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Samenwerken is het sleutelwoord in de huidige bouwsector. 
Samen optrekken en elkaar versterken wordt nog onvoldoende 
gedaan in de bouw. Maar is de branche klaar voor 
ketensamenwerking? 

Het antwoord is ja, enkel dient er wel goed over nagedacht te 
worden hoe dit te realiseren. In dit artikel gaan wij hier verder 
op in.
 
Vandaag de dag krijgen steeds meer bouwondernemingen te 
maken met digitalisering. Uit onderzoek van Canon komt naar 
voren dat 48% van de bedrijven in de bouwsector prioriteit geeft 
aan digitalisering. Technologische innovaties zijn ook in de bouw 
niet meer weg te denken. In de afgelopen jaren heeft innovatie 
in technologie veel branches ontwricht. Het ziet ernaar uit dat 
ook de bouwsector de komende jaren steeds meer te maken 
krijgt met veranderingen door de technologische ontwikkelingen. 
Ook zij wordt door de vraag naar snellere oplevering en 
informatie-uitwisseling verplicht technologie te omarmen om zo 
concurrentievoordeel te behouden. Ook de bouwwereld ontkomt 
de komende jaren niet aan ontwrichting.

Om de invloed van digitalisering in de bouw te begrijpen moet 
eerst duidelijk zijn wat het precies inhoudt. Digitalisering is het 
omzetten van analoge data naar data die door een computer 
kan worden verwerkt. Waar vroeger een beperktere hoeveelheid 
data beschikbaar was, wordt in de huidige maatschappij steeds 
grotere hoeveelheden data verzameld. Dit komt doordat 
bedrijven steeds meer data zelf opslaan, denk hierbij aan het 
opslaan van bestanden, maar ook doordat apparaten zelf data 
verzamelen, opslaan en uitwisselen. Dit laatste wordt ook wel 
Internet of Things (IoT) genoemd. 

SAMENWERKEN
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Uitdaging 2
Data optimaal implementeren

Kunstmatige intelligentie (KI), ook wel Artificial Intelligence (AI) genoemd, is een belangrijke 
schakel in de transformerende bouwsector. KI houdt in dat machines en apparaten zelfstandig 
problemen oplossen, zonder dat daarbij menselijk aansturing nodig is. Denk hierbij aan de 
steeds meer voorkomede zelfrijdende auto’s die door middel van sensoren zonder menselijke 
aansturing de weg op kunnen. 

De bouwsector kan op vele manieren voordeel halen uit KI. Er zijn nu al bedrijven in de 
bouwsector, de zogenaamde early adaptors, die in hoge mate gebruik maken van KI om de 
efficiëntie, veiligheid en kwaliteit te verbeteren. Zo kan het met behulp van GPS, sensoren en 
drones apparatuur door de omgeving bewegen. Nu klinkt dit allemaal leuk, maar wat heb je 
hieraan? 

• Eenvoudig een gebouw volledig gedigitaliseerd weergeven
• Door middel van beeldherkenning identificeren of iedereen de benodigde
 veiligheidsmaatregelen heeft genomen, denk hierbij aan een helm, hesje, etc.
• Specifieke objecten detecteren die mogelijk voor gevaar zorgen
• Nauwkeurig uitvoeren van metingen op gevaarlijke plaatsen

En ga zo maar door…

Een goed voorbeeld van het slim toepassen van KI is het bekende Bouw Informatie Model, ook 
wel BIM genoemd. Waarbij vroeger het ontwerp enkel op papier stond, maakt de combinatie 
van KI en BIM het mogelijk om alle partijen in het bouwproces direct toegang te geven tot alle 
fasen van het bouwproject via een digitale interface. Door de digitale weergave ontstaat er een 
informatiemodel waarbij alle partijen in het proces toegang hebben tot dezelfde informatie zoals 
planningen en tekeningen. Bijvoorbeeld: Partij X past het ontwerp aan, met behulp van KI wordt 
direct het ontwerp aangepast voor alle andere partijen in de keten, waardoor de rest van de 
keten sneller en efficiënter conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen. 

De zogenoemde early adaptors maken al gebruik van KI in combinatie met de verzamelde 
data. Hierdoor kunnen zij veiliger, efficiënter en kwalitatief beter werken, wat resulteert in 
concurrentievoordeel. Nu is het de uitdaging om de gebruikte data op een veilige manier op te 
slaan, te beheren en uit te wisselen.

Uitdaging 1
Data genereren en opslaan

Vaak wordt gezegd: hoe meer data, hoe beter. Dat is zeker zo, maar enkel en alleen als er goed 
mee omgegaan wordt. De uitdaging ligt dan ook niet in het verzamelen van data, maar bij het veilig 
opslaan en op een slimme wijze analyseren en toepassen van deze data. Neem bijvoorbeeld 
een productiemachine. De huidige machines produceren allerlei data; hoeveelheid productie 
uren, hoeveelheid geproduceerde eenheden, etc. De informatie die deze machine genereerd 
helpt ons de machine te begrijpen en gedrag van deze machine te voorspellen. Hoe beter je 
deze machine gaat begrijpen hoe meer voordeel hieruit gehaald kan worden. Neem bijvoorbeeld 
het voorspellen van onderhoud. Hoe eerder voorspeld kan worden dat een machineonderdeel 
vervangen moet worden, hoe kleiner de kans is dat de machine kapot gaat en dus onvoorziene 
kosten gemaakt dienen te worden.

