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1. Inleiding
BIM en SE zijn momenteel veel gehoorde modewoorden. Iedereen weet er wat van, iedereen wil er
wat mee en iedereen moet er wat mee. Daarnaast bestaan er verschillende beelden over de
raakvlakken tussen BIM en SE. De georganiseerde themabijeenkomst speelde hier op in. In de sessie
zijn de raakvlakken in kaart gebracht waardoor we gezamenlijk een beter inzicht hebben gecreëerd in
de raakvlakken tussen BIM en SE.
Voorliggende memo beschrijft de resultaten van de themabijeenkomst van Jong INCOSE over “BIM en
SE: De raakvlakken en verschillen”.
Context
De context is een van de raakvlakken die behandeld is in de themabijeenkomst. Veel deelnemers zagen
BIM alleen tijdens het ontwerpen een rol spelen, terwijl zij SE vooral over de levenscyclus heen zagen
acteren. Gedurende de bijeenkomst werd duidelijk dat beiden eigenlijk tijdens de gehele levenscyclus
van een systeem of een project van waarde kunnen zijn… en misschien zelfs wel niet meer te missen
zijn.
Probleemstelling
Er bestaan momenteel veel verschillende beelden over BIM en SE, en vooral over de raakvlakken tussen
de twee. Het inzichtelijk maken van deze beelden en raakvlakken kan helpen en de discussie en
daarmee de implementatie verder helpen.
Doel
Het doel van deze meeting was:
 Primair: Een meer gedeeld beeld creëren over de raakvlakken tussen BIM en SE.
 Secundair: Het inzichtelijk maken van het verschil in beelden.
Werkvorm
Rik Opgenoort en Bob van Thiel hebben ieder een presentatie gehouden over BIM bij Arcadis en BIM
bij de opdrachtgever (Rijkswaterstaat). Dit om de groep, bestaande uit voornamelijk Systems Engineers,
in te lichten over wat BIM is (ofwel: kan zijn) en de huidige ontwikkelingen binnen deze organisaties.
Vervolgens zijn de aanwezigen opgedeeld in groepen van vijf personen. Per groep was er een vel papier
aanwezig met post-its, om aan te geven welke werkzaamheden en / of aspecten binnen SE, BIM of
beiden vallen. Drie scopes dus. Hierna vond een plenaire terugkoppeling plaats, waarbij meerdere post-
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its van de groepen besproken en bediscussieerd werden. Deze aan bod gekomen post-its zijn
vervolgens op een algeheel overzicht geplakt (zie foto pagina 4).
2. Resultaten
De resultaten van de themabijeenkomst zijn hieronder beschreven door eerst in te gaan op de
algemene gedachten over BIM en SE en vervolgens de onderwerpen te beschrijven over de raakvlakken
en verschillen tussen BIM en SE.
BIM
Bij BIM worden al snel de termen 3D (visualisatie) en simulatie genoemd. Voor velen een logische
constatering, omdat deze termen en geen rol spelen binnen SE en het de eerste termen zijn waar een
doorsnede ingenieur mee komt bij het begrip BIM. Helaas komt het laatstgenoemde nog (te veel) voor.
Onder andere door de visie van de ingenieursbureaus als Arcadis en de opdrachtgevers als
Rijkswaterstaat wil men toch de gehele bouwsector bewust maken, dat 3D en simulatie niet de
hoofdzaken zijn binnen BIM. Wel moet genoemd worden, om even lichtelijk af te wijken van het thema,
dat 3D en simulatie verder gevorderd en meer van belang zijn binnen de B&U dan de infrasector.
Classificeren is een andere in de werksessie genoemde term wat puur en alleen onder BIM zou vallen.
Het is inderdaad waar dat classificeren meer (of alleen maar) wordt gebruikt binnen BIM en andere
soortgelijke termen binnen SE. Denk hierbij aan decomponeren en instantiëren. Bij classificatie is er
een verwantschap van eigenschappen of kenmerken en zijn de onderliggende objecten een subklasse
van het bovenliggende object. Dit staat ver weg van de definitie van bijvoorbeeld decompositie.
Een voorbeeld van een classificatie kan van een object raam zijn. Alle aanwezige ramen van een gebouw
worden in het model geclassificeerd als raam.
SE
Tijdens de plenaire sessie zijn vele SE gerelateerde aspecten besproken die na enige discussie toch als
SE – BIM raakvlak gezien konden worden. Hierover meer in de volgende paragraaf. Contractbeheersing
is een aspect wat volgens de deelnemers puur onder SE valt. Lees ook Systeemgerichte
Contractbeheersing (SCB). Contracten kunnen aan de hand van SE smart worden gemaakt en beheerst
worden.
SE maakt ook de informatiebehoefte specifiek. Goed voorbeeld wat werd aangehaald was de
Informatieleveringsspecificatie (ILS). Deze specificatie moet de informatiebehoefte per fase bundelen.
Deze specificatie heeft als tweede doel om de informatiebehoefte aan te bieden in een volgende fase,
zonder informatieverlies.
