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Voor communicatie over de BIMCaseweek of dit rapport kunt u contact opnemen 
via: 
 
 

info@bimcaseweek.nl 
 

of kijk op  
 

www.bimcaseweek.nl 
 
 
 
 
 
Dit rapport is opgesteld door een onafhankelijk panel dat tijdens de 
BIMCaseweek de deelnemers intensief heeft gevolgd en de prestaties heeft 
beoordeeld. 
 
Alle informatie in dit rapport, zowel inhoudelijk van het project als de 
leerervaringen, kunnen vrijelijk worden gebruikt. Vermelding van de bron, 
namelijk “BIMCaseweek 2010”, is daarbij vereist. 
 
 
 
Afbeeldingen en plaatjes in dit document zijn gemaakt door de deelnemers van 
de BIMCaseweek 2010. 
 
De foto’s in dit document zijn tijdens de BIMCaseweek 2010 gemaakt door 
Menno de Jonge en Jan Kees Pikkaart. 
 
 
 
 
 
 
Juni, 2010 
BIMCaseweek Organisatie 
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Samenvatting 
 
De BIMCaseweek 2010 vond plaats van 15 t/m 18 maart 2010 in de Jaarbeurs 
in Utrecht, gelijktijdig met de Bouw & ICT. Tijdens deze 4 dagen werd een 
bouwproject, bestaande uit een appartementencomplex en een viaduct, ter 
hand genomen. Aan de deelnemers werd een definitief ontwerp in 3D 
beschikbaar gesteld als startpunt. Doelstelling voor de deelnemers was een zo 
rijk mogelijk Bouwwerk Informatie Model (BIM) samenstellen. 
 
Een 60-tal professionals uit voornamelijk de ontwerpende bouw (architecten, 
constructeurs, installatieadviseurs) werd in 3 teams gemixt ingedeeld. De teams 
waren in competitie met elkaar voor het hoogste BIM-gehalte. Een onafhankelijk 
Panel beoordeelde de prestaties dagelijks op basis van de 9 vooraf vastgestelde 
BIMCriteria.  
 
Per dag werd door de teams hoger gescoord, enerzijds vanwege de toenemende 
mate van inzicht en samenwerking, anderzijds door de uitdagingen die 
gaandeweg toch mogelijkheden bleken. 
 
De teams waren vrij in het organiseren van hun proces en de prioriteiten die ze 
op basis van de opdracht wilden stellen. Opvallend was dat elk team een andere 
benadering koos. “Masters in BIM” koos voor een aanpak gestoeld op de COINS 
systematiek. “Brain in Motion” richtte zich op het optimaal inzetten van een 
BIMserver. “Team 3D” had meer de pragmatische aanpak en gebruikte de 
meest voor de hand liggende software en probeerde die optimaal te laten 
samenwerken. 
 
Gaandeweg de week bleek dat elke aanpak zo haar eigen voordelen had, maar 
dat geen grote verschillen optraden. Tot aan de eindpresentatie voor het grote 
publiek bestond grote onzekerheid over welk team als beste uit de bus zou 
komen. Uiteindelijk bleek met miniem verschil Brain in Motion met de eer te 
gaan strijken. 
 
Belangrijke conclusies die uit de BIMCaseweek 2010 zijn gekomen zijn: 

• Gebruik BIM niet alleen voor het maken van mooie plaatjes; 
• Maak eerder en sneller gebruik van uitvoeringskennis; 
• Richt de aanbestedingsprocedure op samenwerking; 
• Zoek samenwerkingsverbanden binnen de keten; 
• Haal de kennis voor BIM uit de markt; 
• Gebruik BIM als marketinginstrument; 
• Uitbesteden van BIM is een belangrijke optie. 
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Summary 
 
The BIMCaseweek 2010 was organized in Utrecht on March 15th to 18th 2010. 
A full conceptional design of a large apartment building and a bridge were being 
provided in 3D to the participants as a starting point. During four days the 
participants were inspired to create the richest Building Information Model (BIM) 
they could. 
 
About 60 professionals, mainly from the three design disciplines (architecture, 
construction and mechanical/electrical/plumbing), were mixed into three teams. 
The teams were in competition with each other in striving for the ultimate BIM. 
An independent Panel evaluated the daily performance based on the nine 
predetermined BIMCriteria. 
 
