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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 Neder-
lands  - voor mij; in jip-en-janneketaal  - dus helder en zonder teveel vakjargon uit 
te leggen waar het nu allemaal om gaat bij BIM.

BIM als concept en niet als een verlengstuk van gereedschap!
Geen middagje komen BIMmen en dan een softwarepakket starten en een ver-
haal houden, maar proberen het concept, dat in essentie niets met software 
heeft te maken, als gereedschap te gebruiken.

Dus stap voor stap u, lezer mee te nemen door het BIM-concept.
Ik ben geen schrijver, geen auteur, en schrijf deze publicatie meer als ervarings-
deskundige. Hoe dan ook, het doel van dit document is vooral om u duidelijk 
en helder te informeren over wat BIM inhoudt. Ik hoop van harte dat u er uw 
voordeel mee doet! 

Nog iets: zoveel mogelijk zal ik mijn overtuiging dat Autodesk de beste oplossin-
gen heeft niet laten prevaleren, maar slechts als voorbeeld gebruiken.

Ik wens u veel leesplezier en nog meer inzicht in BIM.

Ad de Jongh
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Een stukje historie
Stel, een opdrachtgever heeft wensen in het laten creëren van een bouwobject. 
Traditioneel werd er dan contact gezocht met een architect, die de nodige vragen 
stelt: wat wilt u, wat is het budget, wat is de ruimte? Enzovoort.
De architect stelt zodoende het Programma van Eisen samen met de
opdrachtgever en vertaalt die wensen in een functioneel ontwerp. De architect 
maakt vervolgens een schetsontwerp en communiceert dit naar de opdracht-
gever. Gaandeweg het proces maakt de architect meer concretere tekeningen 
(het zogeheten Voorlopig Ontwerp) en er vindt weer communicatie met de 
opdrachtgever plaats. Vervolgens komt er een Definitief Ontwerp en mogelijk 
detailleringen. Dit proces vond traditioneel volledig achter de tekentafel plaats. 
Nadat CAD zijn intrede deed, werd het VO al digitaal gedaan. Vervolgens werden 
de data (handmatige tekeningen of digitaal) aangeleverd aan een constructeur, 
die vervolgens weer opnieuw data ging produceren om zijn werk te kunnen doen.
De installatieadviseur werd in het proces betrokken en ging weer volledig
opnieuw eigen data produceren.
Andere, eveneens in de keten aanwezige adviseurs, gingen ieder voor zich eigen 
data maken en gebruiken voor de eigen discipline.
Uiteindelijk kwamen de data bij de aannemer en ook die maakte weer eigen data 
om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Kortom, een typisch voor-
beeld van ‘eiland-communica-
tie’ waar de bouwindustrie erg 
sterk in was. Rode draad in dit 
werkproces is dat men telkens 
weer gelegenheid schiep om 
fouten te maken. Onderlinge 
vergelijking van de data en de 
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tekeningen werd bijna uitsluitend handmatig gedaan. En vergissen is menselijk, 
met alle fouten van dien en faalkosten die niets opleveren. Bovendien kwamen 
de meeste van die fouten pas aan het licht tijdens de realisatie van het desbetref-
fende object, met nog meer kosten en vertraging tot gevolg.

Wat ook een rol speelde, is dat er in het verleden nog nauwelijks sprake was van 
een 3D-model maar alles in 2D gebeurde. Met per verdieping aparte tekeningen, 
dan de gevel en zelfs de aanzichten nog apart. En als er al sprake was van een 
3D-model, werd dat meestal ook nog in andere software gedaan. Dus synergie 
tussen de data onderling was ver te zoeken, met tekeningen met schematische 
weergave, lijnen en lijnsamenstellingen die nauwelijks eigenschappen bevatten.
Bovendien was deze informatie voor niet-techneuten slecht te interpreteren.
Binnen het BIM daarentegen willen we veel meer informatie uit het model halen, 
ergo, ook de omgeving bevat veel informatie die we willen gebruiken.
Om dat te verduidelijken, gaan wij eerst in op de vraag: 
wat is het verschil tussen werken met CAD en werken 
met BIM-gereedschap?

Traditioneel tekende de ontwerper, dus de architect, 
met potlood en tekenpen.
Met de intrede van CAD werden die gereedschappen 
vervangen door de elektronische tekenpen. Lijnen wer-
den getrokken door de software. Applicaties op het 
CAD-programma maakten het gemakkelijker.
Tekende de ontwerper bijvoorbeeld een wand, dan 
waren dat meerdere lijnen naast elkaar. De applicatie 
maakte het mogelijk direct in één beweging alle lijnen 
en bijbehorende arcering in één keer te tekenen. 
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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, detaille-
ringen enzovoort. Bij wijzigingen moest derhalve van elke tekening handmatig 
worden gecontroleerd of de wijziging op de andere tekening ook voorkwam en 
ook moest geworden gewijzigd. Deze handmatige controle had een grote kans 
op vergissingen tot gevolg. Bovendien bevatte de tekening, laat staan het indivi-
duele bouwelement, geen enkele informatie. Dankzij het BIM-gereedschap is dat 
verleden tijd!

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 dit konijn is en 
hoeveel het weegt, wordt verder niet duidelijk. Méér dan 
een 2D-plaatje is het niet!

