering werkwijze te
volgen. Deze werkwijze wordt door COINS overgenomen:
het COINS Bouw Informatie Model wordt zodanig
ingericht dat een bouwobject puur functioneel beschreven kan worden. Dat betekent dat de volgende
activiteiten in de toekomst ondersteund worden:
n

n
n
n
n

Vastleggen van de functionele decompositie in
systemen, subsystemen, etc.
Identificeren van de functiedelen
Functionele eisen koppelen aan de functiedelen
Bepalen van de systeeminhoud
Het maken van ramingen op basis van
systeeminhoud

COINS zal naar verwachting sjablonen leveren
waarmee snel een informatiesysteem opgezet kan
worden om bouwobjecten functioneel, ruimtelijk en
materieel te beschrijven. In samenhang hiermee zal
COINS voorbeelden leveren voor het opzetten van
systeemspecificaties, systeeminhoudsopgaven en
ruimte-inhoudsopgaven.

Naast de functionele insteek is het voor een bouwwerk ook van belang om de ruimten te kunnen
identificeren. COINS ondersteunt deze werkwijze.
Een ruimte is net als een functie een abstract ding.
Een ruimte kan gebruikt worden als ruimtereservering
en/of als afbakening van een deel van het bouwwerk. Een functie kan samenvallen met een ruimte of
functies kunnen geplaatst worden in ruimten.
COINS ondersteunt hiermee de mogelijkheid om
inhoudsopgaven van ruimten te kunnen maken en
om aan ruimtelijke planning te doen.

Het gebruik van bibliotheken
Een bouwwerk is verdeeld in objecten, welke worden
beschreven in termen van functie, ruimte en materie.
In de toekomst zal het mogelijk zijn om bibliotheken
samen te stellen die beschikbaar zijn voor een project.
Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een
materiebibliotheek, maar het is ook denkbaar dat
functie- en ruimtebibliotheken toegepast worden
(in de toekomst ook bibliotheken voor onder meer
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‘activiteiten’). Een bibliotheek kan op verschillende
wijze functioneren. Deze kan een bedrijfsbrede strekking hebben en toegepast worden in diverse projecten.
Het is echter ook denkbaar dat een bibliotheek voor
één specifiek project opgezet wordt. Daarnaast kunnen leveranciers bibliotheken beschikbaar stellen.
Voorbeelden van materiebibliotheken zijn de in
ontwikkeling zijnde CROW-objectenbibliotheek, de
bibliotheek van ETIM/ITI en STABU-lexicon. Een interessant voorbeeld van een functiebibliotheek is de
ProRail Objectenboom. Door ProRail wordt de inhoud
van de functionele decompositie op vier lagen voorgeschreven (Generieke Nieuwbouw Objectenboom).
COINS zal naar verwachting sjablonen samenstellen
voor de informatiestructuur van bibliotheken.
Deze sjablonen moeten het mogelijk maken dat leveranciers informatie in de gewenste structuur kunnen
aanbieden.

Door deze keuze komen ook Eis en Prestatie bij
elkaar en kunnen eenvoudig vergeleken worden.
In ons voorbeeld voldoet de prestatie van de Selwood
aan de gestelde eis.

5.4 Samenvatting
De COINS Engineering Methode is erop gericht om
virtueel bouwen te ondersteunen en mogelijk te
maken. Deze methode geeft invulling aan het
toekomstbeeld zoals dat voor de inrichting van het
proces in hoofdstuk 3 geschetst is. De CEM is een
verzameling afspraken op basis waarvan:
n

n

n

Het omgaan met eisen en prestaties
In navolging van andere industrieën groeit in de
bouw de behoefte om de eisen die gesteld worden
aan een bouwwerk expliciet vast te stellen. Termen
in dit verband zijn: system engineering, functioneel
specificeren en oplossingsvrij specificeren. COINS
biedt de mogelijkheid om de eisen vast te leggen in
relatie met de functies van de objecten. Dit biedt in
de toekomst de mogelijkheid om op ieder moment
in het virtuele bouwwerk aan een object te vragen
welke eisen van toepassing zijn. Een voorbeeld is een
functie-object ‘Pomp’ waarvan de eis een opvoerhoogte van 30 mWk is. Een andere voorziening die
geboden wordt, is de mogelijkheid om prestaties
expliciet vast te leggen en te verbinden aan de
materie van de objecten. Een voorbeeld is de pomp
Selwood Spate 75C. Deze pomp heeft als prestatie
een opvoerhoogte van 30,5 mWk. In de COINS
Engineering Methode wordt op een zeker moment in
het ontwerpproces de materiële kant van de functie
ingevuld. In ons voorbeeld wordt voor de functie
‘Pomp’ de voorgestelde Selwood gekozen.