Per day, the teams scored higher, partly because of increasing understanding 
and cooperation. Another reason was that challenges gradually appeared to be 
possibilities. 
 
The teams were completely free in organizing process and priorities in line with 
the challenges of the requirements. Strikingly, each team chose a different 
approach. “Masters in BIM” chose an approach based on the COINS method. 
“Brain in Motion” focussed on the optimal use of a BIMserver. “Team 3D” had a 
more pragmatic way of working and chose for the best fitting software and tried 
to have it cooperate to the max. 
 
During the week it occurred that each approach had its own advantages, but no 
significant differences were found. Until the final presentation to the public there 
was great uncertainty as to which team would come out on top. Ultimately, with 
minimal difference “Brain in Motion” was honoured as a winner. 
 
Key findings from the BIMCaseweek 2010 were: 

• BIM is not just making beautiful pictures; 
• Make more and earlier in the process use of construction knowledge; 
• Pinpoint on cooperation during contracting; 
• Seek partnerships within the supply chain; 
• Make use of existing knowledge on BIM in the market; 
• Make use of BIM as a marketing tool; 
• Outsourcing of BIM is an important option. 
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Voorwoord 
 
In maart 2010 is de derde BIMCaseweek georganiseerd. De belangstelling voor 
deelname en bezoek was overweldigend en oversteeg alle verwachtingen. Wat 
is het toch, dat werken met een Bouw Informatie Model zo snel om zich heen 
grijpt? 
 
Een jaar of 10 geleden ben ik betrokken geraakt bij initiatieven die verandering 
en modernisering van het bouwproces wilden gaan bewerkstelligen. In die tijd 
was de grote initiator van vernieuwing op dit gebied Anton aan de Stegge. 
Jarenlang heb ik mij roepende in de woestijn gevoeld. Tot een jaar of vier 
geleden. 
 
Natuurlijk waren er her en der in Nederland en ook internationaal bedrijven die 
de kansen zagen en het initiatief namen om koploper (early adaptor) te worden. 
Maar een jaar of drie, vier geleden was ineens merkbaar dat BIM aan het 
doorbreken was. In 2007 is dan ook de eerste BIMCaseweek door mij 
georganiseerd. Doelstelling was om het fenomeen BIM meer onder de aandacht 
te brengen van de gehele bouwsector. Een achttal grote bouwbedrijven 
ondersteunde deze doelstelling. 
 
Gezien de afgelopen derde BIMCaseweek, met de succesvolle koppeling met de 
Bouw & ICT, moet geconcludeerd worden, dat het behalen van de doelstelling 
nu echt naderbij komt. BIM als fenomeen wordt meer en meer bekend. Meestal 
nog in haar rudimentaire vorm van 3D modelleren. Maar de BIMCaseweek geeft 
aan alle belangstellenden onafhankelijke informatie over wat BIM werkelijk kan 
betekenen. Samenwerken bijvoorbeeld en een hoge mate van uitwisselbaarheid 
van computerbestanden, het organiseren van het (ontwerp)proces, overdracht 
van ontwerpinformatie naar de gebruiksfase, geen dubbelingen en niet opnieuw 
invoeren van informatie. Voor wie het zien en horen wil, is nog een wereld te 
winnen. Toch ligt al veel voor het oprapen. 
 
In dit rapport, het resultaat van de derde BIMCaseweek, staan weer een 
heleboel bouwstenen voor u om op te pakken en samen te stellen tot een voor u 
bruikbaar geheel van BIM-elementen. Ik wens u daarbij veel succes. 
 