Dit tweede konijn geeft wel die informatie, dus over hoe 
groot en hoe zwaar. We hebben dus een representatie van 
het konijn: de geometrische gegevens, maat en inhoud zijn 
nu wel bekend.
Ook hebben we extra gegevens  - niet direct vanuit het 
konijn  - maar wel in de vorm van eigenschappen, leeftijd, 
ras,enzovoort.
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De geometrische gegevens, hoogte, breedte, dikte, volume enzovoort.

Nu werken we in de bouw natuurlijk niet met konijnen, maar u kunt zich voorstel-
len dat dit eveneens van toepassing is op bouwkundige elementen.

Maar we willen meer weten van dit kozijn, namelijk de eigenschappen. Wat is het 
glasoppervlak, wat is de brandwerendheid, de prijs? Enzovoort.

U kunt zich voorstellen dat een bouwobject honderden, zo niet duizenden ele-
menten kan bevatten. Met data omtrent de geometrie, maar ook enorm veel 
data omtrent de eigenschappen.

1. De grafische 
bouwkundige 

2D-representatie 
van het kozijn 

op de plattegrond.

3. In 3D-zicht 
in wand.

2. Idem 
in gevelaanzicht.

4. Element 
in 3D.
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Hoe orden je al die data en hoe maak je die toegankelijk?
Dat is vastgelegd in het BIM. Dat bewijst dat het BIM niet enkel een gereedschap 
is, maar vooral een proces! Vandaar: BIM kun je niet kopen, je moet het toepas-
sen!

Die drie gegevens  - geometrie, eigenschappen en data  - vormen de basis van 
BIM. Dankzij BIM wordt onder meer duidelijk hoe men met data omgaat, wat 
ervan wordt verwacht en wat die data dienen te bevatten.

Binnen het BIM spreken we (software-onafhankelijk) van Industry Foundation 
Classes, kortweg IFC. In hoofdzaak zijn dit de geometrische gegevens van het
bouwdeel.

IFD staat voor International Framework for Dictionaries. Dit is in feite het uit-
breidingsmechanisme voor IFC, kort gezegd, de eigenschappen van het bouw-
deel, dus de niet-grafische informatie. (Voor de goede orde, IFC kan ook eigen-
schappen bevatten, maar om het duidelijk te houden maak ik dit onderscheid,
omdat slechts een klein deel van de elementen ook in het IFC eigenschappen 
bevat.)

Het IDM, Information Delivery manual, is de basis van hoe we met al die
informatie omgaan. Internationaal heet dat binnen het BIM dus IDM. Vertaal het 
met het BIM-handboek. U weet wel, u heeft toch ook een CAD-handboek? 
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Als ezelsbrug hanteer ik de 5 W‟s.

Tja, als ik dat weleens vraag dan krijg ik meestal veel gehakkel met opmerkingen 
zoals: ‘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 BIM-hand-
boek 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 ont-
breken van het IDM, het BIM-handboek.

Ik vind het IDM zelfs het belangrijkste element binnen het BIM!

Wie?  Actor die informatie verlangt om een activiteit of een te nemen 
besluit te ondersteunen.

Waarom?  Waarom is deze informatie belangrijk voor een projectactiviteit?

Wanneer?  In welke fase van het project?

Wat?  Gegevensdeelverzameling van BIM waar het verzoek betrekking 
op heeft.

Door wie?  Groep/actor die de verlangde informatie moet leveren.
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Gereedschappen kun je erop testen of ze voldoen. Ze voldoen, namelijk als ze de 
binnen het BIM benodigde informatie kunnen aanleveren. Simpel, wat verwacht 
men van het BIM?

Helaas, sommige softwareleveranciers wekken de indruk dat men met de aan-
schaf van een BIM-pakket klaar is om te BIMmen. Welnu, een BIM-pakket bestaat 
niet (ik vind dat BIM-gereedschap). Met de stelling: kom eens een middagje BIM-
men, laten we een BIM-pakket starten (en dat dus niet eens bestaat!) en laten we 
een demo daarvan doen.
En ja, ze (die softwareleverancier) heeft dan ook nog wat additionele software, 
en die heb je beslist nodig! En één ervan claimt zelfs: wij zijn de grootste, dus wij 
kunnen het weten!

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 gereed-
schap (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, één omdat die organisatie MicroSoft-oplossingen biedt en 
één omdat die Autodesk-oplossingen biedt. Die laatste is ICN Solutions, met twee 
geautoriseerde adviseurs, waarvan deze schrijver er één is.
En, een detail: de beste, en niet de grootste, haalt de gouden plak. 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, met veel meer gegevens dan bijvoorbeeld vanuit 
CAD kunnen worden gegenereerd.
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BIM maakt duidelijk: hoe communiceert men, met wie, waarom, wanneer, wat en 
door wie? En dat is geen sprookje, maar de basis van het BIM. Maar helaas, komt 
het ontbreken van die basis dagelijks voor. 