n

n
n
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De projectorganisatie kan worden opgezet,
ingericht en onderhouden;
Een gemeenschappelijke informatiestructuur wordt
gekozen;
Toestanden die objecten doorlopen worden
gedefinieerd en afgesproken;
Het proces bewaakt kan worden aan de hand van
de toestand van objecten;
Het proces doelgerichter ingericht kan worden;
Meer mogelijkheden voor ‘concurrent’-werken
geïntroduceerd worden.
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COINS Bouw Informatie Model
(C-BIM)

Relaties tussen objecten
Objecten zijn beschreven door een functie en/of een
ruimte en/of materie (op zijn minst één hiervan).
Objecten kunnen een Verbinding hebben met andere
Objecten via één of meer Aansluitingen van die
objecten.
Onder materie verstaan we de tastbare zaken van
een bouwwerk, onder ruimten en functies de niettastbare zaken van een bouwwerk. Ruimten worden
meestal omsloten c.q. gevormd door materie4, maar
noodzakelijk is dat niet (‘een parkeerplaats in een
weiland’). Materie kan ruimten bevatten (‘een huis
heeft zes kamers’) en ruimten kunnen materie bevatten (‘in de kamer staat een stoel’).
Ook geldt: materie kan materie bevatten (‘de paal zit
in de grond’) en ruimten kunnen ruimten bevatten
(‘de kantoortuin heeft tien werkplekken’).
Onderwerpen: objecten, activiteiten en hulpmiddelen,
zijn steeds zogenaamde ‘individuen’: aanwijsbare
zaken in de werkelijkheid (nu of in de toekomst).
Voor een object of hulpmiddel betekent dit vaak
‘geplaatst in de ruimte’ maar niet altijd! Denk hierbij
aan zaken die wel aanwijsbaar zijn maar zich juist
bewegen door de ruimte. Soms is zelfs de plaats van
een object nog niet bekend maar wel dat het object
er is (c.q. ‘zal zijn’). Het meer generieke criterium
‘aanwijsbaar zijn’ is dus juister.
We zullen dit aangeven met het feit dat ieder Onderwerp een unieke naam heeft, onafhankelijk van zijn
plaats. Aan activiteiten hangen hulpmiddelen
(zoals menskracht en materieel). Activiteiten kennen
een volgorde gemodelleerd via een vorige eigenschap.

6.1 Inleiding
Het COINS Bouw Informatie Model (C-BIM), bevat de
afspraken over hoe de informatie van bouwobjecten
vastgelegd wordt. Daarbij gaat het over informatieonderwerpen of klassen en de relaties tussen onderwerpen. In dit hoofdstuk wordt het C-BIM beknopt
toegelicht.

6.2 Het C-BIM
Concepten die als klasse in het informatiemodel
terugkomen zijn (de eerste keer) Vet gedrukt en
voorzien van een kapitaal. Concepten die als eigenschappen/relaties in het informatiemodel terugkomen
zijn (de eerste keer) vet en zonder kapitaal gedrukt.
Het schema Bouw Informatie Model is hieronder
opgenomen.
Kern van de structuur: de Hoofdklassen
Er zijn drie soorten Onderwerpen die we willen vastleggen: Objecten1, Activiteiten en Hulpmiddelen2.
Objecten zijn er opnieuw in drie soorten:
Functies, Ruimten en Materie die onderling gerelateerd zijn. Alle onderwerpen hebben een naam en
een omschrijving.
Topniveau
Het hoogste compositieniveau van bouwdelen duiden
we expliciet aan als speciaal geval van een functie.
Deze noemen we het Bouwwerk3, te interpreteren
als één variant van het bouwwerk. Aan het Bouwwerk
hangt een Bouwlocatie. Een bouwwerk valt binnen
een Oplossingsrichting voor het Probleem van de
opdrachtgever dat ermee wordt opgelost. Omdat een
bouwwerk een speciaal geval is van een object, erft
hij ook alle eigenschappen zoals toestand, plaats en
expliciete 3D-vormrepresentatie. Al deze concepten
hebben een naam en een beschrijving.

