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Uniek kennis-' en
innovatiecentrum
voor bouw &infra '
De ontwikkelingen in de bouw & intra volgen
elkaar snel op. De behoefte aan een plaats
waar kennis en de laatste stand van de tech
niek kunnen worden gedeeld is groot.

12 Adviseurs, VBI en Hoeflake Electrotech

niek willen die vraag vanuit de markt beant

woorden met » lees verder op pagina 15

STABU-bestek

Bij BAZ wordt er zeer regelmatig gewerkt

volgens de STABU 2-systematiek door de be

stekschrijvers Roelof Loof en Martin Jansen,

die beide betrokken zijn in de Pilot. Dit houdt

in dat de indeling van het bestek is geba

seerd op een standaard codering met hoofd

stukken en paragrafen die gegroepeerd zijn

per werksoort. i) » lees verder op pagina 4
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De Stichting STABU is, naar aanleiding van

verzoeken uit de markt, het project gestart

om een eenduidige koppeling te leggen tus

sen de Elementenmethode NL/SfB en de

STABU2-systematiek. Bouwkundig Advies

bureau Zwolle (BAZ) is een van de partijen

die deze nieuwe ontwikkelingen omarmt

en middels een pilot momenteel de nieuwe

STABU-Element methodiek aan het testen is.

De Bouw & ICT beurs vindt plaats op 17 en 18 maart
2010 in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook STABU zal aan
dit jaarlijkse evenement op het gebied van ICT
toepassingen voor ontwerpen, bouwen en beheren
deelnemen als exposant.

STABU Op Bouw&ICT2010

donderdag 18 maart 2010 in halS. De data van

de BIMCaseweek in de Jaarbeurs in Utrecht

zijn van maandag lS tot en met donderdag

18 maart Z010. » lees verder op pagina 3

De vakbeurs Bouw & ICT en de BIMCaseweek

bundelen hun krachten. Beide evenementen

worden voor het eerst samen georganiseerd.

Bouw & ICT vindt plaats op woensdag 17 en
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De 'kruistocht' van

Integraal ontwerpen is een nieuwe manier van werken die de meest
geschikte fysieke, sociale en economische oplossingen voor huisvesting
oplevert. BouwQuest begeleidt in samenwerking met HartmanBouwVisie
integrale ontwerpprocessen door met een bouwinformatiemodel
(BIM) klantwensen, duurzaamheid en systeemdenken te integreren,
waarbij deelname en gelijkwaardige inbreng van alle bouwpartijen is
gewaarborgd. Dat levert meer én creatieve oplossingen op en maakt
beter doordachte keuzes mogelijk. Voldoen aan bouwtechnische eisen, in
minder tijd, met minder fouten en met minder kosten; maar mèt behulp
van Project Informatie Managementsysteem (PIM). AI met al genoeg
aanknopingspunten voor de redactie van STABU-bulletin om eens in gesprek
te gaan met ontwerpmanager earl-peter Goossen van dit vooruitstrevende
bureau in Ede.

Core-business van Bouwquest is ontwerpmanagement. "Dit gaat verder dan project

management omdat er ook inhoudelijk meegekeken wordt met het ontwerp. We

betitelen ons ook wel als co-architect. Om een complex ontwerpproces te kunnen

managen, wordt er gebruik gemaakt van een morfologisch overzicht. Kenmerkend

hiervoor is dat problemen eerst opgesplitst worden om ze hanteerbaar te maken.

Problemen in de vorm van het vinden van juiste ventilatie, energiegebruik, con

structieoverspanningen, verlichting, materiaalopbouw, werkplekken enzovoorts.

Vanuit kleine deeloplossingen kunnen

vervolgens grote oplossingen ontstaan.

Dit proces is diepgaand en kost meer tijd

dan bij traditionele processen.

Daarentegen zullen de daarop volgende

projectfasen juist sneller tot stand kun

nen komen. Met deze ontwerpmethode

wordt de opdrachtgever betrokken in

een helder en overzichtelijk beslistrajeét.