Laat ik dat illustreren met enkele praktijkvoorbeelden:
Een aannemer nodigde mij uit om zich te oriënteren op BIM. Zijn vraag was: wat 
moet ik aanschaffen? Hun opdrachtgever wilde namelijk gaan BIMmen! Tot op 
heden kreeg men alles aangeleverd en had men een Light CAD-pakket om de 
tekeningen te openen.
Op mijn vraag ‘wat wil uw opdrachtgever?’ kon men geen antwoord geven. 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 verbijsterd aan, of ik misschien gek was geworden of dat 
ik hem in de maling nam. ‘Nee’, reageerde ik, ‘natuurlijk niet! Welnu, sorry voor 
de opmerking, maar zo benadert u ook het BIM.’ Vervolgens gaf ik natuurlijk een 
heldere presentatie van BIM.

Nee, helaas is deze organisatie geen uitzondering: een architect wilde namelijk 
ook software bestellen om te gaan BIMmen. Collega Franklin Baumgarten kent 
ook het klappen van de zweep en zei: ‘Oké, maar eerst moet je eens met Ad pra-
ten.’ (of nog exacter, de ondeugd zei geen Ad maar opa).

Toen ik twee uur na aanvang van mijn presentatie over BIM mijn bezoek aan deze 
architect beëindigde, werd ik vriendelijk bedankt met de opmerking: ‘Zo, ik dacht 
even een softwarepakketje te kopen en dan te kunnen BIMmen, nu weet ik wel 
beter. Jij hebt me wel effe huiswerk gegeven Ad, maar bedankt, nu zal ik me niet 
zo snel een buil vallen’.
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Je leest het weleens achter op een vrachtwagen; ‘Op weg naar een tevreden 
klant’. Welnu, op de achterkant van mijn autootje zou ik willen plakken: ‘Terug 
van een tevreden klant!’

Deze publicatie heeft als titel: BIM in jip-en-janneketaal.

Ik hoop nog steeds uw aandacht te hebben. Laten we even teruggaan naar de 
basis. 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. Wan-
neer dat gebeurt, is gebruiker-afhankelijk. Een van onze beste Nederlandse ar-
chitecten gebruikt geen PC. Hij communiceert met zijn opdrachtgever en maakt 
schetsen, studies enzovoort. Project-afhankelijk hebben hij en de opdrachtgever 
hierover hun vergaderingen. Op het moment dat voornoemde architect concre-
ter wordt, worden de gegevens omgezet in de PC met BIM-gereedschap. Het mo-
del, of moet ik zeggen het ontwerp, krijgt vorm in een digitaal model. 
Als volumestudie (piepschuimmodel), maar wel met een schat aan meer infor-
matie, onder andere over volumes, oppervlakten en ook welke gegevens al op 
dit niveau getoetst en geanalyseerd kunnen worden op het PvE en het budget. 
Bovendien bevat het digitale model informatie over toetsing op onder andere 
bezonning (dus invloeden op energieverbruik) en CO2. Ook is het mogelijk gege-
vens van het model te genereren alsook gegevens van de elementen, zodat com-
pensatie kan worden meegenomen in CO2-neutraal bouwen. Ook is het mogelijk 
in dit stadium al de consequenties te voorspellen van exploitatie van het model.  
En even voor ‘the record’: de architect is niemand minder dan Jo Coenen.
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BIM heeft dus alles te maken met duurzaamheid, controle en resultaten. In de 
volksmond wellicht bekend als een ‘geitenwollensokken’-mentaliteit. Maar niets 
is minder waar, waar het echt om draait zijn keiharde, financiële consequenties. 
Dus geld! Het heeft dus niets te maken met je sokken .
Ik probeer BIM inzichtelijker te maken, dus zal hier en daar (zie voorwoord) voor-
beelden geven van ‘gereedschappen’.

Zo wordt Sketchup bijvoorbeeld veel gebruikt. Ondeugend stel ik; ja, natuurlijk, 
dat is gratis, of hogelijk te koop voor € 400,00, dus kun je best leuk toepassen. 
Maar helaas pindakaas: in het verdere circuit moet je toch echt, jammer, weer 
alles opnieuw maken in een bouwkundig gereedschap.

Revit LT.
Een betere oplossing voor diegenen die niet meteen kunnen investeren is de Re-
vit LT oplossing. Weleens waar met de nodige beperkingen maar zeer acceptabel, 
zeker in combinatie met anderen die in een volledige versie kunnen werken. Gro-
te nadeel is 1 men kan niet met volume modellen werken en 2. Applicaties zijn 
niet mogelijk.
Ik zie dit product meer in de navolgende fase te gebruiken door medewerkers die 
alleen maar modellen dienen te bekijken, prints moeten maken en stuklijsten wil-
len genereren. Sterk advies, laat je eerst goed voorlichten wat de verschillen zijn!

Vanaf de volumestudie kan BIM dus al worden toegepast. Binnen de bouwprak-
tijk zijn kengetallen van toepassing die kunnen worden gehanteerd in de analyses 
van de volumestudie. BIM staat voor hergebruik van informatie; dit is een prak-
tijkvoorbeeld waar men de gegevens in deze studiefase niet weer opnieuw hoeft 
aan te maken in andere oplossingen.
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De Engelsen hebben hier een prachtig gezegde 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 en realisatie brengen nogal wat met zich 
mee. Maar als BIM niet goed wordt geïntroduceerd, geeft dat nog méér kosten, 
ergernis en problemen. En ook dat hebben we in de praktijk helaas reeds meer-
maals ervaren.
Een goede voorbereiding voorkomt minder slechte beslissingen.

