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Integrated Project Delivery   Integrale Project Ondersteuning (IPD) 
 

Het geïntegreerde bouwproces Juridisch gezien 
 
Er wordt veel gesproken over de “stip op de horizon”: een bouwproces waarin optimaal kan 
worden geprofiteerd van het gebruik van BIM. Dat is een bouwproces, waarin de opdrachtgever, 
de ontwerpende en uitvoerende partijen en bij voorkeur ook de belangrijkste toeleverende 
bedrijven zo vroeg mogelijk samenwerken in een geïntegreerd proces. Pas dan zijn optimale 
afstemming van ontwerp en uitvoering, effectieve informatieoverdracht en efficiënt hergebruik 
van informatie in de bouwketen mogelijk. Met als gevolg:  
 
• betere kwaliteit; 
• verlaging van faalkosten doordat dingen zoveel mogelijk maar één keer en in één keer goed 

worden gedaan; 
• en aanzienlijke verkorting van de totale doorlooptijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écht geïntegreerd werken vraagt om een andere houding, een andere cultuur en andere 
competenties van mensen en organisaties in de bouw. Cultuurveranderingen vragen per definitie 
veel tijd: de stip op de horizon is nog niet bereikt. BIM is hierin ‘slechts’ een instrument, maar wel 
een heel krachtig instrument. BIM kan het geïntegreerd werken uitstekend ondersteunen en de 
noodzakelijke cultuurveranderingen in de bouw katalyseren 
 
In de Nederlandse bouwpraktijk anno 2013 komen geïntegreerde bouwprocessen nog (te) weinig 
voor. Ook de bouwbedrijven die participeerden in de opstelling van dit protocol, realiseren het 
overgrote deel van hun omzet nog in projecten die min of meer traditioneel zijn aanbesteed. Ook 
binnen de traditionele organisatievorm kan het gebruik van BIM kwaliteitsverhogend en 
kostenbesparend werken (en is dus zeer aan te bevelen), maar nooit in dezelfde mate als in een 
geïntegreerd proces. Dit is geïllustreerd in het schema van figuur 1.  
 
 

Opdrachtgever 

Ontwerp 
Kopende partij 

Bouwen 
Makende partij 

Een drie-eenheid  
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Figuur 1: schematische vergelijking van het traditionele en het geïntegreerde bouwproces 
 
In het traditionele proces werken de ontwerpende partners het ontwerp in een BIM technisch uit 
(‘engineering ontwerp’) tot minimaal het niveau dat noodzakelijk is voor de prijsvorming door 
gegadigde uitvoerende partijen. Na de aanbesteding gaat het winnende bouwbedrijf door met 
detailengineering en inkoop. Daarbij wordt een deel van de engineering uit de vorige fase 
opnieuw gedaan, omdat de ontwerpende partijen logischerwijs geen rekening konden houden 
met de uitvoeringsmethoden van de aannemer. Deze re-engineering gaat zover, dat de aannemer 
het 3D model uit de ontwerpfase in de meeste gevallen niet kan gebruiken voor het eigen proces 
en opnieuw begint met modelleren. Dat komt omdat ontwerpende en uitvoerende partijen op 
verschillende manieren naar hetzelfde gebouw kijken, ieder vanuit de eigen rol in het bouwproces. 
Iedere rol leidt tot een specifieke modelopbouw en vraagt om een specifieke set gegevens. Een 
bouwbedrijf zal in een 3D model uit de ontwerpfase in negen van de tien gevallen niet de opbouw 
en de gegevens vinden die het nodig heeft voor de sturing van de eigen bedrijfsprocessen, zoals 
calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, uitvoering en dergelijke. Dat is geen diskwalificatie van het 
BIM van de ontwerpende partijen – dat kan vanuit de ontwerpersrol uitstekend geschikt zijn voor 
zijn doel – maar een logisch gevolg van de gekozen aanbestedingsstrategie.  
 