In de traditionele bouw wordt de op

drachtgever niet zelden geconfronteerd
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met slechts één optie. Deze optie is dan de voorkeur van de

architect waar dan ja of nee tegen gezegd moet worden. Met

onze manier van ontwerpen bevinden we ons trouwens in goed

gezelschap; architecten Jacques Herzog en Pierre de Meuron

die onder meer het Birds nest in Beijing hebben ontworpen,

maken er ook gebruik van", aldus Goossen.

"Geïntegreerd ontwerpen gaat bij ons hand in hand met BIM

(bouwinformatiemodel). De driedimensionale weergave waar

in de geometrie vastligt, samen met een gerelateerde database

waarin alle data zoals eigenschappen, relaties, prestaties etc.

vastliggen. Door de toepassing van voor de bouw ontwikkeld

3D model wordt de kans op ontwerpfouten veel kleiner. Ik

heb binnen de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) een

aantal lezingen mogen verzorgen over hoe de architecten BIM

kunnen implementeren."

Over het Project Informatie Managementsysteem (PIM) is de

ontwerpmanager zeer enthousiast. "Dit gebruiken we om de

informatiestroom veel sneller en efficiënter te laten verlopen.

Vooral bij cyclische ontwerpen moet je snel met elkaar dingen

kunnen bekijken. In het forum in discussie gaan, alle documen

ten erop zetten waarop annotaties geplaatst kunnen worden

zijn uitgelezen mogelijkheden. De opdrachtgever krijgt volle

dige toegang tot de projectinformatie om zijn betrokkenheid

bij het ontwerp te vergroten. Inzage door het gebruik van PIM

uitermate geschikt gebleken".

Eenmanszaak met netwerk
"Hoewel ik een eenmanszaak heb, werken we met een aan

tal kleine bedrijven aan het in de markt zetten van ontwerp

management. Daardoor is een heel netwerk ontstaan; en de

som van de delen is een grote geoutilleerde club. De grote en

complexe projecten worden door een heel team ontworpen,

met ieder zijn eigen specialisme. Dat team heeft een pro actieve

houding naar elkaar. Het begrijpt elkaars werk, is met dezelfde

onderwerpen bezig, maakt juiste, afgewogen keuzes en betrekt

de opdrachtgever in het ontwerpproces.

Hartma nBouWVlsle

BouwQuest
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'n ontwerpmanager
Project websites

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. In het proefschrift

van Ad den Otter over 'Design team Communication and Perfor

mance using a Project Website' komt dat duidelijk naar voren.

Goossen vervolgt: "Bij mijn vorige werkgever heb ik regelmatig

met een Amerikaanse projectwebsite gewerkt. Deze had een

intuïtieve opzet met de mogelijkheid om een keur aan docu

menten, tekeningen en aanvullende zaken op te zetten. Degene

die een project begint heeft alle logincodes.

Enerzijds een prima manier van communiceren, maar ander

zijds is er de valkuil dat wanneer een bedrijf weigert mee te

werken de projectwebsite geen enkele zin heeft. Dit is een leer

moment voor mij geweest. Sindsdien neem ik in de contracten

de clausule op dat er door alle partijen meegewerkt wordt met

het uitwisselen van informatie via de projectwebsite".

Verdienmodel

De prijsverhouding voor de aanschaf van PIM ten opzichte van

een eenmanszaak is voordelig. Het is eenvoudig door te bereke

nen in de projecten. Per project berekenen ik de huur van PIM

door en bij meerdere projecten kan dit aardig in de papieren

gaan lopen en daardoor nog aantrekkelijker. Ik beheer de pro

jecten en kan iedere betrokkene toegang verstrekken.

