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“Staat de groei van
BIM stil in Nederland?”
Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse
Hoogleraar ‘Bouwprocesintegratie & ICT’ Universiteit Twente
Wetenschappelijk directeur Bouw, Infra en Maritiem bij TNO
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Staat de groei van BIM stil in Nederland?
Hoe digitale technologieën kunnen zorgen voor een nieuwe
innovatiegolf in de Nederlandse bouwsector!
In zijn carrière binnen de bouwsector heeft prof.
dr. ir. Arjen Adriaanse al flink wat ontwikkelingen
meegemaakt. “Ik ben inmiddels alweer meer dan 20
jaar bezig met de combinatie van bouw en digitalisering,
zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Tijdens
mijn studie Civiele Techniek werd ik al gegrepen door
digitalisering binnen de bouw, bij het organiseren van
een congres in 1999 over de rol van ICT in de Civiele
Techniek. ICT werd daar al als essentieel middel gezien
voor verlaging van faalkosten in de sector. Na een
promotieonderzoek en jaren als projectleider en adviseur
bij ERP-implementaties kwam ik in 2007 terecht bij
Ballast Nedam, precies het moment waarop BIM sterk
opkwam. Daarna heb ik dit onderwerp eigenlijk nooit
meer losgelaten.” We gaan met Adriaanse in gesprek
over de volwassenheid van BIM binnen de Nederlandse
bouwsector en wat de opvolger wordt van BIM!

innovatieprogramma’s. Ook maakt Adriaanse onderdeel uit
van de TNO Science Board, die zich bezighoudt met langdurige

Adriaanse is sinds 2013 parttime hoogleraar

kennistrajecten zoals quantum computing en digital twins.

‘Bouwprocesintegratie & ICT’ aan de Universiteit Twente.

Een veelzijdige man met een voorliefde voor de bouw en

Daarnaast is hij sinds begin 2019 wetenschappelijk directeur

digitalisering. Dit zorgt ervoor dat Adriaanse een enorme

Bouw, Infra en Maritiem bij TNO. In die hoedanigheid is hij daar

drive heeft om een bijdrage te leveren aan digitalisering in de

onder andere verantwoordelijk voor de meerjarige kennis- en

Nederlandse bouwsector.
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Volwassenheid van BIM in Nederland
In zijn rol als hoogleraar doet Adriaanse al jaren onderzoek naar BIM-maturity, samen met zijn collega Hans Voordijk en promovendus
Sander Siebelink. “We hebben in het verleden een model ontwikkeld waarmee we de ‘BIM-volwassenheid’ van partijen op projecten organisatieniveau kunnen beoordelen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er standaard BIM-werkwijzen zijn vastgelegd, of er
objectenbibliotheken zijn en of er een BIM-visie en BIM-doelstellingen zijn opgesteld. In samenwerking met de Bouw Informatie Raad
(BIR) en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) hebben we hiermee in 2014 een eerste BIM-maturity sectoranalyse
uitgevoerd. Zo konden we een beeld schetsen van BIM-ontwikkelingen in verschillende deelsectoren van de Nederlandse Bouw- en
Infrasector.
In 2016 hebben we nog een update van dit onderzoek gedaan, waarbij 105 partijen zijn geïnterviewd, van opdrachtgevers tot
ingenieursbureaus en van aannemers tot toeleveranciers. Het ging toen veelal om koplopers in de sector. Wat toen vooral opviel was
de enorme spreiding in BIM-volwassenheid van organisaties in de onderzochte deelsectoren. Uit dit onderzoek kwamen ook een aantal
belangrijke barrières naar voren die het gebruik van BIM belemmeren. De twee meest genoemde barrières hadden vooral te maken
met de rol van de opdrachtgever. Enerzijds wilden opdrachtgevers projecten wel uitgevoerd hebben met BIM, maar wisten zij nog
onvoldoende wat zij hier zelf exact mee wilden of konden. Ze waren zoekende, wat natuurlijk gevolgen had voor hoe zij BIM-gegevens

