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I. CONTEXT
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• Construction 4.0 - Confédération Construction Wallonne (CCW) – 2016

• Technologische transformatie 

• Bewustmaken en begeleiden 

• Het bouwproces verbeteren

• BIM (Building Information Management)
• 3D-modellering 

• Van de ideeënvormings- tot de exploitatiefase

• Lean Construction en BIM vullen elkaar aan
• bron: Sacks et al., 2010; Hamdi & Leite, 2012; Dave et al., 2013; enz.



Drie belangrijke uitdagingen bij de implementatie van

BIM:

1. Organisatie van het werk

2. Delen van de gegevens

3. Geïntegreerde en coöperatieve aanpak

De eerste twee zijn technologisch, de 3e is…menselijk

II. UITDAGINGEN
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De bouw is een sector met goede 

vooruitzichten…

III. DIAGNOSE

Bron: web



…die van technologische innovatie 

houdt…

III. DIAGNOSE

Bron: web



…maar systematische conflicten kent…

…die op de prestaties wegen.

• fysische, temporele, contractuele, financiële 
conflicten,…

• voor, tijdens en na de werken…

III. DIAGNOSE

Bron: Delta Partners 2014



III. DIAGNOSE

Een nieuwe tool…

Bron: web



III. DIAGNOSE

…kan ongekende mogelijkheden 

bieden…

Bron: web



III. DIAGNOSE

…als hij correct wordt gebruikt…

Bron: Delta Partners 2016



III. DIAGNOSE

KLANT ONTWERPERS AANNEMERS ONDERAANNEMERS

Bron: web

Maar in een verdeeld professioneel milieu … 



III. DIAGNOSE

…en ondanks het aantrekkelijke beeld van een ‘gemeenschappelijke 

modellering’…

Bron: National Institute of Building Sciences – www.nibs.org



III. DIAGNOSE

…blijft een echte samenwerking tussen gebruikers vaak uit.

Bron: National Institute of Building Sciences – www.nibs.org



IV. GEVALSTUDIE

Samenwerkingsdoelstellingen:

1. Inertie en weerstand tegen veranderingen overwinnen – echt samenwerken

2. Gewoonten voor een doeltreffende samenwerking ontwikkelen -

systematiseren

3. Iteratieve samenwerking tot stand brengen om het proces te verbeteren

*Uittreksels uit echte voorgelegde stuurvergaderingsverslagen



IV. WEERSTAND: OVERWONNEN
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Feedback

“Positief:

• Communicatie tussen alle interveniënten
is aanzienlijk verbeterd. De besprekingen
moeten buiten de officiële vergaderingen
worden voortgezet om de cohesie van het
team te versterken. Ik reken op iederen
om de nodige inspanningen hiertoe te
leveren.

• Ideeën worden gedeeld en laten toe de
studies succesvol voort te zetten.

• Er zijn geen echte knelpunten omdat deze
meteen worden besproken en er een
collectief gevalideerde oplossing wordt
uitgewerkt.

Bron: Delta Partners 2017



IV. GEWOONTEN: IMPLEMENTATIE
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Feedback

“Positief:

• De besprekingen zijn openhartig en iedereen kan zijn mening
uiten en zijn steentje bijdragen.

Te verbeteren:

• De technische percelen - elektricien, loodgieter, enz. - moeten
zo snel mogelijk deelnemen aan de validatie van het Last
Planner System of LPS (na de eerste validaties van de
sequentiëring van de ruwbouw en de validatie van de al of niet
geprefabriceerde oplossingen).

• Iedereen moet worden gevraagd de reeds opgestelde
bestekken te lezen op Share Point en de plannen te
controleren. Deze reeds gevalideerde zaken moeten gekend
zijn ter voorkoming van onnodige herhalingen maar vooral om
dubbel werk te vermijden.

• Het is niet onze taak een studie opnieuw uit te voeren; wat wij
moeten doen, is de bestaande studie afronden en de
bouwoplossingen valideren om de productiviteit te
verbeteren… ”

Bron: Delta Partners 2017



IV. STURING: NIEUWE WEERSTANDEN 

AAN HET LICHT GEBRACHT…
201704

Feedback

Te verbeteren:

• HERINNERING - de technische percelen, elektricien,
loodgieter, enz., moeten zo snel mogelijk deelnemen
aan de validatie van het LPS (na de eerste validaties
van de sequentiëring van de ruwbouw en de validatie
van de al of niet geprefabriceerde oplossingen).