Mijn ervaring uit een van mijn vorige functies is dat men alle

projectleden een vast bedrag lieten betalen om gebruik te

maken van het systeem. Daarmee bijvoorbeeld ook de tegel

zetter die vervolgens alleen hoeft te constateren dat de tegels

niet rood worden maar blauw. Afwegende dat het om twee wo

ningen ging, heb ik toen kritisch opgemerkt dat de tegelzetter

voor dat bedrag nooit instapt. De initiatiefnemer gaf echter aan

dat de betreffende tegelzetter het ook voor andere projecten

~ kan gebruiken, mits hij de instalbase van hen overneemt. Een

hele discussie volgde waarop het argument dat de winst op de

betreffende tegels naar iets gaat waar hij zijn informatie kan

ophalen. Dit betekende een ommezwaai in de beleidsvorming".

Praktijk

Veel geld gaat in het uitprinten van tekeningen zitten. "Met

behulp van PIM kan aanzienlijk bezuinigd worden op de print

kosten, wat voor een bedrijf al gauw kan oplopen tot € 200,- per

maand. Momenteel ben ik betrokken bij het ontwerp van een

groot golfterrein "The Dutch" in Spijk. Alleen al de plaatsing van

alle tekeningen op PIM, het overbodig zijn om dit elke keer uit

te printen maakt de investering van PIM al gerechtvaardigd.

Voor de projectmanager ga ik nog meerdere projecten opzet

ten. Uiteindelijk gaat er een break-even point komen, dat deze

projectmanager PIM beter zelf kan gaan aanschaffen. In eerste

instantie is deze werkwijze een mooie opstap voor grotere bedrij

ven. Als klein bedrijf maak ik de aanschaf van PIM voor grotere

bedrijven eenvoudiger.

Afweging

Wij hebben er voor gekozen om een Nederlands programma te

pakken, gericht op de bouw. Ook een afweging is de beschik

baarheid, het feit dat er geen software gedownload behoeft te

worden maar de informatie via een browser 24/7 beschikbaar is, is van doorslag

gevende factor geweest bij het aanschaffen. De koppeling met de elementenmethode

sluit ook weer aan op BIM; en zo is de cirkel weer rond, aldus Carl-peter Goossen.

Zonder slag of stoot

Op de vraag hoe de introductie verloopt van PIM bij projecten geeft Goossen

aan: "Bij nieuwe projecten is de communicatie via PIM geen probleem, eigenlijk

is iedereen gelijk enthousiast. Bij het halverwege instappen van projecten loop

je nog wel eens tegen problemen aan. Een voorbeeld daarvan is dat tijdens de

bestekfase van golfterrein 'The Dutch' in Spijk tot de conclusie is gekomen dat het

handig is om bestekken niet uit te printen maar op de website te zetten, ook ging

de aanbesteding via de website. Door dit voorspoedig verloop hebben ze besloten

om daarmee verder te gaan.

Daar kwamen de nodige problemen; mensen die de informatie niet op de web

site plaatsen, maar toch via e-mail sturen. Het plaatsen van een bestand in

gecomprimeerde vorm enzovoorts. Recent is door Syntens een subsidie vertrekt

om een kruistocht langs alle partijen te maken om alles beter op de rit te krijgen,

waaronder revisies en het gebruik van workflows".

Workflow

"Een efficiënte manier van werken is namelijk het plaatsen van workflows

in PlM. Dit kan perfect binnen een lean planning gebruikt worden om nog

meer efficiëntie te krijgen. De goedkeuringsprocedures over tekeningen

bijvoorbeeld zijn handig daarmee te verwerken met annotaties en alles wat

erbij komt kijken. Voorwaarde is natuurlijk dat iedereen er gedisciplineerd

mee werkt. Hou in het achterhoofd welke valkuilen er aan verbonden zijn.

Wanneer mensen sceptisch zijn, ga er dan een middagje bijzitten en leg uit

hoe het werkt. Want ook in dit geval onbekend maakt onbemind, aldus de

heer Goossen van Bouwquest. •
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