Oeps, ik dwaal af. Zoals eerder geschreven, BIM bestaat in hoofdzaak uit drie 
onderdelen:
Ten eerste:   IFC; de geometrische beschrijving van elementen, samengesteld; 

een model.
Ten tweede:  IFD; de aanvullende informatie betreffende het element. 
Ten derde:  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 jip-en-janneketaal: IFC is de tolk, de vertaler, die de 
gegevens uit pakket A vertaalt naar pakket B. Een element in A wordt vertaald in 
een tekstomschrijving die B snapt en die op zijn beurt 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 procent. Maar 
(en nu positief!) wel als onafhankelijke data-informatie. Dus uitwisselbaar met 
alle gewenste software-’gereedschappen’. Het grote voordeel hiervan is dat je 
niet afhankelijk bent van een bepaalde oplossing. Met andere woorden, de ge-
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bruiker bepaalt welk ‘gereedschap’ hij of zij het beste en het gemakkelijkste vindt.
Om die reden ondersteunt onze organisatie beide mogelijkheden. Men noemt dat 
het onafhankelijke systeem, ofwel het open source-systeem. TNO ondersteunt
dat op alle fronten; dus geen product-afhankelijke oplossing maar een open, on-
afhankelijke oplossing.

De andere oplossing is het zogeheten Vendor-systeem. Een voorbeeld: Autodesk 
biedt allerlei ‘gereedschappen’ die wel 100 procent zeker kunnen uitwisselen. 
Alternatief, nou ja, beperkt, is onder andere Nemechec met Allplan en Archicad, 
Bentley met Microstation en….. Ik ken geen andere! Alle andere oplossingen kun-
nen alleen maar communiceren, dus uitwisselen via het IFC-formaat.
Autodesk wordt weleens gezien als de boycot van het IFC. Daarin zit een kern van 
waarheid, maar dit is toch niet helemaal terecht. IFC is overigens bedacht door 
Autodesk! Echter niet alleen Autodesk is protectisch ingesteld, dat geldt voor alle 
softwareleveranciers! 
De markt, dus U, dwingt de softwareleveranciers meer en meer tot samenwer-
king. ICN Solutions, mijn club, ondersteunt derhalve beide mogelijkheden!

Inmiddels is u hopelijk wel duidelijk wat IFC is. Nu over naar het tweede item 
binnen het BIM: het IFD!

IFD heeft betrekking op alle niet-grafische informatie van de gebuikte elemen-
ten, zoals: wat is het materiaal, wat zijn de eigenschappen, wat kost het? 
Laatst was ik bij Stabu. Een organisatie die enorm veel informatie geeft betref-
fende de omschrijving en 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 contactpersoon, Radbout van Baaijen, zijn 
uitleg gaf omtrent BIM. Hij tekende een driehoek op de flip-over,
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BIM is: ik citeer: IFC, IFD en IDM. Saillant detail was zijn opmerking: ‘IFC is in-
ternationaal, iedereen kent dit en wil dit gebruiken.’ De opmerking die ik hier 
vervolgens op plaatste, te weten: ‘Iedereen staart zich hier blind op’, werd niet 
weerlegd! IFD en IDM zijn Nederlandse initiatieven waar de wereld positief op re-
ageert, maar die in Nederland nog nauwelijks worden toegepast. In tegenstelling 
tot IFC wat steeds meer 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

Ad 1:  de méér-informatie buiten de geometrische informatie
Ad 2:  de bibliotheek
Ad 3:  het raamwerk, afspraken, internationaal voor informatie

Zoals ik al schreef, is een belangrijk onderdeel van het BIM dat we méér infor-
matie uit het model en over de bouwkundige elementen willen. BIM wordt wel 
eens uitgelegd als een model dat alle informatie bevat die elke partner binnen de 
bouwkolom nodig heeft.
Onzin, onwerkbaar! Men kan dat wel willen, maar het resultaat is een enorm 
groot bestand dat nauwelijks werkbaar is. Bovendien: niet iedereen wil alle infor-
matie hebben. Dus daarom de scheiding in IFC, de geometrie en IFD. Alle andere 
informatie 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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Enkele voorbeelden:
De 3B Werkmethodiek-applicatie van ICN Solutions heeft reeds diverse verbindin-
gen 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. Met een eenvoudige muisklik komt men op de website van 
de desbetreffende leverancier en zijn alle aanvullende data van het desbetreffen-
de element beschikbaar.
Stabu maakt zich ook sterk om via hun Stabu bouw breed die (IFD-)informatie 
beschikbaar te maken. Voor Stabu geënt op de ‘open source’-techniek. Reden 
voor ICN Solutions om via de 3B Werkmethodiek dit ook mogelijk te maken. Daar-
om 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 jip-en-janneketaal: met behulp van de informatie uit Revit of te 
importeren in Revit wordt via de IFC-file gecontroleerd of alle informatie wel is 
overgekomen, dus er is controle of er niet iets fout gaat. Dit doet de 3B Werkme-
thodiek-applicatie van ICN Solutions automatisch.
Dit betekent dat je de informatie dus ook kunt vertalen naar de IFD-informatie 
van Stabu, Kortom: gebruiken, die 3B Werkmethodiek!

Reeds vele toeleveranciers stellen hun producten al beschikbaar in BIM formaten 
op hun websites. Ook hierin zien we steeds meer adaptatie van het BIM concept.

