
INTEGRAAL BOUWEN
Vertrouwen in plaats van wantrouwen…..

In de huidige Nederlandse bouwpraktijk komen echte geïntegreerde 
bouwprocessen nog weinig voor. Ook de bouwbedrijven realiseren zich dat het 
overgrote deel van hun omzet nog steeds in projecten zit die min of meer 
traditioneel zijn aanbesteed. Vaak ook wordt ook alleen al het toepassen van een 
Bouw Informatie Model (BIM) gezien als integraal werken. Toch is juist onze manier 
van denken en werken de belangrijkste basis voor een werkelijk integraal ontwerp! 
Het is vervolgens niet meer dan een logisch gevolg om hierbij slimme contracten, 
een goede werkmethode en handige tools te gebruiken.

Het moet gezegd worden: BIM is zeker een geweldig stuk gereedschap om integraal werken te 
faciliteren. Ook binnen de traditionele organisatievorm kan het gebruik van BIM 
kwaliteitsverhogend en kostenbesparend 
werken (en is dus zeer aan te bevelen).

BIM is echter daarmee zeker geen garantie 
voor een werkelijk integraal proces en een 
integraal eindresultaat. Het is eerder 
andersom: het toepassen van BIM is een 
logisch gevolg van integraal denken en 
werken. 
Écht geïntegreerd werken vraagt om een 
andere houding, een andere cultuur en andere 
competenties van mensen en organisaties in 
de bouw. Wanneer dit werkelijk tot stand komt 
zul je zien dat faalkosten gereduceerd worden. 
Verder ontstaat een nog veel belangrijker 
voordeel: de prijs-kwaliteit wordt veel verder 
geoptimaliseerd!

Cultuurveranderingen vragen per definitie veel 
tijd. Versnipperd als de bouw in Nederland is, 
zal het van alle partijen een omslag in denken 
en doen vergen. Niemand uitgezonderd! 
Woorden als betrouwbaar, integer, 
transparant, eerlijk en kwetsbaar zijn de 
nieuwe pijlers voor een duurzaam proces. Het 
proces draagt dus in belangrijke mate bij aan 
de verduurzaming in de bouw!

Laten we het dus over het proces hebben!

Dit document wordt u aangeboden onder GNU licentie. 
Nieuwe inzichten, verbeteringen graag mailen: info@bouwnext.nl
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DE PROCESKANT VAN
INTEGRAAL BOUWEN
Ontwerpmanagement:  optimalisatie als doel

Vanuit de traditie zijn alle disciplines die nodig zijn 
om een goede ruimtelijke inrichting te maken 
enorm versnipperd. Iedereen kent de situaties 
waarin zelfs een klein foutje leidt tot vingerwijzen 
en conflicten. Angst en wantrouwen voeren de 
boventoon. In plaats van een totaal-optimalisatie 
ontstaan alleen deeloptimalisaties die niet goed 
zijn afgestemd met de andere disciplines.

Stel je nu eens voor…..

Stel je nu eens een proces voor waarin alle kennis 
die nodig is om een goed gebouw te maken aan de 
ontwerptafel aanwezig is! Kennis van bijvoorbeeld klimaat, constructies, uitvoering, esthetica, 
techniek, brandveiligheid, planning, programma van eisen, kosten, regelgeving, energie, 
duurzaamheid etc. Kennis en inbreng door opdrachtgever & gebruikers, en door deskundigen & 
adviseurs werkelijk integreren in het ontwerp-proces. 

Dan wordt een installateur blij dat hij niet gedwongen wordt zijn installaties aan te passen aan een 
ontwerp dat er al ligt. Een architect wordt blij als z’n ontwerp niet telkens moet worden aangepast 
als gevolg van eisen voor brandveiligheid of een gewijzigde constructie. De bouwer kan z’n 
werkvoorbereiding in een vroeg stadium betrekken zodat de technische tekeningen daadwerkelijk 
aansluiten bij hoe het werkelijk gebouwd wordt….

 Hoe houd je zo’n proces in de hand?

1. Maak passende contracten.

2. Zorg voor een communicatieplatvorm 

3. Om het sturen van een integraal proces en de grote hoeveelheid besluiten mogelijk te maken: 
Maak gebruik van een morfologisch schema

4. Maak gebruik van een Bouw Informatie Model
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Complexe processen sturen
Uit onderzoek blijkt dat ons bewuste rationele denken geschikt is voor eenvoudige problemen en 
beslissingen, terwijl we vanuit onze cultuur geneigd zijn deze vorm te overschatten. Ons bewuste 
denken kan slechts een ding tegelijk. Ons onbewuste denken (intuïtie) is veel beter geschikt voor 
complexe problemen en beslissingen. Het is visueel beeldend, werkt 200.000 keer sneller, kan 
veel parallelle taken uitvoeren en weegt ook nog eens emotionele aspecten en onbewuste 
waarden en behoeften mee.

Plaats deze wetenschap eens in integrale ontwerpprocessen:
• Divergeer het hoofdvraagstuk tot een  

verzameling subvraagstukken en daarna  
tot een verzameling kleine vraagstukken. 

• Betrek alle aspecten erbij.
• Deel. Los kleine vraagstukken op. Zoek uit.  