 
Jan Kees Pikkaart 
Projectleider BIMCaseweek  
Eigenaar van adviesbureau BouwnD en ingenieursbureau VIBES
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Opzet BIMCaseweek 2010 
 

Inleiding 

In maart 2010 is de derde BIMCaseweek georganiseerd. Deze week staat geheel 
in het teken van BIM1, waarbij professionals in de bouw gezamenlijk werken aan 
een BIM-gerelateerde opdracht. De voorgaande edities waren in november 2007 
en 2008. Toen heeft het accent van de week steeds gelegen op het bekend 
maken van een BIM. De techniek stond nog in de kinderschoenen en slechts een 
handvol partijen had al succesvol gewerkt met BIM. In die tijd begon echter al 
een verschuiving van de discussies plaats te vinden. Waar de eerste discussies 
gingen over de harde en tastbare techniek, daar kwamen langzamerhand later 
ook zachtere aspecten als rolverdeling en procesinrichting naar voren. Functies 
die de techniek nog niet biedt, worden opgelost door aanpassing van de 
werkwijze. De markt begint langzaam volwassen te worden en dat moet 
weerspiegeld worden in de BIMCaseweek.  
 

 
Figuur 1: impressie van de werkruimte 

                                       
1 BIM: Bouwwerk Informatie Model (Building Information Model). Een digitale representatie van functionele en 
fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een dergelijk model is een uitgangspunt voor, en ondersteunend 
aan activiteiten en besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk; tevens wordt dit model gedeeld over 
meerdere belanghebbenden in het bouwproces. 
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Tijdens de BIMCaseweek was ik het meest enthousiast over dat je tijd hebt om met 
gelijkgestemden keihard te "nerden". Nieuwe technieken uit te proberen en te ontwikkelen en 
ook onderzoek kunt doen naar waar mogelijk nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. 
 
Erik Snip,   
Ingenieursbureau Wassenaar BV 

Voor de organisatie van de BIMCaseweek de uitdaging dus om de opzet van een 
nieuwe BIMCaseweek aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de markt. 
Maar hoe kan dat het beste? Hoe kan ook aandacht besteed worden aan 
samenwerking? Hoe krijgen we de discussie opgang? Hoe kunnen de positieve 
aspecten behouden blijven? Hoe kunnen de verbeterpunten van de voorgaande 
edities in 2007 en 2008 geïntegreerd worden in de opzet van 2010. De 
evaluatiebijeenkomst georganiseerd door de onafhankelijke studiegroep voor 
ICT in de bouw “STUMICO” heeft hier aan bijgedragen. 
 
Deze vragen in het achterhoofd houdende, werd gekeken naar de opzet van de 
derde editie van de BIMCaseweek. Met publiciteit voor het fenomeen BIM als 
uitgangspunt, had de opzet in 2010 de volgende elementen in zich:  
1. Competitief karakter (moet de dagelijkse bouwproblematiek simuleren en 
innovatie  bevorderen); 

2. Focus op Definitief Ontwerp (DO) (deelnemers richten zich niet meer op 
de inhoud van het ontwerp met BIM maar op de aanpak van de 
problematiek); 

3. Parallel met Bouw & ICT-beurs (vergroting van de publiciteit en het 
maken van een koppeling met de software aanbieders). 

 

Competitief karakter 

In de voorgaande edities was het aantal deelnemers rond de 100, waardoor het 
moeilijk was het proces te beheersen. En juist wanneer de praktijk aan zoeken 
is naar een optimale invulling van de samenwerking en procesinrichting, is het 
belangrijk in kleinere (en dus overzichtelijkere) groepen te werken. Daarom is 
gekozen voor niet één, maar drie kleinere groepen met dezelfde opdracht. En 
om de teams al snel in een stroomversnelling te helpen, heeft elk team vooraf 
zijn eigen, professionele teamleider gekregen. 
 
Een competitie-element betekende ook dat de rapportagegroep een actievere 
rol kreeg. Zij zouden, inmiddels omgedoopt tot beoordelingspanel, zorgen voor 
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een dagelijkse terugkoppeling naar de teams. Op basis van de negen 
beoordelingscriteria (zie beoordelingscriteria) zouden de teams elke dag 
voorzien worden van observaties en verbeteradvies. Zij keken daarbij naar de 
voortgang ten opzichte van de voorgaande dag(en) en in vergelijking met de 
andere teams. 
 

Focus op Definitief Ontwerp (DO) 

In de vorige editie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het maken van 
een Voorlopig Ontwerp. De focus van deze editie is verschoven naar een punt 
verder in het proces, namelijk het DO. De deelnemers hebben een IFC2-export 
van het DO-model (3D) gekregen, wat ze zelf tot een gevuld BIM moesten 
maken.  
 
