
 
Bureau Open Standaarden 

 Pagina 1 van 2      

 

Mogelijk thema Standaardisatieforum 
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Datum:  20 juni 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder:  

 

 

Thema 
Over standaarden voor de bouw (PAIS). 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
PAIS staat voor Platform Afstemming Informatietechnische Structuur Bouw 

& Infra. Het samenwerkingsverband PAIS is ontstaan n.a.v. conclusies & 

aanbevelingen uit de Quick Scan ICT in de bouw van de ARTB (Adviesraad 

Technologiebeleid Bouwnijverheid) in augustus 2001. Vijf grote 

opdrachtgevers in de bouwwereld nemen het voortouw om te komen tot 

standaardisatie van afspraken  voor samenwerking en informatiesystemen. 

Vanaf 2005 willen zij uniforme bouwafsprakenstelsels voorschrijven aan 

partners bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Zij hebben hiertoe 

een Protocol van Samenwerking ondertekend. Het platform, dat zes 

initiatieven op het gebied van bouwafsprakenstelsels verenigt, wil 

eenduidigheid bereiken in de manier waarop verschillende partijen 

samenwerken en communiceren bij ontwikkeling, realisatie en onderhoud 

van gebouwen en infrastructuur. Het gaat om open bouwafsprakenstelsels, 

dat wil zeggen onafhankelijk van softwaresystemen of –leveranciers. 

In PAIS werken op dit moment 6 initiatieven samen op het gebied van 

bouwafsprakenstelsels, die een optimale benutting van de potenties van ICT 

in de bouwsector moeten waarborgen. De zes initiatieven zijn: 

 VISI (digitale ondersteuning van het projectmanagement en het 

transactieverkeer in GWW-projecten);  

 Stabu LexiCon (objectenbibliotheek voor de B&U-sector);  

 ETIM (objectenbibliotheek en standaard voor e-commerce in de 

sector van de elektrotechnische, werktuigkundige en sanitaire 

installaties);  

 GS1 Nederland (standaard voor e-commerce in de bouw en infra, 

voorheen EC Standaard Bouw en EAN Nederland);  

 CROW-OB (objectenbibliotheek voor de GWW-sector);  

 ProRail Projectobjectenboom (methodiek om databestanden in bouw- 

en infraprojecten te structureren en beheersbaar te houden). 

Er is weinig overlap tussen deze initiatieven. Samen kunnen ze de informatietechnische 

structuur vormen die de bedrijfstak nodig heeft. Daarvoor moeten de afsprakenstelsels 

op de raakvlakken goed op elkaar worden afgestemd. 

PAIS is met name gericht op de “grote” projecten in de bouw. (Die zijn bijna altijd 

gerelateerd aan de overheid: viaducten, betuwelijn, etc.). PAIS is zelf geen standaard. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Elke actielijn bij PAIS heeft zijn eigen community.  

PAIS kent een overkoepelende “raad”. Bestaande uit Rijkswaterstaat, 

Rijksgebouwendienst, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Ministerie van 

Defensie), ProRail en Gemeentewerken Rotterdam). Daarnaast zijn er 50 deelnemende 

partijen in een samenwerkingsverband, zie www.paisbouw.nl voor deze partijen. 
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Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het forum kan de doelstellingen van PAIS onderstrepen en door support te leveren. 

In de zin van: 

 Steuntjes in de rug om nog meer open en kwalitatief hoogwaardig te worden. 

 “Erkenning” (er dient nog wel nagedacht te worden over wat dan erkend moeten 

worden: PAIS of de onderliggende standaarden). De VISI specificatie is daarbij 

mogelijk de eerste kandidaat. 

PAIS is een initiatief waar de beste intenties voorop staan. Kleine support acties kunnen 

helpen om hun steuntjes (adviezen) in de rug te geven om meer open te worden. De 

beste intenties rond openheid zijn er wel, maar niet altijd volledig tot uitvoer gebracht 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
 Steuntjes in de rug om nog meer open en kwalitatief hoogwaardig te worden 

 Erkenning” (er dient nog wel nagedacht te worden over wat dan erkend moeten 

worden: PAIS of de onderliggende standaarden). De VISI specificatie is daarbij 

mogelijk de eerste kandidaat. 
Advies aan het Forum 
Vraag is of PAIS in zijn totaliteit door het Forum moet worden beoordeeld of geschikte 

standaarden(b.v. VISI) binnen PAIS. PAIS an-sich is een goed initiatief welk gesteund 

kan worden door het Forum. 

Geef het bureau Open Standaarden de opdracht om de door PAIS op te leveren c.q. 

Opgeleverde standaarden te onderzoeken voor het komen tot een erkenningen proces 

binnen Forum. Daarnaast zou het Bureau Open Standaarden VISI (in context) te gaan 

onderzoeken als mogelijke standaard. 
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