1. gaan onderdeel uitmaken van het bouwwerk
2. Engels: ‘Resources’
3. zoals bouwsystemen, bouwcomponenten en bouwmaterialen
4. voorbeeld is een kamer gevormd door muren, een vloer en een plafond
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Figuur: COINS Bouw Informatie Model.

vorige

Plaats & Vorm
Een object kan een Plaats hebben. De plaats van een
hulpmiddel laten we even buiten beschouwing.
Ook de plaats van een activiteit in de tijd nemen we
even niet mee. Onderwerpen hoeven niet per se volledig bepaald te zijn; ze mogen nog vrijheidsgraden
omvatten (bijvoorbeeld een aanwijsbaar kozijn waarvan de RAL kleurcode nog niet bekend of bepaald
is of de eerder genoemde ‘plaats’ in het geval van
objecten). Ook kan een object een vorm hebben.
Het gaat hier om een Expliciete 3D-vormrepresentatie

aangezien de impliciete of semantische vorm
beschreven wordt in de eisen en prestaties5.
Decompositie
Zowel objecten als activiteiten kunnen opgedeeld
worden of decomponeren in andere objecten
respectievelijk activiteiten die op hun beurt weer
opgedeeld kunnen worden, etc. Bij objecten decomponeren functies in functies, ruimten in ruimten en
materie in materie6 . Decompositie van hulpmiddelen
laten we even buiten beschouwing.
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Toestanden & Implementaties
Objecten bevinden zich in een Toestand (~status).
Voorbeelden van mogelijke specifieke toestanden zijn:
n
n
n
n
n
n
n
n

Rollen & Rechten
Aan functies kunnen Rollen gekoppeld worden met
een bepaalde rolNaam en een indicatie van de leesen veranderrechten. In het algemeen had een rol ook
aan een object of zelfs aan een onderwerp kunnen
hangen maar we hebben gekozen voor een pragmatische variant die het meest voor zal komen.

Conceptueel ontwerp/In bewerking
Conceptueel ontwerp/Goedgekeurd
Conceptueel ontwerp/In wijziging
Vrijgegeven voor Constructief ontwerp
Constructief ontwerp/In bewerking
Constructief ontwerp/Goedgekeurd
Constructief ontwerp/In wijziging
Vrijgegeven voor inkoop of fabricage

Link met ObjectenBibliotheken
Het C-BIM is een generiek en globaal informatiemodel dat verder gespecialiseerd en gedetailleerd
kan worden voor een bepaalde toepassing of zelfs
voor een specifiek project. Deze modelextensie zou
gefaciliteerd kunnen worden middels bestaande of in
ontwikkeling zijnde objectbibliotheken voor functies,
ruimten en materie.

Verandert de toestand, dan is er een activiteit
(fysiek of administratief) nodig om dit te realiseren
en ontstaat er een nieuw object. Andersom is er niet
altijd een toestandsovergang voor iedere activiteit.
Een activiteit kan dus een object van de ene naar
de andere toestand brengen. Toestanden verschillen in fysieke of administratieve zin (als een object
wordt goedgekeurd dan verandert er fysiek niets
maar krijgt hij wel een andere status ofwel toestand).
Toestanden kennen een volgorde gemodelleerd via
een vorige eigenschap. Een object implementeert een
ander object door bijvoorbeeld een concretere invulling te geven. Dit nieuwe object kent dan soms een
andere/volgende toestand.

6.3 Samenvatting
Het COINS Bouw Informatie Model bevat de afspraken
over hoe de informatie van bouwobjecten vastgelegd
wordt. De afspraken kunnen dienen als voorschrift
voor partijen die met elkaar samenwerken in een
project. De C-BIM geeft invulling aan het toekomstbeeld zoals dat voor de inrichting van het proces in
hoofdstuk 3 geschetst is. De C-BIM is een verzameling
afspraken op basis waarvan:
n

Eisen & Prestaties
Functies kennen Eisen (inclusief wensen, condities).
Eisen kunnen decomponeren in eisen. Materie en
ruimten kennen Prestaties. Een speciale prestatie is
de (impliciete) Vorm van een object type. Eisen en
prestaties hebben een naam en een omschrijving.
Op dit moment zit er nog geen structuur in de omschrijving (bijvoorbeeld een opdeling in eigenschap,
waarde en eenheid).

n
n

n

n

5. naast de niet-vorm eigenschappen als ‘kosten’
6. kortom, er zijn gescheiden functie-, ruimte- en materie-’bomen’
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Een informatiesysteem ingericht kan worden;
Uitwisselingsafspraken kunnen worden gemaakt;
Functionele eisen gekoppeld kunnen worden aan
bouwobjecten;
Technische en vormgevende keuzes kunnen
worden uitgesteld;
Een bouwobject gevolgd kan worden door de
levenscyclus.
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7

In de casus beperken we ons vooral tot het ontwerp
van de put. Een meer uitgewerkt voorbeeld is opgenomen in het rapport Scenario’s voor een vernieuwd
Bouwproces [referentie 13].

