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VISI als managementtool
Projecten eenvoudiger bewaken en efficiënter doorlopen

Digitaal samenwerken is een niet meer weg te denken fenomeen geworden in de
dagelijkse praktijk van de Nederlandse bouw. Het is daarom geen wonder dat
steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw stoppen met de
papieren communicatie en kiezen voor een veilige en digitale wijze van communicatie op basis van de VISI-standaard.

Over VISI
In de bouw is sprake van wisselende
samenwerkingsverbanden. Voor een
succesvol verloop van een bouwproject
is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend
belang. Het snel accorderen van

Opdrachtgevers in de bouw zoals ProRail, Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie,
Rijksgebouwendienst, provincies, waterschappen en gemeenten laten hun communicatie al
volledig digitaal op basis van VISI verlopen of zijn dit binnen afzienbare tijd van plan.
Opdrachtnemers blijven niet achter en zetten VISI in binnen de eigen projectorganisatie en de
communicatie met onderaannemers/ toeleveranciers.

Juridisch verantwoord
Onderzoek door het Instituut voor Bouwrecht heeft aangetoond dat het vastleggen van
afspraken doormiddel van het versturen van VISI-berichten, met VISI-compatible software en
een keurmerk van CROW, een veilige en degelijke manier van communiceren is. Door de
toepassing van VISI is het op elk moment duidelijk hoe en wanneer bepaalde besluiten tot
stand zijn gekomen en is helder wie waar-voor verantwoordelijk is.

wijzigingen of het tijdig beschikbaar
stellen van de laatste versie van een
detailtekening is van grote invloed op de
kwaliteit, de doorlooptijd en de kosten
van een project.
De huidige technologie biedt laagdrempelige ondersteuning aan communicatie. Maar de beschikbaarheid van
deze technologie lost niet automatisch
alles op. Zodra meer partijen met elkaar
gaan communiceren, blijkt dat de kans

Het opvolgen van acties kan eenvoudig bewaakt worden en procedures worden sneller en
efficiënter doorlopen. Door projectcommunicatie met VISI worden steeds actuele en complete
projectdossiers gevormd. Statusoverzichten over bijvoorbeeld wijzigingen, termijnen of
uitstaande acties kunnen met één druk op de knop worden gerapporteerd. Zo blijkt VISI ook
een handig managementinstrument voor de beheersing van één of meerdere projecten.

op fouten toeneemt. Om dat probleem

Kostenreductie

afsprakenstelsel voor de digitale

Faalkosten nemen af doordat helderheid binnen het communicatieproces ook minder
misverstanden betekent. U kunt onafhankelijk advies vragen aan de beheerorganisatie
CROW. Standaard uitgangspunten, cursussen en handreikingen zijn beschikbaar om snel aan
de slag te gaan met de VISI-standaard. CROW beschikt over een uitgebreid netwerk van
ervaringsdeskundigen, softwareleveranciers, gebruikers en organisatieadviseurs die u kunnen
ondersteunen.

uitwisseling van formele communicatie.

op te lossen is er VISI.
VISI is een door de Nederlandse
bouwsector geaccepteerd

Het zorgt voor:


snellere en flexibelere communicatie



toetsbare, heldere afspraken



vergroting van de kwaliteit



betere benutting van ICT

Wilt u naast managementinformatie ook technisch inhoudelijke informatie digitaal
ondersteunen? Dan kan de inzet van VISI een mooie opstap zijn naar een Bouwwerk
Informatie Model (BIM), om zo het bouwproces integraal te ondersteunen.
Wat levert VISI op?
 Transparantie in het communicatieproces
 Inzicht in de geschiedenis en actuele status van de communicatie
 Versnelling van procedures
 Vermijden van onduidelijkheid en meningsverschillen over afspraken
 Beveiliging van de informatiestromen
 Verantwoording van gemaakte afspraken en gedeelde informatiebron(nen)
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CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare
ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en
bedrijfsleven samenwerken aan
het ontwikkelen, verspreiden en
beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, ontwerp, aanleg,
beheer en onderhoud.

CROW heeft zijn activiteiten
gebundeld in zes thema’s:
Leefomgeving
Milieu
Verkeer & Vervoer
Infrastructuur
Aanbesteden & Contracteren
Bouwprocesmanagement

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van CROW, waaronder VISI? Abonneer u dan
op tijdschrift CROW et cetera en de digitale nieuwsbrief CROW E-service.
CROW et cetera

CROW et cetera is het gratis tijdschrift van CROW voor de professional op het gebied
van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en verschijnt acht keer per jaar.
Meer informatie en aanmelden: www.crow.nl/etcetera.
CROW E-service

Deze maandelijkse update geeft een beknopt overzicht van CROW-producten en
-diensten, zoals nieuwe publicaties, software, cursussen, congressen en symposia.
Wilt u de CROW E-service ontvangen? Stuur een e-mail naar emailservice@crow.nl.