Raakvlakken
In de vorige paragraaf is gesteld dat tijden de discussie aspecten verplaatst werden van scope SE naar
SE – BIM. Een mooi voorbeeld hiervan is expliciet werken.
Expliciet werken werd tijdens de discussie omgetoverd tot een aspect wat wel degelijk een rol speelt
binnen SE en BIM. Waarbij de klantvraag met SE expliciet wordt gemaakt door het te vertalen naar
doelen, eisen, functies en objecten, wordt bij BIM expliciet gewerkt door het gebruik van herbruikbare
objecten. Dit kan gelinkt worden aan de presentatie over BIM bij de opdrachtgever, waar gesproken
werd over de objecttypenbibliotheek.
Verificatie en validatie (V&V) wordt veel en expliciet genoemd binnen SE. Maar binnen BIM is V&V ook
aanwezig, alleen minder expliciet genoemd. O.a. visueel V&V, zoals clash detection, wordt wel als een
overlap genoemd.
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Naast dat bepaalde aspecten binnen beide scopes vallen, vullen SE en BIM elkaar ook aan. SE is de
methodiek om processen te structureren en BIM bevat een of meerdere tools (o.a. databases) om dit
te ondersteunen. Ook kan door BIM V&V vaker automatisch verlopen.
De volgende post-its zijn ook besproken waarbij snel te constateren was dat zij zich duidelijk op het
raakvlak SE – BIM bevinden.
-

Bij beiden staat het objectgerichte denken centraal
Beiden hebben een ILS nodig om goed overgedragen te worden
Beiden werken van grof naar fijn
Levenscyclus; gedachte en proces levenscyclus project volgens SE beter te beheren door het
toepassen van BIM. BIM verbetert de informatieoverdracht tussen de fasen.
Het opstellen / gebruik van een basisspecificatie gaat volgens SE. BIM maakt het mogelijk om
een groot deel van deze specificatie op te slaan en te hergebruiken. Hierbij wordt gepraat over
project overstijgende informatiebehoefte.

Verschillen
In de brede zin vullen BIM en SE elkaar goed aan. Er zijn dingen die ‘puur’ SE genoemd kunnen worden
en dingen die ‘puur’ BIM genoemd kunnen worden. Wat nog interessanter is, is de vraag waarom de
ontwikkelingen van beiden concepten in verschillende sectoren anders zijn. Er werd bijvoorbeeld
genoemd dat BIM, wat betreft de ontwikkeling, verder is in de utiliteitsbouw en SE verder is in de
infrastructuur. Is dit te beredeneren? In de bijeenkomst kon hier geen eenduidig antwoord op gegeven
worden. Een argument dat genoemd werd was: de utiliteitsbouw geeft 3D en simulatie een hoge
prioriteit omdat deze veel makkelijker te managen zijn in ‘kleinere’ modellen (gebouw t.o.v. lange
infrastructuur). Daarnaast is SE een sterk uitgekristalliseerd proces. In elk project waar SE toegepast
wordt, wordt hetzelfde (iteratieve) proces doorlopen, eventueel in meerdere levenscyclussen. BIM
daarentegen, is afhankelijk van welke informatie er ontsloten en uitgewisseld moet worden binnen een
project. De toegevoegde waarde van BIM wordt in een project specifiek plan vastgelegd, terwijl SE
project overstijgend toegelicht kan worden.
Aanbevelingen
Aan het einde werd de hele scherpe vraag gesteld: Maakt de overeenkomst en het verschil tussen BIM
en SE uit? Natuurlijk is deze vraag, en daarmee het doel van deze avond niet zwart-wit te
beantwoorden. Conclusie is dat het voor de begripsvorming uitmaakt waar je het over hebt. Dit omdat
je anders langs elkaar zou kunnen praten. In de praktijk is er echter geen duidelijke scheiding te
ontdekken. Met deze sessie is er aangetoond dat er raakvlakken en zelfs overeenkomsten zijn, maar
vooral dat beiden elkaar versterken. Dat is iets waarmee we in alle markten waar SE wordt toegepast
mee verder kunnen én moeten.
De belangrijkste aanbeveling is dan ook: let op het perspectief. Het maakt nogal uit vanuit welke
perspectief je naar de zaak kijkt. Als jij vanuit het SE perspectief op een project kijkt, kun je heel duidelijk
voor ogen hebben wat het project er aan heeft en hoe het zou moeten gebeuren. Hetzelfde geldt echter
voor diegene die vanuit het BIM perspectief naar hetzelfde project kijkt. Dit wordt vaak als verwarrend
beschouwd, maar als rekening gehouden wordt met beide perspectieven vallen de puzzelstukjes beter
op hun plek. Natuurlijk zullen er (deel)processen zijn waarvan de een zegt dat ze bij SE horen en de
ander bij BIM. Dit is niet erg, als beiden maar op de hoogte zijn van elkaars perspectief.
Een aanbeveling die hierbij kan helpen is een workshop te houden op basis van de bijeenkomst die Jong
INCOSE heeft georganiseerd. Deze manier van werken zorgt voor een prettige sfeer en brengt iedereen
met elkaar in gesprek, zonder dat men hun eigen conclusies gaat trekken.
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