Een voorbeeld
7.1 Inleiding
CEM en C-BIM zijn abstracte zaken. Hoe werkt dat nu
in de praktijk? In dit hoofdstuk wordt daarvan een
illustratie gegeven. We volgen een deel van een
bouwwerk gedurende een deel van zijn levenscyclus.
Stap voor stap zal de informatie van een object uitgewerkt worden. In deze illustratie komen de volgende
zaken aan de orde:

7.3 Scenario
Inrichting projectorganisatie
De projectorganisatie wordt ingevuld. Partners in het
project maken afspraken over onder andere:
n

n
n
n

n

n

n

Het ontwerpen van en met objecten;
Het veranderen van de toestand van objecten;
De werking van de begrippen ‘functie’, ‘ruimte’,
‘vorm’ en ‘materie’;
Het overdragen van verantwoordelijkheden
(eigendom) van objecten;
Uitbesteding van een deelontwerp.

n

n

n

De rollen in het project;
De toestanden van objecten die van belang zijn
om te bewaken;
De toestandsovergangen en hoe, wanneer en door
wie een toestandsovergang kan plaatsvinden;
De verdeling van verantwoordelijkheden voor de
objectinformatie;
De te gebruiken uitgangsinformatie en
bibliotheken.

7.2 De casus
Voor ons voorbeeld zijn de volgende rollen relevant:

Het probleem dat de aanleiding vormt tot het praktijkvoorbeeld laat zich, in termen van de gebruiker,
als volgt omschrijven:

n
n

De gemeente Rotterdam moet een aantal panden in een
renovatiewijk aansluiten aan een aantal nutsvoorzieningen
en deze aansluitingen voor een bekend aantal jaren in stand
houden. Tevens moet de mogelijkheid geboden worden om
deze aansluitingen (qua aantal en soort) gedurende die jaren
aan te passen of te verwijderen, zonder veel overlast voor de
omgeving.

n
n
n

Op basis van deze formulering is een oplossingsrichting gekozen: ‘Utility Ducts’. Deze oplossing laat zich
als volgt omschrijven:
In de wijk wordt een systeem aangelegd bestaande uit een
aantal betonnen putten, groot genoeg om in te werken en de
bochten van de kabels en de leidingen van de nutsvoorzieningen te bevatten. Deze putten zijn met elkaar en met de huizen
verbonden door een aantal mantelbuizen waarin de kabels en
leidingen worden aangelegd. De putten worden afgesloten met
een deksel. De putten krijgen voorzieningen voor waterafvoer
en elektriciteit.
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De opdrachtgever
De hoofdontwerper
De ontwerper van de put
De ontwerper van de inrichting van de put
Leverancier van materialen
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Ontwerp proces
Conceptueel
Hoofdontwerper
Functie eisen
Bepalen
Functiedelen

Constructief
Ontwerper inrichting put
Plaatsen pomp,
schakelkast

Ontwerper put

Plaatsen
trap

Ten behoeve van de partners van het bouwproject
wordt een informatiesysteem ingericht.

Mangat verplaatsen

Hoofdontwerper
Aanpassen
binnenmaten

Lay-out

Ontwerper put

Binnenmaten put

Deksel maken
met mangat

Ontwerper inrichting put
Update inrichting trap
verplaatsen

Functiegroep

Functiegroepnaam

1100
1200
1300
1400
1500

Putten
Mantelbuizen
Huisaansluitingen
Waterafvoersysteem
Electrische installatie

Put
1100/1
Mantelbuis

De structuur van werken is in het schema hier links
afgebeeld.

Wijzigingen

Mantelbuis
Huisaansluiting

Bepaal de functies en lay-out
Op basis van de vraagspecificatie en de aangereikte
oplossingsrichting bedenkt de hoofdontwerper welke
functiegroepen (of systemen) deel zullen gaan uitmaken van het beoogde bouwwerk. De verdeling van de
functiegroepen wordt vastgelegd in het informatiesysteem en kan zichtbaar gemaakt worden in de
vorm van een tabel.
In het informatiesysteem is een bovenaanzicht van
de bouwlocatie zichtbaar. Met behulp van een beschikbare applicatie worden door de hoofdontwerper
op schematische wijze de putten en het tracé bepaald
en zichtbaar gemaakt. De mantelbuizen worden nu
bijvoorbeeld nog slechts voorgesteld door één lijn en
de putten door een symbolische kubus. Ieder onderdeel dat op het schema onderscheiden wordt, krijgt
van de hoofdontwerper een duidelijk herkenbaar en
uniek kenmerk. Met de voorgaande activiteit zijn
functiedelen bepaald. Iedere put is geïdentificeerd,
heeft een eigen naam en een eigen codering.
Uiteraard maakt iedere put deel uit van de functiegroep ‘Putten’. Het aardige is dat ons informatiesysteem nu al een inhoudsopgave kan maken van
het werk dat opgeleverd moet worden. Dit wordt een
Functie Inhouds Opgave (FIO) genoemd.

