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VISI in de bouw
Een sectorbrede standaard voor digitale communicatie

De VISI-standaard heeft in de GWW inmiddels al redelijke bekendheid
verworven. De duizenden praktijkprojecten die sinds 2003 zijn uitgevoerd,
hebben de toepasbaarheid van VISI bewezen. Het gebruik van VISI wordt al
door tientallen opdrachtgevers voorgeschreven. Er is een groeiende
belangstelling voor de mogelijkheden die het biedt. Het feit dat VISI een open
standaard is draagt bij aan verdere acceptatie en groei in de bouwsector.

Missie
CROW treedt op als VISI-beheerder in zowel de GWW als de B&U. Samen met de VISIorganisatie en de Bouwinformatieraad richt CROW zich op het invoeren van een bouwbrede
standaard (VISI) binnen de GWW en de B&U. Dit om de communicatie en de samenwerking
tussen de bouwpartners in een bouwproject te verbeteren. VISI biedt hiermee voorwaarden
voor een betere samenwerking.

Doelgroep en markt
VISI richt zich hoofdzakelijk op de bouwsector, zowel aan de kant van de opdrachtgever als
opdrachtnemer: zoals projectontwikkelaars, bouwondernemingen, aannemers, gemeenten,
rijk, provincies, waterschappen, wooncorporaties en ingenieursbureaus. Doel is dat deze
organisaties VISI nog frequenter gebruiken en in meer organisaties structureel wordt
ingevoerd.
De voorkomende communicatieprotocollen in het bouwproces van de B&U blijken zeer
vergelijkbaar met de GWW. Daarmee zijn de VISI-systematiek en -raamwerken ook
waardevol voor de B&U. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de door VISI geadresseerde
problemen in beide sectoren (B&U én GWW) herkenbaar zijn.
Over VISI
VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor
de digitale uitwisseling van formele communicatie. De standaard VISI biedt
gemeenschappelijke uitgangspunten voor digitale samenwerking.
In de bouw is sprake van wisselende samenwerkingsverbanden. Een goede
verdeling van verantwoordelijkheden is dan van doorslaggevend belang.
VISI is gedreven vanuit het bouwproces. Het gaat om het borgen van belangrijke,
bindende afspraken. De focus ligt op ketenintegratie en dus op raakvlakken tussen
partijen; met name bij contract- en/of managementcommunicatie.
Samenvattend, VISI:
 Structureert verantwoordelijkheden en communicatie van het werk
 Bewaakt afspraken gedurende het project
 Bewaart afspraken en correspondentie

Financiering
Beheer en actualisering van de VISI-standaard wordt betaald uit vrijwillige bijdragen van
gebruikers. Om continuïteit en een duurzaam beheer van de VISI-standaard te realiseren, wil
CROW met donateurs een overeenkomst afsluiten voor een jaarlijkse vaste bijdrage. Deze
bijdrage is gekoppeld aan de grootte van de organisatie.
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Naast het donateurschap kan een organisatie kiezen om te participeren in het
gebruikersplatform. Daarmee is de organisatie betrokken bij de ontwikkeling van producten
en diensten op het gebied van digitale communicatie en informatie-uitwisseling in de bouw.
Zij mag dan vanzelfsprekend gratis gebruikmaken van de ontwikkelde kennisproducten.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare
ruimte. Een not-for-profit-

Wat krijgt de gebruiker hiervoor?
VISI structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken gedurende het project:
 Een gezamenlijke werkomgeving met één transparant digitaal communicatiedossier.
 Altijd helderheid over wie wat op welk moment moet doen of besloten heeft, waardoor
procedures sneller worden doorlopen.
 Steeds actuele en complete projectdossiers, waardoor rapportages snel beschikbaar zijn.
 Sneller en flexibeler samenwerkingsverbanden opzetten.
 De communicatie vanaf start van het project snel inrichten.
 Ruis in de communicatie voorkomen.
Ondersteuning CROW
U kunt onafhankelijk advies vragen aan de beheerorganisatie CROW. Standaard
uitgangspunten, cursussen en handreikingen zijn beschikbaar om snel aan de slag
te gaan met VISI-communicatie. CROW beschikt over een uitgebreid netwerk van
adviseurs, softwareleveranciers, ervaringsdeskundigen en gebruikers waarmee wij
u in contact kunnen brengen. Regelmatig worden VISI-gebruikersbijeenkomsten
georganiseerd waar gebruikers kennis en ervaringen over VISI delen.

organisatie 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

Meer informatie?
 Over VISI: www.visi.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 Jan-Pieter Eelants, projectmanager CROW
E-mail: eelants@crow.nl
Telefoon: (0318) 69 53 30

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.
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