Deze verschuiving is met name bedoeld om de focus van de deelnemers richting 
het maken van een BIM te krijgen. En dus niet op het maken van het 3D-
plaatje. Door het model aan te leveren als IFC-export (standaard 
uitwisselingsformaat) kunnen de deelnemers elk hun eigen software gebruiken 
en kan de kwaliteit van de IFC-standaard beoordeeld worden. 
 

Parallel met Bouw & ICT-beurs 

De BIMCaseweek in 2007 en 2008 zijn in november georganiseerd en stonden 
redelijk op zichzelf. Deze editie is parallel aan de Bouw & ICT-beurs 
georganiseerd, waardoor beide evenementen van elkaars succes en bekendheid 
konden profiteren. 
 

Tijdens de BIMCaseweek werden de 
bezoekers van de bouw & ICT-beurs 
rondgeleid door de zaal. De uitvoering 
van de BIMCaseweek heeft plaats 
gevonden in het restaurant dat direct 
gelegen is naast de hal in de Jaarbeurs 
Utrecht waar de Bouw & ICT-beurs 
plaatsvond. 

                                       
2 IFC: Industry Foundation Classes. Uitwisselingsstandaard die het mogelijk maakt dat verschillende BIM-
gerelateerde softwarepakketten elkaars gegevens kunnen lezen. 
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Opdrachtomschrijving 
 
Aan de teams is een Definitief Ontwerp (3D-model) van het gebouw De Zeven 
Provinciën op Overhoeks te Amsterdam ter beschikking gesteld. Dit gebouw is in 
IFC formaat geleverd. 
 

 
 

Figuur 2: impressie van het beschikbaar gestelde Definitief Ontwerp 

 
 
Daarnaast is een viaduct ter beschikking gesteld in 3D-AutoCAD (.dwg). De 
omgeving van het gebouw en viaduct zijn niet (in 3D) aangeleverd. 
 
Het gebouw en het viaduct zoals aangeleverd, waren het beginpunt van de 
werkzaamheden van de drie teams. Het ontwerp zoals aangeleverd, moest 
gehandhaafd blijven. 
 
Het was de bedoeling dat het gebouw op de geplande locatie in Overhoeks werd 
geplaatst. Het viaduct moest logisch in de omgeving van het gebouw worden 
geplaatst. Het was de bedoeling dat alle drie de teams het viaduct en het 
gebouw op dezelfde plaats neerzetten (x, y, z en oriëntatie !) 
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Het mooiste tijdens de BIMCaseweek vond ik: naast collegialiteit, een gezonde vorm van 
competentie. Prachtig om te zien hoe hard mensen kunnen werken als ze het met plezier doen.   
 
Carlos silva dos Santos, Syntens 

De competitie tussen de drie teams was opgezet op basis van het hoogste BIM-
gehalte. Elk team kon punten verdienen voor BIM-gehalte, gegeven de 
uitgangspunten. Dit BIM gehalte werd getoetst op basis van de 9 dimensies, 
zoals in de “BIMCriteria” aangegeven. 
 
Dit betekende dus dat niet alleen ICT technische zaken werden beoordeeld, 
maar ook organisatorische zaken, zoals samenwerking en creativiteit. Op basis 
van de  BIMCriteria kon elk team een plan maken hoe de andere teams de loef 
kon worden afgestoken. Hoe verdient het team de meeste punten op de 
verschillende dimensies? Hoe verdeelt men de taken over het team voor de 
dimensies? Wat is de te volgen strategie? 

 

Beoordelingscriteria 

De teams zijn dagelijks beoordeeld op negen vooraf opgestelde BIMCriteria. 
Deze BIMCriteria zijn onder andere afgeleid van de BIM meetlat van BouwnD. 
Naast BIM-inhoudelijke criteria spelen zachtere zaken als samenwerking en 
creativiteit ook een rol. Op de volgende BIMCriteria is beoordeeld. 
 