Put
1100/2
Mantelbuis
Huisaansluiting
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Rol:
Hoofdontwerper

Functiegroep: 1100
Functiedeel: 1100/1

Toestand:
Conceptioneel Ontwerp

Plaats: X, Y, Z

Wat weten we nu van onze put? Ten eerste dat hij
bestaat en onderdeel is van functiegroep 1100.
Ten tweede heeft de put een eigen Functiedeel ID
gekregen. Ten derde zijn de voorlopige coördinaten
(Plaats) bekend. Ten vierde kennen we de toestand
van het object. Verder weten we ook dat de hoofdontwerper verantwoordelijk is voor deze informatie.
Deze is de eigenaar van het object.
Bepaal de functie-eisen
Aan het hoofdsysteem Utility Ducts zijn een aantal
functionele eisen gesteld. Deze zijn:
n Het bieden van ondergrondse werkruimte voor het
aanbrengen van nutsleidingen.
n Het bieden van ruimte voor het doorvoeren en
ondersteunen van nutsleidingen.

Functionele eisen:
-

De functiegroep Putten vult een deel van deze
functionele eisen in. Als doel wordt vastgelegd:
het bieden van droge, ondergrondse werkruimten
voor het aanbrengen van nutsleidingen.
Vervolgens worden voor iedere put de volgende
eisen geformuleerd:
n Het bieden van een veilige inrichting
n Het instandhouden van de benodigde binnenruimte
n Het afvoeren van lekwater
De functie-eisen worden in het informatiesysteem
vastgelegd en gekoppeld aan de betreffende functiegroepen en functiedelen.
Rol:
Ontwerper put

Toestand:
Constructief

Bepaal de binnenmaten
Het scenario gaat verder met de hoofdontwerper die
op basis van beschikbare gegevens de binnenmaten
van een put moet gaan bepalen. De functie die hij
hiermee onder meer wil gaan vastleggen is ‘het bieden
van ruimte voor aftakkingen van de hoofdlijnen voor
huisaansluiting’. De binnenmaten worden in het
informatiesysteem ingevoerd en zichtbaar gemaakt.
Er wordt besloten dat de putten in prefab worden
gemaakt, en dus niet in situ worden gestort.
Dit houdt in dat de putten over de weg getransporteerd moeten worden. Dit legt weer beperkingen op

Functieonele eisen:
Binnenmaten:
H, B, D
Max buitenmaten:
Hm, Bm, Dm
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aan de uiterste afmetingen en het uiterste gewicht.
Deze grenswaarden worden ook (als eisen c.q. randvoorwaarden) in het systeem ingevoerd.
Als eigenaar van de objecten fungeert nog steeds de
persoon die de objecten heeft ontworpen: de hoofdontwerper. Het bouwdeel Put (met alle bijbehorende
objecten) wordt nu vrijgegeven voor gebruik door de
ontwerper van de leverancier van de put. De toestand
verandert in Constructief Ontwerp. Het ‘eigendom’
van de gegevens ondergaat nu ook een verandering.
Omdat de grensmaten ter beschikking zijn gesteld
aan derden, mogen deze niet meer zonder meer
gewijzigd worden door de oorspronkelijke eigenaar.
Maar ook de nieuwe gebruiker mag niet zomaar
de grenswaarden aanpassen. Pas na een verzoek
tot wijziging en verleende toestemming mag hij de
nieuwe maten gebruiken. Binnen de hem toegemeten grensmaten is de huidige ontwerper (leverancier)
vrij om afmetingen te genereren en aan te passen.
NB: tot hier is het scenario nog volledig functioneel en
ruimtelijk, er is nog geen materie!

Ruimte

Materiespecificaties

Dimensioneren van de constructie en inrichting
Vervolgens gaan twee ontwerpers ‘concurrent’ aan de
slag. Dit betreft de ontwerper van de put (leverancier) en de ontwerper van de inrichting.