Advies is wel om de bibliotheken eerst volledig te downloaden en om te zetten 
naar je huidige software versie. Helaas wordt het updaten vaak nagelaten door 
de leveranciers. Geen probleem als je dit van te voren regelt, anders moet je ie-
dere keer wachten als je en element importeert want je software moet die eerst 
updaten.
Voorbereiding levert uiteindelijk dus veel minder erfenis op.
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En dan nu het derde item binnen het BIM: het IDM.
Ik vind dit het belangrijkste item binnen het BIM, de basis waarop elk ander initi-
atief binnen uw organisatie leidend is voor uw BIM.
Laat u niet gek maken! BIM is een concept hoe je met informatie binnen een bouw-
project met elkaar omgaat. Waar het om gaat is: wat wilt u en wat verwacht u?

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

Maar de basis is, ook voor u intern: Inventariseren!
WIE moet dat doen? Dat is niet zo moeilijk; U!
WAAROM? Tja, heeft u dat al eens gedefinieerd? Wordt u wellicht gedwongen, 
bijvoorbeeld door de BIM-norm van de Rijksgebouwendienst? Wat elke Rijksgeli-
eerde dienst dus zal hanteren. Of gelooft u in de voordelen voor uw eigen organi-
satie? En die zijn er, wis en waarachtig.
WANNEER? Vandaag? Of op termijn? Maakt eigenlijk niet uit wanneer, maar het 
is wel zaak om u NU voor te bereiden en te weten wat de consequenties zijn. 
WAT? Volledig of deels, beiden zijn mogelijk.
DOOR WIE? De gehele onderneming of een kernteam.

Wie?  Actor die informatie verlangt om een activiteit of een te nemen 
besluit te ondersteunen.

Waarom?  Waarom is deze informatie belangrijk voor een projectactiviteit?

Wanneer?  In welke fase van het project?

Wat?  Gegevensdeelverzameling van BIM waar het verzoek betrekking 
op heeft.

Door wie?  Groep/actor die de verlangde informatie moet leveren.
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Eigenlijk heel simpel: ‘laat u niet gek maken’.

BIM is geen tovermiddel, ik kan niet toveren (wie wel?) ik kan zelfs niet goochelen.
Maar ik weet wel 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 ‘beper-
ken’ tot een advies. Maar ik dwaal weer af.

Waarom vind ik het IDM zo belangrijk? Simpel, het is de vertaling van hoe u om-
gaat met die informatie en wat het voor voordelen geeft voor u en uw organisa-
tie! 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 procent
vervangen worden, maar zeggen dat je met AutoCAD, Arkey, enzovoort kunt BIM-
men, is niet waar!

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 dat ICN Solutions een gebonden adviseur is; u weet 
wel, vanwege Autodesk. BIMguide is software-onafhankelijk. Wat we wel samen 
doen, is dat we onze kennis willen delen met U, de markt.
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Autodesk bracht reeds een voorzet voor een IDM. Dik Spekkink had dit al vertaald 
en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse markt en ikzelf had dit ook al ge-
daan. Aanvullend door mij met een Excel-bestand waar de individuele gebruiker 
zijn eigen BIM-handboek kon samenstellen.
Dik nam het initiatief om met een vijfendertigtal architectenbureaus onder de 
paraplu van de BNA een breder, of moet je stellen, een gedetailleerdere basis te 
genereren. AIA, de Amerikaanse ‘broeder’ van de BNA, had een dergelijke publi-
catie gedaan. Die had ik in mijn bezit 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 heb ik onmiddellijk contact opgenomen met Dik en ICN Soluti-
ons gaat dit initiatief adopteren in de 3B Werkmethodiek-applicatie. Sterker nog: 
dat is inmiddels al gebeurd!
Echter (dus niet ‘maar’ ), ICN Solutions wil er ook de overige bouwpartners in
betrekken, zoals 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 Werkmetho-
diek-applicatiegebruikers 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 Detail-
niveau BIM per fase” downloaden.
Het BIM-protocol is dus wat ik in jip-en-janneketaal beschrijf als het BIM-hand-
boek.
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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 zonodig, waarom schrijft de 
Rijksgebouwendienst dat voor? 

Waarom wordt het zo breed omarmd en al toegepast door vele aannemers? On-
der andere door Heijmans, BAM, Dura Vermeer, Ballast Nedam, Structon enzo-
voort. Maar ook door Vorm Bouw, van Heur en Hendriks.
Ingenieursbureaus die BIM toepassen, zijn onder andere Arcadis, DHV, Heidemij, 
Royal Haskoning en Touw. Constructeurs zijn onder andere Zonneveld, Ulehake, 
Croes, Pieters en IMD. Ook installatie adviseurs, waaronder VIAC en Vetron, zijn 
van de partij.
Architectenbureaus die BIM hebben omarmd, zijn onder andere van Aken,  
Wiegerinck, AMA groep, Spring en Kokon.
Ook onder tekenbureaus bevinden zich fanatieke BIM-gebruikers, zoals 
Job Engineers, Ajilon, het facilitair bureau, MDR advies en Zebra.