• HERINNERING - vertraging opgelopen m.b.t. de
structuurplannen

• HERINNERING - de reeds opgestelde bestekken lezen
op Share Point en de plannen controleren,

• HERINNERING - de verbintenissen volgens het LPS
voor de huidige week nakomen

• HERINNERING - indien een verbintenis niet realistisch
is binnen de toegekende termijnen: AMBITIEUS ZIJN
en een realistische verbintenis aangaan - slecht nieuws
zo snel mogelijk meedelen en goed informeren

• HERINNERING - tal van taken 'in standby’ in
afwachting van een antwoord: PROACTIEF ZIJN en de
anderen tegemoetkomen om de ontbrekende
informatie - waardoor onze werken vertraging zouden
oplopen - in te winnen… ”

Bron: Delta Partners 2017



IV. OPDRACHT: TAAKVERDELING…

KLANT ARCHITECT ING. STAB ING.  ST

Bron: web



V. SAMENWERKEN, ÉCHT SAMENWERKEN

Bron: Delta Partners 2018



V. SAMENWERKEN, ÉCHT SAMENWERKEN

Bron: Delta Partners 2018



• Opleiding tot samenwerking voor 
ontwerpteams met behulp van de 
Britse norm “BIM 4.0” voor een 
overheidsproject voor 
infrastructuurwerken – 2018

• Openstaan voor de menselijke eisen

• Definitie van de 
samenwerkingsprocessen

V. SAMENWERKEN, ÉCHT SAMENWERKEN

Verenigd Koninkrijk

Bron: Delta Partners 2018



• Planning geïntegreerd in de technische 

vergaderingen van de studiebureaus ‘IPD’  

voor een project m.b.t. openbare 

voorzieningen – 2017

• Openstaan voor de menselijke eisen

• Implementatie van samenwerkingsprocessen

V. SAMENWERKEN, ÉCHT SAMENWERKEN

Frankrijk:

Bron: Delta Partners 2018



V. SAMENWERKEN, ÉCHT 

SAMENWERKEN

Zwitserland:

• Gebruiksaanwijzing voor

teams belast met het 
ontwerp/beheer

van renovatieprojecten 

voor een internationale instelling 
– 2018

• Openstaan voor de menselijke
eisen

• Structurering

van samenwerkingsprocessen

Bron: Delta Partners 2018



VI. CONCLUSIES

Synergie tussen Lean en BIM nastreven

Creëert het kader en de context voor een 

doeltreffende en duurzame samenwerking met het oog op 

een beter beheer, een betere planning en controle van een geïntegreerde, convergente opzet m.b.t. 

het gebruik van de BIM-tool

Biedt een oplossing voor de inertie en weerstand 
door studiebureaus en aannemingsbedrijven ervan te overtuigen dat ze de manier waarop ze hun werk 

in overleg met de andere interveniënten organiseren, regelmatig moeten herzien – openstaan voor de 

diverse eisen, de verdeeldheid elimineren,…

Creëert lussen van voortdurende iteratie tussen de manier 

waarop er wordt samengewerkt en de gebruikte middelen

En het potentieel van deze nieuwe tool 

maximaliseren.
24



VI. CONCLUSIE

Samenwerken, écht samenwerken



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN:

Vermelde studies - synergieën tussen BIM en Lean:

• Sacks et al., 2010  

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39594/Ningappa_Geetanjali_201105_mast.pdf 

• Hamdi & Leite, 2012 

https://www.researchgate.net/publication/290178950_BIM_and_Lean_interactions_from_the_bim_capa

bility_maturity_model_perspective_A_case_study

• Dave et al., 2013 https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-e7c3fdde-57a0-41b0-

aebf-90a05441f698.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/290178950_BIM_and_Lean_interactions_from_the_bim_capability_maturity_model_perspective_A_case_study
https://www.researchgate.net/publication/290178950_BIM_and_Lean_interactions_from_the_bim_capability_maturity_model_perspective_A_case_study
https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-e7c3fdde-57a0-41b0-aebf-90a05441f698.pdf
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