“In 2016 was de kennis van BIM bij de
opdrachtgever een belangrijke barrière die het
gebruik belemmerde.”
uitvroegen aan de markt en hoe zij de BIM-gegevens vervolgens zelf konden gebruiken. Anderzijds werd aangegeven dat BIM door hen
nog te weinig werd gevraagd, omdat opdrachtgevers vonden dat marktpartijen hier nog niet klaar voor waren. Er was toen in 2016
gewoonweg te weinig vertrouwen dat voldoende partijen in de sector in staat waren om met BIM te werken en BIM-gegevens goed aan
te leveren aan de opdrachtgever. Gezien de enorme spreiding in BIM-volwassenheid die wij zagen in ons onderzoek was die houding van
opdrachtgevers ook wel te begrijpen.”
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Hoe ver is Nederland nu op gebied van BIM?
Begin 2021 is er aan een nieuw BIM-maturity sectoranalyse

Ik denk dat er qua BIM gebruik toch een groot verschil is tussen

gewerkt, samen met BIM Loket en USP Marketing Consultancy.

grote en kleine projecten en grote en kleine bedrijven in de bouw.

Adriaanse: “Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat partijen die

In de praktijk zien we dat grote bouwbedrijven en sommige

BIM al jaren toepassen ook volwassener zijn geworden in hun BIM-

opdrachtgevers steeds meer gaan sturen in het gebruik van BIM.

gebruik. Inmiddels gebruikt 32% van de onderzochte populatie BIM.

Zij maken zich ook hard voor meer uniformiteit in de uitwisseling

De anderen kennen BIM niet (20%) of maken hier geen gebruik van

van BIM-gegevens door sectorafspraken, zoals het opstellen van ILS

(47%). Het is interessant om te zien dat het vaak een bewuste keuze

richtlijnen (red. – Informatie Levering Specificaties). Ook hebben we

is van organisaties om BIM niet te gebruiken, met name omdat zij

de indruk dat grote bedrijven sneller volwassen worden. Zij hebben

vinden dat BIM hen geen voordelen levert en omdat het bedrijf en

vaak concern brede innovatieprogramma’s en meer financiële

de projecten te klein worden gevonden voor het gebruik van BIM.

armslag om kennis binnen te halen. Binnen die programma’s wordt

Verder blijkt - net als in de eerdere sectoranalyses - dat een van de

kennis vergaard en gedeeld binnen het concern, wat weer een

belangrijkste barrières is dat andere partijen onvoldoende ervaring

aanjager is voor verdere implementatie.”

hebben met het werken met BIM. Dit maakt digitale samenwerking
ondersteund door BIM lastig.

Wat moet er in Nederland veranderen om BIM succesvol te laten zijn?
“Wanneer je BIM breed wilt toepassen tijdens de levenscyclus van
een bouwwerk, van ontwerp tot realisatie, beheer & onderhoud,
heb je een partij nodig die de regie voert. Dat is één van de
belangrijkste succesfactoren. In integrale contracten, zoals
Design & Construct en Design Build & Maintain, zien we nu dat
de bouwer dit vaak doet. De bouwer zit dan in de positie om de
regie te pakken over de verschillende fasen heen. In traditionele
contractvormen is dat lastiger, omdat de bouwer zich dan alleen
richt op de realisatiefase. In dat geval zou de opdrachtgever
meer de regie kunnen voeren. Maar dan zie je dat het gebrek
aan kennis van BIM bij de opdrachtgever parten kan spelen.
Dit was niet voor niets de belangrijkste barrière uit het BIMvolwassenheidsonderzoek uit 2016. Want als je niet weet wat je

gebeurde in de praktijk. De inzichten die we daar opdeden, zowel

ermee kunt, hoe moet je dan weten wat je ermee wilt? In dat geval

met ‘best’ als ‘bad practices’ hebben we toen vertaald naar een

zie je dat betrokken partijen zelf gaan bepalen wat ze met BIM

richtlijn voor de invoering van ICT in bouwprojecten. Eigenlijk

gaan doen, vanuit hun eigen behoeften en belang. Maar passen

zouden we dit soort analyses vaker moeten uitvoeren. We hebben

die werkwijzen dan ook op elkaar? Een ander belangrijk punt is in

het te vaak alleen over de (potentiële) voordelen van BIM en

mijn ogen de ontwikkeling van basis ILS-en op sectorniveau, om

andere digitale technologieën, maar met deze praktijkvoorbeelden

BIM-uitvragen te uniformeren. Zo krijg je betere richtlijnen en een

help je de sector pas echt vooruit.