In een geïntegreerd proces zijn uitvoerende partijen van meet af aan betrokken bij de engineering. 
Dingen worden in beginsel maar één keer en in één keer goed gedaan. De uitvoerende partijen 
werken mee aan de opbouw van het model en zorgen ervoor dat het mede wordt ingericht op hun 

rol in het bouwproces  
 
  

Traditioneel	  proces

Geïntegreerd	  proces

Ontwerp Engineering	  ontwerp	   Aan-‐
besteding

Werkvoorbereiding:
detailengineering	  +	  inkoop	   Uitvoering

Ontwerp (Detail-‐)engineering	  +	  inkoop Def. prijs-‐
vorming Uitvoering

De dikte van het contract 
is omgekeerd evenredig 
aan het vertrouwen (bron: 
prof. K. Oosterhout) 
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De verschillen tussen bouworganisatievormen komen goed tot uitdrukking in de ‘BIM 
interactiediagrammen’ die zijn opgenomen in Bijlage 1. Hoe ‘integraler’ het contract, hoe meer 
interactie tussen opdrachtgevende, ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bedrijven, hoe 
groter de kans op een beter product voor de klant en een schat aan “BIM-waarde” voor gebruik in 
de fase van Beheer & Onderhoud. 
 
 
Dit is een mooie manier om samen te werken. In Bouwrecht monografieën “het bouwteam model, 
een studie naar de juridische vormgeving en het functioneren in de praktijk” van Prof. Mr. Dr. 
M.A.B. Chau-Duivis becommentarieerd zij de IPD methode aan de hand van de  AIA uitgave 
Integrated Project Delivery A Guide version 1 2007 waarin het volgende schema staat: 
 
 
 
Traditionele project 
ondersteuning 

 Integrale project ondersteuning IPD 
 

Gefragmenteerd, gefocust op 
"niet-meer-als-benodigd" of "wat 
is er voor mij in"-basis, sterk 
hiërarchische, gecontroleerd 

Team Een geïntegreerd team, autonoom, 
bestaat uit belangrijkste betrokkenen 
bij het project, vroeg in het proces 
samengesteld, open en samenwerken 
 

Lineaire, duidelijke, gescheiden; 
opgedane kennis "niet-meer-als-
nodig”; informatie kan voeden, 
veel kennis en expertise aan tafel 

Proces Gelijktijdig en multi-level; vroege 
bijdragen van kennis en expertise, 
informatie openlijk gedeeld; 
vertrouwen van belanghebbenden en 
respect 
 

Individuele basis beheerd, 
overgedragen aan zoveel 
mogelijk 
 

Risico Collectief beheerd, adequaat gedeeld 

Individueel opgezet; minimale 
inspanning voor een maximaal 
rendement, (meestal) kosten 
gebaseerd 
 

Compensatie / beloning Team succes gekoppeld aan succes van 
het project; “op waarde geschat” 
gebaseerd 

Papier gebaseerd, 
2 dimensionale; analoog 
 

communicatie / 
technologie 

Digitale basis, virtuele, Bouwinformatie 
Model (3, 4 en 5 dimensionaal) 

Moedigt eenzijdige inspanning 
aan; toe te wijzen en over te 
dragen risico, geen uitwisseling 

Contracten Bevordert, en ondersteund multilateraal 
toegankelijkheid, delen en 
samenwerken; incl. risicodeling 
 

 
 
 
Chau: De tabel geeft in een notedop weer waar het in deze opvatting om te doen is. Maar laten we 
nog iets meer bekijken van IPD. Zoals in al dit soort publicaties wordt er veel aandacht geschonken 
aan beginselen en rijtjes waaraan men gewenst gedrag en ontwikkelingen kan afvinken. Men kan 
daar wat onverschillig over doen, omdat dit soort publicaties  zich niet primair tot juristen richten, 
maar daarmee onthoudt de jurist zich inzichten in het denken van de wel direct bij de bouw 
betrokkenen.  
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Onderscheiden worden contractuele beginselen en gedragsbeginselen. Hieronder een aantal 
zaken waar je aan moet denken bij het opstellen van het contract: 
 
Contractuele Principes 
Voornaamste partijen werken samen als gelijken 

• Of het nu een kleine groep is van eigenaar , architect en aannemer , of een bredere groep 
met inbegrip van alle projectdeelnemers, essentieel voor succes , een contractueel 
vastgelegde relatie als gelijken ondersteund samenwerking en levert  op consensus 
gebaseerde beslissingen. 