Jaren heb ik samen met onze techneuten de BIM-boodschap in Nederland pro-
beren te promoten. Totdat Bouwend Nederland, de beroepsvertegenwoordiging 
van de aannemers, de handschoen opnam en de eerste BIM-caseweek organi-
seerde. Alle deelnemers kregen de opdracht om een fictief plan uit te werken om 
te leren over BIM en de voordelen te kunnen inventariseren.
Wij, ICN Solutions, deden mee in de persoon van onze techneut Remy en onderge-
tekende. Wat hebben we veel geleerd, zeg. Ook het tweede jaar hebben we mee-
gedaan. Behalve Remy, één van onze bouwkundigen, was toen ook Patricia, onze 
toenmalige constructiedeskundige, van de partij. En wederom heel veel geleerd. 
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Toen werd Nederland langzamerhand wakker voor de ‘nieuwe technologie’.
Want BIM is niet slechts het IFC en dergelijke. Nee, BIM is veel méér. Niet alleen 
3D, maar ook 4D, 5D enzovoort.

Traditioneel zeiden sommige softwareleveranciers wel eens dat ze ook 2,5D kon-
den maken. Iets waar ik altijd moeite mee heb gehad. Simpel, een dame is zwan-
ger of niet zwanger, Het is of 2d of 3D, er bestaat geen middenweg. 2,5D vertaal 
ik dus als ‘schijnzwanger’ en bestaat in mijn ogen niet als een reëel gegeven, 
maar slechts 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 
precies wat we in de bouw proberen te voorkomen!

Ga ik dan wel mee met de termen 4D, 5D enzovoort?
Aarzelend: ja! Hoezo dan, zult u zich afvragen. Zoals ik, hopelijk, duidelijk heb 
kunnen maken is binnen het BIM veel meer informatie ter beschikking, zoals ei-
genschappen van de toegepaste elementen. Die eigenschappen kun je in over-
zichten, stuklijsten, zichtbaar maken en uitwisselen met andere software - ge-
reedschappen. En wat nog meer? 
Uit een BIM-model kun je ook hoeveelheidstaten halen. Voordeel derhalve voor 
calculatoren. Geen gemodder meer met maatlatjes om materialen uit te reke-
nen, maar voortaan kun je betrouwbare getallen uit het model halen. Voordeel: 
geen overnamefouten meer!

Bestekschrijvers krijgen eveneens betere informatie uit het BIM-model. Afhan-
kelijk van de gebruikte applicatie komen codes mee die via Stabu de desbetref-
fende 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 
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door de software gedaan. En handmatig overnemen met alle kans op fouten is er 
niet meer bij. 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, 
waarbij je 99,9 tekent maar er 100 bij zet; 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, installa-
tie-adviseur, installateur, elektricien en last but not least aannemer en onderaan-
nemers.

Betekent dit dan dat wij allemaal moeten gaan werken in één model, alle infor-
matie in dat ene model? Allemaal dus met een BIM-gereedschap? En dat we 
allemaal in 3D gaan werken? Alsjeblieft niet!

Gaan wij voortaan alle informatie in één centraal model opslaan? Nou, ga je gang, 
dat betekent echter wel dat je een softwarefile van jewelste krijgt die niet vooruit 
te branden is door de hardware.

Daarom dus de scheiding in IFC en IFD. Wel moet alle relevante informatie be-
reikbaar zijn voor iedere individuele partner. En nog niet benoemd, ook voor de 
facilitair manager, dus ook voor beheer en onderhoud!

Hoe dan?
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De coördinatie tijdens het ontwerpproces is grof verdeeld over opdrachtgever, 
architect, constructeur en installatieadviseur. Ieder voor zich heeft de eigen ex-
pertise. En ieder voor zich genereert dus ook data, informatie en een model. 
Vanuit een centraal gegeven, kan het één model zijn of een ‘cloon’.

Ergens, op een bepaald moment, moet al die informatie samenkomen. Dat doet 
de project BIM-manager. Dat kan binnen dezelfde software. Ideaal. Als dat niet 
het geval is, of zelfs binnen dezelfde software kan men gebruik maken van ‘Clash-
detection software’. In jip-en-janneketaal: software die conflicten detecteert tus-
sen de verschillende data en discipline-afhankelijke informatie modellen.

Een voorbeeld: de installatie wordt binnen het bouwkundige model vergeleken 
om te toetsen of er geen conflicten zijn; past die pijp wel in die ruimte? Mag die 
pijp wel zondermeer door die dragende wand? Enzovoort.
Vroeger kwam men daar pas achter tijdens de bouw. Problemen genoeg, aanpas-
singen te over, met alle kosten, faalkosten en faalfactor van dien! Die problemen 
met de bijbehorende kosten kunnen we dus voorkomen!

Digitale modellen ‘as built’ kunnen we vergelijken. Zo komen mogelijke proble-
men vóór de realisatie aan het licht, worden dus duidelijk en kunnen worden 
aangepast. Dat is één van de voordelen van het BIM-proces: kosten die niets 
opleveren kunnen worden voorkomen!
Zeker in deze tijd waarin de bouwpartners onder enorme druk staan, is afslanken 
en inleveren van capaciteit essentieel, om zodoende voornoemde faalkosten en 
overbodige kosten te voorkomen . Dus werknemers ontslaan, is inboeten van ca-
paciteit en dan kun je niet leveren wat je wilt. Want bij ons, ICN Solutions, zijn de 
mensen, onze medewerkers, het kapitaal en de meerwaarde van onze organisatie. 
Waarschijnlijk, daarvan ben ik eigenlijk overtuigd, bij u ook.
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BIM, het proces, is een bewezen alternatief. Dagelijks word ik in die overtuiging 
gesterkt. Van eenmanszaak, ZZP’er, tot heel grote organisaties wordt dat bevestigd. 

