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1 “Met de hand, op het tekenbord”
(jaren 80 / 90, uitwisseling door afdrukken)

2 “Digitale tekeningen” 2D lijnen, arcering, etc
(begonnen jaren 80, maar nog veel toegepast)

3 "Document gebaseerd“ uitwisseling via DXF,DWG,XLS etc
(Van laatste 10 jaar en nog steeds..)

4 "Point-2-Point" oplossingen
(met name laatste 5 jaar)

5 Building Information Modeling
(3D modellen, object georiënteerd, alle fases, alle 
disciplines, generieke protocollen, proces afstemming e.d.)



BIM = WEL;

 Samenwerken
Informatie delen & hergebruik
Gebruik maken van 3D modellen
Informatie centraal opslaan
Efficienter (willen) werken
Totale levenscyclus benadering
Beter communiceren
Hulpmiddel voor Procesoptimalisatie

BIM = NIET;

• Ieder voor zich
• Te koop
• Software alleen
• Werken volgens uniforme

methodieken die gereed zijn
• Alles in 1 totaal omvattende

database/programma
• Alles oplossend
• Doel op zich



Een leuk plaatje

(Momentopname)

Een gebouwmodel met 

objectinformatie

BIM

(gedurende gehele levenscyclus)

Bron: Bouwimpuls



Informatie-uitwisseling
Het voert te ver de hele leidraad hier uit 
de doeken te doen. Ik sta bij een punt stil, 
waarvan men uit de praktijk verneemt dat 
dit één van de grote struikelblokken is bij 
het aanbesteden van geïntegreerde 
contracten: de informatie-uitwisseling. Het 
meest normale dat bij een gewoon proces 
van contracteren cruciaal is voor het tot 
elkaar kunnen komen van partijen, ….. 

Fragment 

Cobouw

Bron: Bouwkennis



Bron: 
http://www.bouwfouten.com/

http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=328
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=317
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=369
http://www.bouwfouten.com/


Bron: 
http://www.bouwfouten.com/

http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=219
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=357
http://www.bouwfouten.com/


Van huidige ongewenste: (2D) eiland 

methodiek

Naar gewenste situatie: Centrale BIM methodiek

(gebaseerd op innovatie en samenwerking!)
Bron: © Visi; 

www.crow.nl/visi











• Meerwaarde kunnen leveren aan klant
• Nieuwe markten bedienen
• Te gebruiken als verkoopmiddel 
• Procesoptimalisatie eenvoudiger te realiseren
• Faalkosten reduceren – Meer winst behalen
• Uitdagende projecten kunnen uitvoeren
• Betere samenwerking – minder overlap
• Meer prefab, minder werkuren op locatie

Bron:  NPQ solutions.com Bron:  DPR inc.





• Een beter gebouw, beter gebouwd 
 BIM  integraal - ontwerp,uitwerking,realisatie en gebruik
 Optimalisatie gebruiksfunctie gebouw

• Beter inzicht door 3D – visualisatie en animaties
• Minder faalkosten – door clash detectie
• Meer prefab mogelijk – “lean construction techniques”
• Traceerbare hoeveelheden en kosten
• Analyses (b.v. energiesimulatie) mogelijk



• Bevordert ketenintegratie 
• Nieuwe mogelijkheden conceptontwikkeling
• Bevordert productiviteit
• Maakt een baan in de bouw aantrekkelijker
• Minder frustraties rondom uitwisseling gegevens
• Meer prefab = betere omstandigheden
• Rollen, diensten en verantwoordelijkheden verbeteren





•Bewustwording is er
•Invloed voelbaar bij aspecten Mensen, Processen, ICT
•Kennisintensief
•Innovatief
•Procesgericht
•Integraal



http://www.coinsweb.nl/

http://www.coinsweb.nl/
http://www.coinsweb.nl/




1. Werk volgens Plan van Aanpak, met bewuste 

stappen!

2. Niet alleen focus op ICT – Software maar met name 

op samenwerking!

3. Definieer heldere doelen, met gedocumenteerde 

informatieniveaus, focus op resultaat!

4. 20-80% regel, niet willen wat moeilijk gaat

5. Begin eenvoudig (3D);  maar wacht niet langer!

6. Is van strategisch belang voor bedrijf, act als zodanig!

Werk met Roadmap – Bedrijfsniveau
Maak Plan van aanpak - Projectniveau



Quote, Johann Wolfgang von Goethe

Whatever you can do or dream, begin it.
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