Verzamel kennis die ontbreekt. Analyseer.
• Visualiseer en convergeer oplossingen tot  

hoofdoplossing of totaalconcept.
• Werk totaalconcept verder technisch uit.

Dit proces laat zich niet alleen vangen in contractuele principes en handige tools. Het is eveneens 
van groot belang om 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.

Vanuit deze zaken is het dus van belang dat de ontwerpmanager vooral ook leiderschaps-
kwaliteiten heeft. Iemand dus is die mensen kan enthousiasmeren, de focus helder houdt en werkt 
vanuit intrinsieke motivatie.   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DE JURISCHE KANT VAN 
INTEGRAAL BOUWEN
In plaats van wantrouwen is vertrouwen de basis van de contractstukken.

Samenwerking laats zich moeilijk vangen in een een juridisch document.
Met de komst van de UAV-GC is het echter wel mogelijk in een driehoeksverhouding een integrale 
samenwerking op te zetten. Binnen deze verhouding draagt iedere partij zijn eigen 
verantwoordelijkheid die helder vastgelegd moet worden.

EEN DRIE-EENHEID 

Met de UAV-GC als basis kunnen de verantwoordelijkheden goed worden ingeregeld.

Wanneer een directe gunning niet mogelijk of niet wenselijk is, kan gebruik worden gemaakt 
van een gunningsleidraad waarbij nadrukkelijk de prijs-kwaliteit voorop staat. Er kan zelfs 
gekozen worden voor een vooraf vastgestelde prijs en de selectie te laten plaats vinden op 
basis van visie en ervaring. Er wordt dan juist GEEN concreet ontwerp gevraagd. Het 
voordeel hiervan is dat binnen het samen te stellen team alle creativiteit naar boven kan 
komen om te werken aan een optimalisatie binnen het vastgestelde budget.

Er kan worden gekozen om de Design & Build consortium te laten inschrijven. Splitsen van 
opdrachtnemers met gescheiden verantwoordelijkheden kan ook. In het laatste geval is het 
belangrijk dat er voor de samenwerking de goede chemie kan ontstaan. Hierin is ervaring in 
het sturen van dit soort intermenselijke processen zeer gewenst en buitengewoon handig. 

In de vraagspecificatie kan vastgelegd worden aan welke eisen de opdrachtgevers dienen 
te voldoen en hoe dit vervolgens aan te tonen. Tevens wordt hierin het goedkeuringsproces 
van ontwerp-oplossingen en uitvoeringsresultaat geregeld. 

De functionele specificatie geeft vooral de prestaties weer waaraan het product moet 
voldoen en dient ter ondersteuning van de vraagspecificatie.
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Hieronder een aantal zaken waar je aan moet denken bij het opstellen van het contract:
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 is: een contractueel 
vastgelegde relatie als gelijken ondersteunt samenwerking en levert op consensus 
gebaseerde beslissingen op.

Gedeeld financieel risico/gedeelde 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 teamleden 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, transparant 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 nemen toe naarmate de tijd vordert. 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 
betaalt 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.

Commentaar Monika Chau:
“Het ambitieniveau, sprekend uit de publicaties over onderwerpen als integraal bouwen, 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.”

Conclusie
Het is van belang dat contracten worden opgesteld door personen met ervaring in echt integraal 
denken en werken in de bouw en hierin dan samen werken met juristen. 
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INTEGRAAL BOUWEN 
EN BIM
Een geweldig stuk gereedschap bij integraal werken

Net zoals de timmerman niet zonder goede zaag kan, kun je bij een integraal bouwproces 
niet zonder een goed model. Eigenlijk is BIM een hele gereedschapskist tegelijk met daarin 
ruimtelijke en technische informatie over bijvoorbeeld: ruimtes,  belastingen, bezonning, 
hoeveelheden, materialen, afmetingen etc. 

Voor alle duidelijkheid: BIM is NIET hetzelfde als 3D-tekenen! BIM is feitelijk een database 
met alle gegevens van het gebouw. Het is een vorm virtueel bouwen.

Het is noodzakelijk dat een BIM-manager de aansturing van het Bouw Informatie Model verzorgt.

IPD-protocol   Integral Project Delivery Protocol
In het protocol kunnen alle afspraken rondom het BIM-proces worden vastgelegd. Hier is een 
separaat model voor dat door Bouwnext - samen met Spekkink C&R - wordt uitgegeven en 
beheert.
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Katalysatoren voor een goede BIM-samenwerking (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 Model 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.
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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 becommentarieert zij de IPD-methode aan de hand van de  AIA uitgave 
Integrated Project Delivery A Guide version 1 2007 waarin het volgende schema staat:

Citaat van Chau: “De tabel geeft in een notendop 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.” 

Dit document wordt u aangeboden onder GNU licentie. 
Nieuwe inzichten, verbeteringen graag mailen: info@bouwnext.nl

Traditionele project ondersteuning Integrale project ondersteuning 
IPD

Gefragmenteerd, gefocust op "niet-
meer-dan-nodig" of "wat levert het mij 
op"-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-dan-
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

beheersing op individuele basis, 
verlegd naar zoveel mogelijk anderen 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
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