Dagelijks, even een zijdelingse sprong. Ik schrijf regelmatig onregelmatig een co-
lumn, blog heet dat tegenwoordig. Een uiting, volledig voor mijn eigen rekening 
en verantwoording, gelukkig wel gefilterd door collega Tineke, van marketing.
Een van die columns ging over een bezoek aan een ondernemer die drie jaar ge-
leden instapte in een architectenbureau. Destijds een bureau met 35 medewer-
kers. Nu vanuit een faillissement doorgegaan met 3 medewerkers en een relatie 
die met me wilde praten omdat de organisatie waarvan hij deel uit maakte met 8 
medewerkers per 1 mei stopt. Niks meer van over.

De eerste, na verweten te hebben dat hij mij pas belde na drie maanden, want de
curator had hem flink afgerekend voor de software, wat niet kan, mag enzovoort. 
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. Gelukkig kan ik vaderlijk 
reageren en weet ik beiden te begeleiden. Met BIM, de een wat moeilijker dan 
de ander.

Nog een voorbeeld: AMA Architecten in Maastricht. Jaren geleden schafte het 
bureau een BIM- gereedschap aan. Want hun opdrachtgever, de heer Joop van 
den Ende, wilde een nieuw theater. Arn Meijs schakelde Jo Coenen in. Die, ik 
corrigeer:, zijn projectarchitect, Mike Pfisterer, introduceerde Revit. Zodoende, 
in de samenwerking, schafte Arn Meijs ook Revit aan. Uiteindelijk heeft hij daar 
niets mee gedaan, want Arn Meijs was een Arkey-huis. Dus die combinatie, die 
uitwisseling was belangrijk.
Ik verschoon me van schoppen tegen concullega’s en vind Arkey zelfs een goede 
2D-oplossing!
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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 de daaropvolgen-
de maandag meteen. Gelach alom. Ja Ad, we hebben de oude licentie uit het 
stof gehaald. Een dag later was ik bij hen. ICN Solution heeft AMA ondersteund.  
Na nauwelijks een half jaar verder, gaat AMA volledig over op BIM, in de vorm 
van Revit met de 3B Werkmethodiek-applicatie! Onderhanden werk wordt door 
externen afgemaakt in AutoCAD. 
Die externen hebben reeds een gespek met mij gehad om ook over te schakelen 
op BIM-’gereedschap’. ICN Solutions begeleidt het project, dus Revit en 3B.

Ik had u gewaarschuwd, voorbeelden die ik geef zijn Autodesk- en 3B-gerela-
teerd. Maar ja, de jip-en-janneketaal gebiedt mij terug te komen naar de rode 
draad van deze publicatie. Resumerend: IFC, bekend? IFD ook en IDM? Zo niet, 
effe teruglezen!

Maar wat moeten we met alle voordelen die ik heb beschreven dan nog meer? 
SAMENWERKEN!
Alle data die men genereert, dus maakt, 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 betaalt?

Zo gigantisch veel is er mogelijk binnen de nieuwe technologie. BIM, zoals eerder 
vermeld, staat ook wel voor ‘Bijzonder Irritant Modewoord’. Maar zoveel méér 
informatie, zoveel méér mogelijkheden en zoveel méér voorkoming van kosten. 
Hopelijk heeft u dankzij dit in jip-en-janneketaal geschreven document een beter 
overzicht en, nog belangrijker, een beter inzicht in de BIM-materie.
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Anno nu, 2017, stellen we vast dat BIM steeds meer wordt toegepast. Iets an-
ders dan we in het eerste deel beschreven, want men werkt steeds vaker met  
‘aspect-modellen’ en IFC wordt steeds meer voorgeschreven als file voor com-
municatie.

Aspect-modellen!
Namen we eerst aan dat elke deelnemer in hetzelfde model werkte en met de-
zelfde software, de huidige praktijk wijst uit dat men het deel van het model waar 
men verantwoordelijk voor is, download vanuit het ‘moedermodel’.
Bijvoorbeeld; de constructeur berekent uitsluitend het dragende model even-
tueel met andere software en geeft dan zijn/haar model terug in een IFC file. 
De BIM-coördinator kan dat model vergelijken met de tests van het model in 
zogenaamde ‘clash detection’ software. Neem Navisworks. Het eerste aanvanke-
lijke (architecten-) model blijft het referentiekader; echter het disciplinemodel, 
gemaakt door de deskundige wordt leidend en zal met de andere deelmodel-
len, aspectmodellen, dus het uiteindelijke te bouwen model worden. Alhoewel, 
wanneer iedereen in dezelfde software werkt nog altijd meerdere voordelen blijft 
geven, is deze wijze van werken algemeen aan het worden.
Andere voordelen zijn er echter wel! Een partner kan in zijn eigen geprevaleerde 
software-oplossing werken. Communicatie via IFC betekent ook een zekere be-
scherming van de informatie waarvoor je de verantwoording draagt. Navisworks 
kan al die files samenvoegen tot één te realiseren model én fouten aan het licht 
brengen. De verantwoordelijke krijgt die conflicten door en wijzigt zelf, wel of 
niet, het betreffende model. Bovendien kan de desbetreffende partner gespeci-
aliseerde software toepassen. Een constructeur zal allerlei  berekeningen willen 
uitvoeren. Een installateur wil ruimtes kunnen maken uit het moedermodel en er 
dan o.a. koel- en warmte- lastenberekeningen op willen uitvoeren.
Voorbeelden te over dat dit heden ten dage al mogelijk is. 
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Ik schreef eens in mijn blog dat de software eigenlijk geen beperkingen meer 
geeft voor het uitvoeren van het BIM-concept. Hardware al lang niet meer, dus 
stel ik in mijn blog dat de mens de enige beperkende factor is: jammer maar waar!