meer standaard werkwijze.
Ook TNO probeert hier als kennisinstituut een rol in te spelen bij
Tot slot zouden we veel meer kunnen leren van hoe BIM en andere

nieuwe digitale ontwikkelingen. Zo zijn we voor het onderwerp

digitale ontwikkelingen in de praktijk functioneren. Wat gebeurt

‘Predictive Twins’ zogenaamde field labs aan het ontwikkelen. Op

er echt, welke knelpunten en barrières zijn er? En hoe kan je

deze manier kunnen mensen zien hoe nieuwe technologieën in de

die oplossen? In 2010 heb ik zelf nog een boek uitgebracht met

praktijk kunnen werken en wat het voor jou als bedrijf betekent.

zes praktijkcases, waarin werd ingegaan op hoe BIM en andere

Op die manier kunnen nieuwe innovaties in de praktijk bekeken

digitale technologieën in die praktijksituaties werden ingevoerd.

en ervaren worden. Ik vind het erg mooi om te zien dat TNO op

Tegen welke knelpunten en dilemma’s liep men aan en hoe werd

deze manier een bijdrage kan leveren aan veranderingen in de

hiermee omgegaan? Het gaf een mooi inkijkje in wat er echt

bouwsector.”
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Wat kunnen bedrijven hier zelf in doen?
“Er is natuurlijk een bepaalde mate waarin je als bedrijf zelf

de vraag is hoe we dergelijke ‘leerloops’ kunnen laten ontstaan.

dingen naar je hand kunt zetten en de regie kunt gaan voeren. Dit

Daarvoor moeten we ons anders organiseren in de bouw. Ik

hangt af van de rol die je speelt binnen de levenscyclus van een

noemde eerder al de integrale contracten waar bouwers meer

bouwwerk. Dat bepaalt ook in welke mate je kennis kan vergaren

kunnen sturen over de verschillende fasen van de levenscyclus

over hoe jouw oplossingen uiteindelijk in de praktijk werken. Een

van bouwwerken. Maar je ziet bijvoorbeeld ook ontwikkelingen

ontwerper maakt een ontwerp. Maar hoe functioneert het ontwerp

richting producenten die eigenaar blijven van een product over de

in de praktijk? Dat geldt ook voor een producent. Hoe functioneert

levenscyclus van een gebouw. Dan is er ook een mogelijkheid en

zijn product uiteindelijk tijdens het gebruik? Vaak hoort hij hier

prikkel om het product ook echt over de levenscyclus te blijven

nooit meer wat van tenzij er een probleem is. Het zou waardevol

volgen. Predictive Twins kunnen dan een belangrijke rol spelen.”

zijn voor partijen uit de bouwkolom als zij zouden kunnen leren
over hoe hun bijdragen functioneren tijdens de gebruiksfase. Maar

U bent hoogleraar, hoe gaat de nieuwe generatie ons verder helpen?
“Als hoogleraar aan de Universiteit Twente merk ik dat

ze heel interessant. Cruciaal is wel dat zij kennis blijven houden

digitalisering niet meer weg te denken is uit het leven van de

van de techniek (zoals civiele techniek en bouwkunde), dat kan

huidige studenten. Vakken over onderwerpen zoals BIM, 5D

ik niet voldoende benadrukken. Het is voor de Hogescholen en

planning en ‘digital en predictive twins’ zijn enorm in trek.

Universiteiten dan ook de uitdaging om een goede mix van vakken

De basiskennis over digitale technologieën is bij studenten de

aan te bieden, met de juiste verhouding tussen bouwkunde en

laatste jaren steeds groter geworden, waardoor zij - nadat zij

civiele techniek en digitalisering.”

zijn afgestudeerd - steeds meer een aanjager kunnen zijn voor
verandering in de sector. Ik ben tijdens mijn studie ook gegrepen
door de combinatie van digitalisering en bouw en ik vind het
prachtig om te zien dat ook de generaties nieuwe studenten daar
vol op duiken. Het is heel inspirerend om met deze studenten te
werken!
Wat ook mooi is om te zien is dat studenten de organisatorische
kant van BIM en bouwen heel interessant vinden. De puzzel in de
bouw om BIM werkend te krijgen in een keten van partijen vinden
© foto: Universiteit Twente