Functiegroep:
Functiedeel:
-

De leverancier logt nu in en krijgt de hem toegewezen objecten te zien. Hij concentreert zich op het
ontwerp van de betonnen wanden. Hij bepaalt de
dimensies en stelt de materiaalspecificaties vast.

Dimensies

Het inrichten van de put is nu nog een verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke hoofdontwerper.
Hij laat het ontwerpen van de inrichting over aan een
collega, de ‘ontwerper inrichting’ en wijst daarom
het object ‘binnenruimte’ aan hem toe. Dit impliceert
weer een transactietraject wanneer er wijzigingen
aan die grensmaat moet worden aangebracht. Niet
alleen de hoofdontwerper moet op de hoogte zijn,
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maar ook de leverancier van de put, omdat deze binnenruimte een wezenlijk onderdeel uitmaakt van zijn
randvoorwaarden.
De ‘ontwerper inrichting’ plaatst eerder gedefinieerde
functiedelen in de beschikbare ruimte. De inrichting
van de put zal op een aantal punten contact maken
c.q. verbonden moeten zijn met de binnenwanden
van de put. Daarom zijn bij beide betrokken partijen
continu de betreffende objecten zichtbaar, hoewel de
ene partij geen veranderingen kan aanbrengen in de
objecten die behoren bij de andere partij. Is dit toch
gewenst, dan zal altijd een verzoek tot aanpassing
moeten worden verstuurd. In geval van een patstelling beslist de hoofdontwerper.
Wanneer het putontwerp en de inrichting klaar
zijn, worden deze gefixeerd (én wordt de toestand
veranderd) en weer ‘teruggegeven’ aan de oorspronkelijke ontwerper. Deze kan ze op de gewenste
locatie plaatsen, maar kan ook het logistieke proces
simuleren, om beslissingen te kunnen nemen over
welke onderdelen wanneer worden geplaatst
(zo is de keuze van plaatsen van de inrichting bijvoorbeeld nog vrij. Dat kan in de fabriek gebeuren, maar
ook pas wanneer de put is geplaatst).
Toestand:
Fabricage

Materiespecificaties

Fabriceren
De hoofdontwerper geeft de put vrij voor fabricage.
Dit gaat weer gepaard met een toestandsovergang
van het object. De leverancier vindt in het informatiesysteem alle benodigde informatie: ruimtelijk model,
dimensies, materiaalspecificaties, logistieke gegevens,
etc. De put wordt gefabriceerd op het juiste moment
en op de juiste locatie afgeleverd.

Functiegroep:
Functiedeel:
-

Dimensies

Activiteit
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Monteren
In het informatiesysteem ligt vast wat de functiedelen
zijn die behoren bij de samenstelling van de put. Het
moment van montage ligt vast als activiteit.
De onderdelen zijn ‘Just in Time’ op locatie.
Na montage wordt de ‘as built’ informatie vastgelegd
in het informatiesysteem.
Overdracht aan beheer
Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase is de
overdracht naar beheer voorbereid. Bedienings- en
onderhoudsinformatie zijn toegevoegd. Samen met
de configuratie en as-built informatie zijn daarmee
de uitgangspunten voor beheer beschikbaar.

7.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is een beknopte illustratie gegeven
van een objectgeoriënteerde werkwijze. Het ontstaan
van een bouwwerk is gedurende een deel van de
levenscyclus gevolgd. De principes zijn toegepast,
zoals die in de hoofdstukken 5 (CEM) en 6 (C-BIM)
zijn beschreven. Het aldus ontstane scenario is
uitgangspunt geweest om een ‘demonstrator’ in te
richten met een op de markt verkrijgbaar informatiesysteem. Aan de hand van de demonstrator is de
technische haalbaarheid van de voorgestelde principes
aangetoond.
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8

Het vervolg: denken en doen
8.1 Inleiding
De resultaten uit de onderzoeksfase hebben nog
een conceptuele vorm. Deze dienen in een volgende
fase ontwikkeld te worden tot praktisch hanteerbare
afspraken voor de praktijk. De volgende fase van het
COINS-programma wordt dan ook de ontwikkel-/
toepassingsfase genoemd. In dit hoofdstuk worden
de plannen toegelicht.

Verkenningsfase

Ontwikkel-/
toepassingsfase

Onderzoeksfase

Figuur: Het COINS-programma wordt vervolgd met een ontwikkel- en toepassingsfase.