IFC, al eerder beschreven in dit boekje, een file formaat dat internationaal on-
dersteund wordt door de meeste software. Men kan via de IFC file het referen-
tie-model importeren en verder met de eigen programmatuur bewerken en dit 
weer uitgeven via een nieuw IFC model.

Een aantal grote aannemers in Nederland heeft dit als standaard in hun IDM 
(BIM-handboek) opgenomen. De onderlinge IFC-modellen kunnen perfect in 
clashdetection software samen worden gesmolten tot het te realiseren model. 
Conflicten worden direct zichtbaar en derhalve worden gecommuniceerd naar 
de verantwoordelijke van het IFC-aspect model om uiteindelijk na de diverse wij-
zigingen en aanpassingen tot het te realiseren BIM-model te resulteren.

Een voorbeeld van dergelijke software is de oplossing voor de installatie branche 
LiNear. De software importeert allerlei file formaten, o.a. DWG, RVT, en IFC.
Aan het geïmporteerde model kunnen aan de basis geometrie eigenschappen 
worden gegeven die door de Linear software worden gebruikt in berekeningen 
voor warmte en koellasten. Aan de hand van die berekeningen wordt de installa-
tie automatisch gegenereerd en ingetekend en uiteindelijk weer in het geïmpor-
teerde formaat geëxporteerd, dus ook in het IFC formaat. Een typisch voorbeeld 
van software dat volledig binnen het BIM concept werkt.

Bovendien kan de software gegevens (IFD) aan het IFC model toevoegen voor 
gebruik binnen facilitair management. 
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Alles tot in detail uitleggen, vergt een meer persoonlijke benadering. Daarvoor 
bent u bij ICN Solutions aan het juiste adres.

Een telefoontje is genoeg, we komen graag bij u langs.
Via de Nederland BIMt audit verkrijgen wij meteen inzicht waar uw organisatie 
momenteel staat op de ‘BIM-ladder’. Door middel van een rapport van aanbeve-
ling stellen wij met u een stappenplan samen om te bereiken wat u wilt.
Na het doorlopen van diverse stappen, zoals begeleiding, opleiding en het in 
kaart brengen van uw IDM, wordt langzaam maar zeker duidelijk waar u in de 
toekomst naartoe wilt en welk ‘gereedschap’ uw organisatie nodig heeft om BIM 
tot een succes te maken. 

Dat alles stap voor stap: te beginnen met activering binnen uw organisatie, daar-
na implementatie en activatie naar overige disciplines binnen uw organisatie om 
vervolgens te komen tot samenwerking binnen het BIM-concept met derden.

Bedenk altijd: U bepaalt zelf wat u gaat doen, dus laat u niet gek maken!
Immers, BIM moet wel een toegevoegde waarde hebben voor u en uw orga-
nisatie. Investeringen dienen te worden terugverdiend. Stap voor stap, niet al-
leen qua organisatie maar ook met hulp van de ‘gereedschappen’ is dat mogelijk! 

Ik hoop van harte dat u het een en ander heeft opgestoken van mijn uitleg over 
BIM in jip-en-janneketaal. Mogelijk tot ziens.

Ad de Jongh
ICN Solutions BV 
mail: a.de.jongh@icn-solutions.nl
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BIMt
Nederland

Building Information Modeling, kortweg BIM, is de meest ingrijpende innovatie 
van de laatste jaren in de bouw. Daarmee vertellen wij u niets nieuws. De eerste 
belangrijke stap om BIM in de praktijk te brengen, is daarmee gezet. Maar u wilt 
graag vooruit. Om alle voordelen van BIM ten volle te benutten, is het hoog tijd 
om de volgende stap te zetten.

Het beste concept voor een succesvolle BIM implementatie

Nederland BIMt - de gloednieuwe oplossing van ICN Solutions - is hiervoor  
dé oplossing. Een alles-in-één-concept om verder te bouwen aan een succesvolle 
BIM-toekomst voor uw bedrijf. Een totaalpakket dat alle ingrediënten bevat om 
uw organisatie vooruit te helpen op het gebied van BIM. Nederland BIMt biedt 
de ondersteuning op maat die uw organisatie nodig heeft om straks volledig de 
vruchten van BIM te kunnen plukken. Uiteraard profiteren ook de bouwpartners 
waarmee u in het digitaal 3D-model samenwerkt hiervan. 
Samen met u brengen wij BIM in de praktijk en bouwen wij verder aan de toekomst.
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