Gedeelde financieel risico/beloning gebaseerd op het projectresultaat 
• Financiële  risico’s/beloning gekoppeld aan de resultaten van het project stimuleert de 

individuele bijdrage van de deelnemers om deel te nemen in de "het beste voor project" 
gedrag in plaats van het beste voor het eigengewin van de  belanghebbenden . 

Aansprakelijkheid tussen team leden vrijstellen  
• Wanneer deelnemers van het project mee eens zijn om geen claim naar elkaar te leggen, 

zijn ze over het algemeen gemotiveerd om oplossingen voor de problemen te zoeken in 
plaats elkaar verwijten te maken.  

Financiële  transparantie tussen team leden 
• Vereist een open boekhouding die beheerd moet worden. Dit verhoogt het vertrouwen en 

zorgt voor onvoorziene kosten eerder zichtbaar en controleerbaar. 
Vroege betrokkenheid van de voornaamste partijen 

• Projecten worden steeds complexer. Dit vereist dat alle deelnemers vanaf het begin aan 
tafel zitten, dit is van essentieel belang voor succes van het project. Het zorgt voor een 
grotere deskundigheid en het geeft een beter begrip van de consequenties van de 
ontwerpbeslissingen.  

Intensivering van het ontwerp  
• De kosten van wijzigingen in het project neemt toe in verhouding tot de tijd. Investering in 

het ontwerpteam en grotere inspanningen voorafgaand aan de bouw maakt een betere 
kostenbeheersing mogelijk en een hoger level van gewenste resultaten in het project . 

Project Criteria samen ontwikkelen 
• Zorgvuldig project prestatiecriteria definiëren met elkaar, ten behoeve van input, 

ondersteuning en selecteren alle belangrijke deelnemers zorgt voor maximale aandacht en 
betaald zich in alle opzichten terug in het project.  

Gezamenlijke besluitvorming 
• Vereist dat de voornaamste partijen aan het project samenwerken om belangrijke 

beslissingen vanuit achterliggende deskundigheid te nemen en moedigt gezamenlijke 
verantwoording aan. 
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Naast deze contractuele principes is het van belang om ook het gedrag aan te passen. Respect en 
vertrouwen is net als een kampvuur. Je hebt de juiste ingrediënten nodig, en na het aansteken is 
het een kwestie van voorzichtig blazen en langzaam hout toevoegen. Ketenintegratie van bovenaf 
opleggen is dus net zo zinloos als een boom aansteken met een lucifer.  
 
Gedragsuitgangspunten 
Wederzijds respect en vertrouwen 

• Het voeden van een positieve omgeving geeft een diepe waardering voor de motivatie van 
alle deelnemers aan het project : als ze niet werken in een omgeving van wederzijds 
respect en vertrouwen, zullen prestaties eroderen en zullen de deelnemers zich terug 
trekken en voor eigen gewin gaan. 

Bereidheid om Samenwerken 
• Samenwerking is uiteindelijk een gedragskeuze. Het is belangrijk een omgeving te creëren  

die ondersteunt en stimuleert zodat de deelnemers zelf kiezen om samen te werken. 
Open Dialoog 

• Samenwerking vraagt om een open , eerlijke communicatie : als deelnemers aan het 
project terughoudend zijn om ideeën en meningen te delen, zullen de kansen voor 
innovatie en verbetering worden gemist. 

 
Katalysatoren IPD  
Projectteam atelier  

• De voornaamste deelnemers aan het project laten werken in een projectatelier,  dit 
verhoogd de mogelijkheden voor samenwerking en innovatie. Project commitment heeft 
meer kans om zich te verankeren en de teamgenoten komen daardoor tot betere 
oplossingen. 