Bovenstaand voorbeeld is slechts een kleine toepassing van het analyseren van data. De 
hedendaagse markt is zelfs al zo ver dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om Smart-Cities 
te bouwen; gebouwen en installaties die op grote schaal verbonden worden door middel van 
IoT. De verschillende systemen samen, die door middel van sensoren data genereren, zorgen 
voor een ongekende hoeveelheid data. Wanneer deze data op een slimme en effectieve manier 
ingezet wordt, zorgt dit voor nieuwe functionaliteiten voor gebruikers maar ook voor efficiënter 
onderhoud. Een Smart-City wordt volledig bestuurd op basis van data.

Gesteld kan worden dat de bouwsector dus wel degelijk stappen maakt in het genereren en 
opslaan van data. Nu is het de uitdaging om de gegenereerde data te beheren en te implementeren 
op een dusdanige wijze dat zowel het bedrijf als de klanten er optimaal van profiteren.
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Uitdaging 3
Data beheren en verwerken

Veilig opslaan, beheren en uitwisselen van data, dat is de grootste uitdaging bij digitaliseren, 
zeker wanneer gebruik gemaakt wordt van KI in combinatie met BIM. Je hoort het steeds vaker, 
informatie is niet goed afgeschermd en komt per ongeluk bij de verkeerde mensen terecht, of de 
data is in één keer verdwenen en nergens meer te vinden. Met behulp van de IFC Methode (Industry 
Foundation Classes), ook wel Building Smart genoemd, wordt gecheckt of de bouwonderneming 
voldoet aan de standaarden om bouwinformatie uit te wisselen met derden. Deze methode is 
opgesteld door de International Alliance for Interoperability (IAI) om de ketensamenwerking in de 
bouwindustrie te vergemakkelijken en een standaard te bepalen voor de gegevensuitwisseling 
binnen BIM.

Maar wat houdt de IFC Methode in? Door middel van IFC kan de gehele bouwketen, van 
architect tot aannemer dezelfde gegevens communiceren en overdragen zonder dat hierbij 
gegevens verloren gaan. Echter dient de bouworganisatie aan enkele criteria te voldoen. Zo 
dient de gebruikte software ondergeschikt te zijn. Dit wil zeggen dat het niet uit moet maken met 
welk software pakket de verschillende takken binnen de keten werken, zolang de gegevens uit 
de verschillende softwarepakketten maar uitwisselbaar zijn op een server en de gedeelde data 
gebaseerd is op open standaarden.

En wat is nu het voordeel als een organisatie voldoet aan de IAI richtlijnen? 

• Onafhankelijk uitwisselingsformaat
• Voldoet aan internationale standaard
• Intelligent, object georiënteerd uitwisselingsformaat
• Beperken van gegevensverlies
• Verbeterde procesgang
• Verbeterde dataconsistentie

Wanneer voldaan wordt aan bovenstaande standaarden staat de bouworganisatie niets in de 
weg om een succesvolle ketensamenwerking aan te gaan.

Uitdaging 4
Voldoen aan wet- en regelgeving

9 juli 2018 heeft de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een intentieverklaring getekend. Hierin staat dat de sector een digitaliserings- 
en informatieseringsprogramma opstelt met afspraken over opslag, verwerking en uitwisseling 
van data in de gehele bouwsector, met als doel om de sector te vernieuwen en duurzamer te 
maken. 

In deze verklaring worden drie hoofdlijnen met afspraken over digitalisering en informatisering 
behandeld.

• Externe prikkels om de transitie te versnellen
Door middel van regelgeving en overheidssubsidies de digitalisering en innovatie in de bouw 
versnellen.

• De toekomst 
Hierbij wordt aangegeven hoe verwacht wordt dat de organisatie ingericht is voor de noodzakelijke 
informatisering. Denk hierbij aan het inrichten van BIM-systemen. Hoe wordt de data uit de BIM-
systemen opgeslagen, verwerkt en gedeeld.

• Één taal, één stelsel, één kennisagenda met een bijpassend onderwijsprogramma
De gegenereerde data moet herbruikbaar zijn in volgende projecten. Dit om de snelheid/efficiëntie 
te verbeteren. 

De vraag is niet of de bouw moet digitaliseren, maar hoe en hoe snel.
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Conclusie
Digitaliseren is concurreren

Duidelijk is dat de inzet van data een belangrijke rol speelt 
om de ketensamenwerking in de bouw te verbeteren. Zoals 
besproken, is het opslaan, verwerken en delen van data een 
grote uitdaging die niet meer genegeerd kan en mag worden. 
Traditionele manieren van het inrichten van de ICT zijn niet meer 
voldoende. Belangrijker is: hoe moet de ICT dan ingeregeld 
worden? Cloud is hiervoor de oplossing. Middels Cloud kan een 
onbeperkte hoeveelheid data opgeslagen worden, die plaats-, 
tijd- en apparaat onafhankelijk geraadpleegd kan worden. 
Verouderde/verschillende documentatie is verleden tijd met 
de inzet van Cloud. Iedereen werkt met dezelfde documenten, 
eventueel zelfs tegelijkertijd. Door Cloud in combinatie met 
data op een slimme manier in te zetten kan een bouwproces 
vergemakkelijkt worden en kan ketensamenwerking echt 
toegepast worden.
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