8.2 De ambitie van COINS

8.3 Strategie voor het vervolg

De missie van de COINS-organisatie is het verbeteren
van het primaire proces van ontwerpen en bouwen in
de bouwsector door gebruik te maken van afsprakenstelsels over informatie van 3D-bouwobjecten en
daaraan gerelateerde werkwijzen, als voorwaarde
voor integratie van de bouwketen.
Op het moment zijn er veel voorwaarden en ontwikkelingen in de bouwsector die aangegrepen kunnen
worden om tot innovatie van het bouwproces te
komen en het proces hiertoe te versnellen. Resultaten
van het programma dienen daarom snel beschikbaar
te zijn. Op die behoefte speelt COINS in door veel
aandacht te geven aan praktijkexperimenten en door
resultaten snel beschikbaar te stellen in publicaties.
De ambitie is om nuttige tussenproducten te leveren:
perspectief bieden voor drie jaar en ieder jaar tussenproducten opleveren.

Tot nu toe was COINS vooral gericht op de civiele
bouw. Het is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde
benadering van het bouwproces en bouwinformatie
net zo goed van toepassing is voor de B&U-sector.
Daarnaast is de B&U-sector op sommige terreinen
juist verder zodat de civiele bouw kan leren van de
B&U. De komende periode zal de aanwezigheid van
de B&U-sector in het deelnemersveld van COINS
versterkt worden.
De focus van COINS ligt de komende drie jaar op de
totstandkoming van afspraken over werkwijzen en
informatie (ontwikkel-/toepassingsfase). De ontwikkeling bestaat uit stukjes theorievorming (afspraken
over werkwijzen en informatie) en vervolgens toetsen
van de theorie door praktijkproeven. De bevindingen
uit de praktijkproeven worden teruggekoppeld naar
de theorie. De praktijkproeven worden ook gebruikt
om te experimenteren met de herinrichting van het
proces.
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Afspraken
vastleggen

software die door IT-aanbieders op de markt gebracht
wordt. In de ontwikkel-/toepassingsfase zal daarom
aandacht worden besteed aan een ‘monitor’ van het
aanbod.

Praktijk
beproeven

COINS zal actief afstemming zoeken met relevante
standaardisatieprogramma’s en internationale ontwikkelingen. Nationaal gebeurt dat door onder andere
deelname in het PAIS-programma en internationaal
door deelname in de International Alliance for Interoperability (IAI). Binnen het kader van IAI wordt de
Ifc-standaard ontwikkeld.

Figuur: Een strategie van denken en doen wordt gevolgd.

COINS zal zich niet richten op softwareontwikkeling.
Dat is het domein van de IT-aanbieders. De afstemming met deze aanbieders is uiteraard wel van groot
belang voor implementatie van voorgestelde afspraken.
Afstemming en samenwerking met IT-aanbieders zal
daarom onderdeel zijn van de ontwikkel-/toepassingsfase. Voor de bouwsector is het van groot belang
om op de hoogte te zijn van de functionaliteit van

Als onderdeel van de ontwikkel-/toepassingsfase
dient de implementatie in de sector voorbereid te
worden. Bij deze voorbereidingen zijn de aanbevelingen van belang die ontstaan zijn uit een evaluatie
van een ‘Demonstrator’ (zie kader).

Evaluatie naar aanleiding van ‘Demonstrator’
Aan het eind van de onderzoeksfase is met behulp van een ‘demonstrator’ tastbaar gemaakt hoe in de toekomst
digitaal samengewerkt zal worden en welke afspraken nodig zijn over werkwijze en informatie. Met dat beeld voor
ogen is aan de projectgroepleden en achterban gevraagd naar hun mening over veranderingen die nodig zijn om de
voorgestelde werkwijze in de eigen organisatie in te voeren.
De meest opvallende conclusies waren:
n

Ten aanzien van het veranderproces wordt veel gewicht toegekend aan het kunnen motiveren van de
medewerkers om de voorgestelde werkwijze toe te passen en de benodigde kennis en vaardigheden bij de
medewerkers te krijgen.

n

Veel gewicht wordt toegekend aan het verkrijgen van ICT-middelen die voldoende vrijheid van handelen bieden,
maar tegelijkertijd de voorgestelde werkwijze voldoende ondersteunen.

n

Veel gewicht wordt toegekend aan het kunnen afdwingen van afspraken over informatieoverdracht.

n

Een belangrijk zorgpunt is de gefaseerde invoering van de voorgestelde werkwijze.
Aan een ‘Big bang’-scenario zijn veel risico’s verbonden. In het vervolg van het COINS-programma dient dit
onderwerp veel aandacht te krijgen.
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8.4 Planning 2006-2008

en haalbaarheid. Daarnaast worden uitgangspunten
verkregen voor een implementatiestrategie en wordt
in kaart gebracht in hoeverre het IT-aanbod geschikt
is voor de gemaakte afsprakenstelsels.