Overeenkomst meerdere partijen 
• Een overeenkomst tussen alle deelnemers aan het project dat alle contractuele principes 

omvat zoals hierboven is geschetste evenals ambitieuze taal over het gedrag kan IPD 
projecten ondersteunen. 

Building Information Modeling 
• Het gebruik van Building Information Modeling BIM, is vooral werkzaam in een 

coöperatieve omgeving, kan samenwerking sterk verbeteren en het delen van informatie  
stroomlijnen binnen het integrale ontwerpen en bouwen. 

Lean ontwerpen en bouwen 
• Gericht op het maximaliseren van de waarde , het minimaliseren van de niet-toegevoegde 

waarde, eliminatie van verspilling. Lean ontwerp en bouwtechnieken past precies in de 
methode van IPD -projecten. 

 
 
Commentaar Monika Chau: 
Het ambitieniveau, sprekend uit de publicaties over onderwerpen als IPD, is hoog en heeft soms 
een wat vreemd karakter voor de jurist. Toch is het van belang om rekenschap te geven van wat 
men in die wereld van belang vindt, want het is aan de juristen om daar contractueel vorm  aan te 
geven. De juristen van ProRail hebben deze aarzelingen overwonnen waar het gaat om de 
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vergelijkbare opvattingen die ten grondslag liggen aan de alliantie. Het is dan ook goed kennis te 
nemen van wat gebracht wordt als (weer) iets nieuws. Want of dit denken, deze filosofie nu zo heel 
nieuw is in het zicht van wat in dit hoofdstuk al de revue passeerde, mag betwijfeld worden. Wat er 
in ieder geval wel uitspreekt, is dat het gedachtegoed ten grondslag liggend aan de allianties en al 
weer enkele jaren oud, niet als verouderd wordt beschouwd, maar de moeite van een nieuwe 
impuls, zo men wil, waard is. Wel dient men op de hoede te zijn om wat als nieuw wordt gebracht 
ook echt nieuw is. In de aanvangsjaren van het geïntegreerde bouwmodel (vorm gegeven in de 
UAV-GC 2005) werden ook tal van varianten op dit model naar voren geschoven, die evenwel bij 
nader onderzoek zo goed als geen onderscheidend vermogen bleken te hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Een mogelijkheid om met IPD te oefenen kan met een spel: 
Keten integratie A2 gaming 
http://www.procap.nl/opleiden_en_trainen/serious_gaming/a2_keten_game 
 
Spekkink C&R  heeft een Model BIM opdrachtspecificatie gemaakt in november 2012. Reden voor 
het ontwikkelen ervan is, dat er onder architecten- en ingenieursbureaus grote behoefte blijkt te 
bestaan aan voorbeelden van contractspecificaties voor projecten waarin wordt samengewerkt op 
basis van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM).  
Dit model, dat mede is gebaseerd op het Building Information Modeling Protocol Exhibit van het 
American Institute of Architects (AIA Document E202 – 2008), is afgestemd op gebruikt in combinatie 
met de DNR 2011 en de daarbij behorende Model Basisopdracht. In de Model Basisopdracht wordt 
verwezen naar “annex 1”, waarin de werkzaamheden van de adviseur worden gespecificeerd. De 
Model Contractspecificatie kan worden gebruikt als ‘onderlegger’ voor de invulling van de 
bedoelde annex 1. Ook de bouwende kant heeft hier behoefte aan maar die komt in deze 
opdrachtspecificatie nog twe weinig aan bod. Zie bijlage 2 
 
  

Het grote wijzen 
blijft overheersen 
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Bijlage 1 BIM interactiediagrammen 
 

 
 
  



Juridische aspecten van IPD  febr. 2013  
 
datum: 26-03-2014 referentie: CPG code: 13-148 blad: 9/9  

 

 
Bijlage 2  Model BIM Opdrachtspecificatie 


