
Cloudcomputing aantrekkelijke 
optie voor bouwbedrijven

Optimale veiligheid, meer efficiency en snellere innovatie tegen lagere kosten

Na de crisis, die veel bouwbedrijven heeft 
getroffen is er nu een tijd aangebroken van 
bloei. Waar tijdens de crisis geen geld was om 
innovaties door te voeren, is het nu een vereiste 
geworden om enerzijds voordeel te behalen en 
anderzijds te voldoen aan de wet en regelgeving.

Techniek en bouw hebben elkaar nodig
Ook de bouwsector kan er niet meer omheen. 
Wie voorop wil lopen, zal technologische trends 
moeten omarmen. ICT wordt steeds belangrijker 
in de bouw. Een goed voorbeeld van innovatie in 
de bouw is BIM, of terwijl Building Information 
Modelling.

Het is al langer bekend dat de bouw ‘iets’ moet 
gaan doen met BIM. Steeds meer bouwbedrijven 
denken: ‘het is toch wel makkelijk dat centraal 
opslaan van data’ en daar hebben ze gelijk in. Om 
BIM te kunnen omarmen is betrouwbare ICT een 
vereiste, aangezien software zoals BIM steeds 
complexer wordt. BIM slaat alle informatie die 
relevant is tijdens de levenscyclus van een gebouw 
centraal op, waarbij de uitdaging zit in het veilig 
opslaan en delen van deze informatie. Performance 
is in deze essentieel om de informatie (modellen, 
3D-tekeningen, etc.) op een snelle en goede 
manier te delen met derden. Dankzij de universele 
uitwisselingsstandaard zijn bouwbedrijven niet 
afhankelijk van bestaande software om deze 
informatie te delen met derden. Hierdoor wordt 
het alleen maar makkelijker om meerdere partijen 
op een veilige manier toegang te verschaffen tot 
dezelfde gegevens.

Samenwerken in BIM betekent dan ook; efficiënter 
werken tegen lagere kosten en doelmatiger beheer 
voor alle partijen. Door in één model samen te 
werken, behoren afwijkingen tussen verschillende 
partijen tot het verleden, waardoor problemen 
voortijdig gesignaleerd worden, faalkosten met 
5-10% verminderen en de bouwtijd verkort wordt.

IoT in de bouw
In de bouw wordt geen steen gelegd zonder 
architect, maar helaas gebeurd dit bij IoT (Internet 
of Things) niet. Hier wordt samenhang; wat juist 
de kracht van IoT is niet benut. Het toepassen 
van bestaande software is stap één voor het 
professionaliseren van de organisatie. Stap twee: 
Het integreren van IoT, is iets wat nog maar weinig 
bouwbedrijven gelukt is.

Terwijl de bouwsector steeds op zoek is naar 
vernieuwingen via slimme logistieke oplossingen 
en nieuwe bouwtechnieken, loopt de bouwplaats 
hierin achter en ziet dit er veelal nog traditioneel 
uit. Dit terwijl tegenwoordig alles geregeld kan 
worden via technologie. Denk hierbij aan het 
verwarmen en het voor laten rijden van je auto, 
enkel en alleen door middel van gebruik van een 
app die gekoppeld is met je auto. En dat is nog 
niet alles. Als we dit vertalen naar de bouw zie je 
bijvoorbeeld de opkomst van Geo-fancing.

Geo-fancing
De naam zegt het al; het omheinen van de 
bouwplaats door middel van technologie. De 
bouwplaats van de toekomst wordt voor een groot

deel beveiligd en in de gaten gehouden door 
middel van slimme technologie. Een locatie 
waar alles en iedereen met elkaar in verbinding 
staat; van medewerkers en trucks tot en met de 
materialen die op de bouwplaats aanwezig zijn. 
Dit heeft niet alleen voordelen voor de efficiëntie, 
ook worden de bouwmaterialen beter beveiligd en 
wordt de bouwplaats veiliger voor de werknemers. 
Zelfs werknemers die op afgelegen plekken van 
het terrein aan het werk zijn kunnen in de gaten 
gehouden worden. Dit maakt het werk veiliger en 
overzichtelijker.

En dat is niet het enige voordeel. U herkent de 
volgende situatie misschien wel: de bouwmaterialen 
die ’s nachts open en bloot op het terrein 
blijven liggen, waardoor het makkelijk is deze te 
ontvreemden of schade aan te richten. Met IoT 
toepassingen is het mogelijk om ook ’s nachts hier 
een oogje in het zeil te houden. Dankzij slimme 
bewakingscamera’s en sensoren op hekken kan 
iedere beweging direct gedetecteerd worden, waarna 
real-time gecontroleerd kan worden of er iets mis is.

Cloud in de bouw?
Aangezien IT de samenwerking tussen partijen en 
toepassingen van IoT kan maken of breken, kan 
Cloud i.c.m. on-premises servers een oplossing 
bieden om een betrouwbare ICT omgeving te 
creeren. Denk hierbij aan het snelle werken via de 
Cloud met Office365 en de snelheid garanderen van 
grote applicaties voor bijvorrbeeld 3D-modellen 
door middel van een on-premises oplossing.