Is er nog meer na BIM?
De term BIM is inmiddels goed geïntegreerd in de Nederlandse

levenscyclus van bouwwerken wordt vastgelegd gecombineerd

bouwsector, zou dat betekenen dat we richting een nieuwe

met monitoringsdata, voorspellende modellen en artificial

ontwikkeling gaan? Adriaanse: “Je ziet in de bouw hele duidelijke

intelligence. Er wordt dan een link gelegd tussen het fysieke object

golfbewegingen in ICT-ontwikkelingen. In het verleden heb ik

en de digitale replica van dit object. Het staat buiten kijf dat dit

mij eerst beziggehouden met ERP-systemen, vervolgens kwam

een interessante ontwikkeling is, want we gaan veel meer kijken

de BIM golf. Eerst ging het bij BIM vooral om 3D modelleren

naar hoe een bouwwerk functioneert en wat we daarvan kunnen

en later kwam ook het integreren van allerlei databronnen.

leren. Dat betekent dat we veel meer data gedreven zullen gaan

We gingen van Bouw Informatie Model naar Bouw Informatie

ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. Dan bouw je

Management. Je ziet dat we nu op een kantelpunt zitten voor wat

echt een ‘feedback-loop’ in de keten in, zowel tijdens de bouw als

betreft digitalisering, bedrijven moeten wel mee om niet achter

de gebruiksfase verzamel je data en inzichten die je weer kunt

te raken. De opkomst van ‘Digital en Predictive Twins’ is daarin

gebruiken. In het gebouw zelf maar ook in volgende projecten.

ook een hele belangrijke. Hierbij wordt informatie die tijdens de
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Ik verwacht dat ‘Digital en Predictive Twins’ een hele belangrijke nieuwe innovatiegolf gaan vormen binnen de bouwsector, maar hier
spelen nu nog wel allerlei vragen omheen. Wat kan de combinatie van allerlei soorten van data en Articifical Intelligence betekenen in
de ontwerp-, realisatie- en onderhoudsfase? Wat kunnen we van de data en inzichten leren en hoe kunnen we deze weer gebruiken
in volgende projecten? We gaan interessante tijden tegemoet met nieuwe digitale mogelijkheden. Maar een belangrijke les uit eerdere
‘ICT golven’ moeten we niet vergeten: het draait zeker niet alleen om digitale technologieën. Uiteindelijk draait het vooral om mensen
en organisaties die met die technologieën het verschil willen en kunnen maken in de gefragmenteerde bouwketen. Willen we digitale
oplossingen echt breed in de bouw laten renderen, dan hebben we regievoerende partijen nodig.”

Predictive Twin?
Een predictive twin is een voorspellende digitale replica van een fysiek bouwwerk, zoals een gebouw of een brug. Een
predictive twin staat in verbinding met zijn ‘fysieke twin’, waardoor deze de fysieke twin kan volgen, beoordelen en kan leren
op basis van de informatie die wordt ontvangen.
Samen met de predictive twins van andere bouwwerken kan een netwerk van predictive twins ontstaan, bijvoorbeeld van
een wijk of van de bruggen in een verkeersnetwerk.
De predictive twin kan worden ingezet om tijdens de levenscyclus van bouwwerken allerlei simulaties en voorspellingen te
doen ten aanzien van het toekomstige gedrag en gebruik van de fysieke twin. Met behulp van die inzichten kan de predictive
twin beslissingen voorstellen of kan de predictive twin zelfs zelf beslissen en zelf handelingen uitvoeren ten aanzien van de
fysieke twin.
In een predictive twin worden asset levenscyclus informatie (waaronder BIM), meetdata en voorspellende modellen
geïntegreerd en steeds meer gecombineerd met Artificial Intelligence technieken.
TNO maakt gebruik van de term ‘predictive twin’, wat een onderdeel is van een digital twin. De predictive twin is
namelijk een digital twin die zich specifiek richt op het doen van voorspellingen over het functioneren en het gebruik van
bouwwerken.
Bron: TNO paper “Naar netwerken van Predictive Twins van de gebouwde omgeving”

Afbeelding: de precictive twin van de brug die op de
foto te zien is, waarmee onder andere de levensduur kan
worden voorspeld.
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