De ontwikkel-/toepassingsfase wordt verdeeld over
drie jaar (2006-2008) met ieder jaar enkele ontwerp-/
bouwactiviteiten als focus. Het eerste jaar van het
driejarig traject is de doelstelling als volgt:

Aan het eind van ieder jaar worden concrete resultaten opgeleverd die gebruikt kunnen worden door
projectorganisaties voor de inrichting van bouwprocessen.

Het verkrijgen van afsprakenstelsels over werkwijze
en informatiestructuur als basis voor gezamenlijk
gebruik van objectinformatie en integratie van het
bouwproces ten behoeve van de volgende ontwerp/
bouw-activiteiten:
n
n
n

n
n

8.5 Samenvatting
Het COINS-programma wordt vervolgd met een
ontwikkel-/toepassingsfase. Een traject van drie jaar
is uitgezet. De focus van COINS ligt de komende
drie jaar op de totstandkoming van afspraken over
werkwijzen (CEM) en informatie (C-BIM). Die komen
tot stand volgens een strategie van denken en doen.
Ontwikkeling wordt afgewisseld met praktijkbeproeving. Ieder jaar zal resulteren in een publicatie met
handreikingen voor de praktijk.

Functioneel specificeren
Ruimtelijk ontwerpen
‘Concurrent’ ontwerpen van objecten door
meerdere rollen/disciplines
Het maken van ramingen
Het gebruik van objectbibliotheken

Door het uitvoeren van praktijkprojecten zullen de
afsprakenstelsels getoetst worden op hun werking

Functioneel
specificeren

Ruimtelijke
objecten

Concurrent
Ontwerpen

Maken van
ramingen

Gebruik objectbibliotheken
Publicatie
-C-BIM
-CEM

Einde
Jaar 1
Figuur: Focus voor het eerste jaar van de ontwikkel- en toepassingsfase.

36

Toekomst voor het bouwproces

Bijlage A

Referenties

[1] Schaap, H.A., 2003, Procesintegratie in de Civiele Bouw – Eindrapport COINS Verkenningsfase,
CUR, Gouda
[2] PSIB, 2003, Process en System Innovation in de Dutch Construction Industry – Project Plan,
Programmabureau PSIB, Gouda
[3] Giling, T.J., Witteveen, B., 2004, State of the art van gebruik van 3D-objecten bij Ontwerpen en Bouwen,
COINSWEB CUR, Gouda
[4] Berg, L.H.J. van den, 2004, Een extra dimensie; bereikbaar voor de civiele bouw? – afstudeerrapport UT,
COINSWEB CUR, Gouda
[5] Schut, J.C., 2005, Objectoriëntatie in de GWW-sector – afstudeerrapport UT, COINSWEB CUR,
Gouda
[6] Veenvliet, K.Th., 2005, Toekomstbeeld voor het bouwproces – Publicatie COINS Onderzoeksfase,
COINSWEB CUR, Gouda
[7] Berg, M. van den., Jonge, M.F. de, 2005, Technische Haalbaarheid van integratie van het bouwproces door
middel van 3D-systemen – Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda
[8] Hoefakker, J.T., 2005, Economische Haalbaarheid van integratie van het bouwproces door middel van
3D-systemen – Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda
[9] Bonsma, P., Böhms, M., 2005, Informatiestructuur voor de Bouw / Technologische Innovativiteit
– Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda
[10] Bonsma, P., Böhms, M., Bouwman, J., Leeuwen, J. van, Schaap, H.A., Vries, B. de, 2005,
Informatiestructuur voor de Bouw/Technische Haalbaarheid – Publicatie COINS Onderzoeksfase,
COINSWEB CUR, Gouda
[11] Bonsma, P., Böhms, M., 2005, Informatiestructuur voor de Bouw / Technologische Innovativiteit
– Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda
[12] Hoekemeijer, F., Scheele, W.M., Schreurs, C.M.D., 2005, Informatiestructuur voor de Bouw/
Economische Haalbaarheid – Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda
[13] Böhms, M., Bouwman J.W., Schaap, H.A., Vries, B. de, 2006, Scenario’s voor een vernieuwd
Bouwproces – Publicatie COINS Onderzoeksfase, COINSWEB CUR, Gouda

37

Toekomst voor het bouwproces

Bijlage B
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