1. Rijkheid van de gegevens 

Hoeveel verschillende soorten gegevens bevat het model en wat is het 
detailniveau van het model? 
2. Levenscyclustoepassing 

Hoeveel partijen hebben wat aan de informatie uit het model? In welke mate 
ondersteunt de informatie in het opgezette model een bouwwerk in de 
verschillende fasen van de levenscyclus. 
3. Redundantie van gegevens 

Hoe vaak komt dezelfde informatie terug in verschillende bestanden? Hoe 
organiseert men het gebruik en beheer van informatie zodat informatie  slechts 
een keer wordt ingevoerd en daarna toepasbaar is door gebruikers met 
verschillende taken.  
4. Grafische weergave 

Hoe realistisch en hoe (integraal) bruikbaar is het 3D-plaatje? Welke visuele 
ondersteuning geven 3D afbeeldingen en simulaties aan de optimalisatie van het 
bouwwerk en het bouwproces. 
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Het was fantastisch georganiseerd en dit is de juiste manier BIM verder te brengen. Doen is 
beter dan de vele presentaties die je vertellen wat BIM kan.  
 
Bert Kamp, BIMSolutions 

5. Gebruik van GIS3 
In hoeverre is het BIM geïntegreerd met/in de omgeving? Hoe kan met een BIM 
nagegaan worden hoe het bouwwerk de omgeving beïnvloedt? En omgekeerd, 
hoe de omgeving het bouwwerk beïnvloedt. 
6. BIM in de gebruiksfase 

Hoe waardevol is de informatie van/voor de gebruiker/beheerder? Hoe kan de 
gebruiker /beheerder de informatie 
in een BIM gebruiken in de 
operationele fase en aanvullen, 
zodat de toegepaste 
ontwerpaspecten geoptimaliseerd 
kunnen worden bij een volgend 
project? 
7. Interoperabiliteit 

In hoeverre kan de informatie door 
verschillende softwarepakketten 
gebruikt worden? 
8. Samenwerking 

In hoeverre is het team in staat 
samen te werken? Hoe worden de 
beschikbare kennisgebieden in een team ingezet om de projectdoelstelling te 
behalen? 
9. Creativiteit 

Hoe creatief wordt met voorliggende uitdagingen omgegaan? Welke nieuwe 
applicaties en werkmethoden worden ingezet om de project doelstelling te 
bereiken. 
 
De teams werden op elk aspect gewaardeerd op een schaal van 1 tot 10 met 
niet alleen de inhoudelijke voortgang als uitgangspunt. Ook de intentie (wat 
willen we?) en de potentie (wat kan er?) van de teams werden meegenomen. 
Gedurende de BIMCaseweek is de aandacht voor de beoordelingsaspecten van 
dag tot dag bepaald om gericht te beoordelen op de activiteiten die de teams op 
het betreffende tijdstip uitvoerenden. 

                                       
3 GIS: Geografisch Informatie Systeem. Een elektronisch databeheerssysteem voor het opslaan, bewerken, 
analyseren en tonen van alle informatie die verbonden is met een geografische ligging. 

Figuur 3: uitvoer van de BIM meetlat 
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Verloop BIMCaseweek 2010 
 

Inleiding 

De BIMCaseweek is gestart op maandag 15 maart en eindigde op donderdag 18 
maart in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze vier dagen heeft elk team zijn 
eigen proces doorlopen en zijn zij dagelijks geadviseerd over hun voortgang via 
de beoordelingen. 
 
De drie teams heetten Masters in BIM, Brain in Motion en Team 3D en zijn elk 
begeleid door een professionele teamleider. Dit hoofdstuk beschrijft de 
dagelijkse voortgang per team, een beeld van de eindpresentaties en een 
overzicht van de verschillende aanpakken per team. 
 

 
 

Figuur 4: veel werd samengewerkt met Smartboards  
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Ik hoop op basis van de BIMCaseweek dat BIM steeds meer dé manier gaat worden voor het 
ontwerpen van gebouwen.  
 
Mark Sporrel, Royal Haskoning 

 

Dagrapportage maandag: Dag van de organisatie 

Maandag 15 maart is de BIMCaseweek van start gegaan. De eerste deelnemers 
waren al vóór zeven uur ’s ochtends aanwezig om hun spullen te kunnen 
installeren. Alle zestig deelnemers hebben zich ’s ochtends geïnstalleerd en zijn 
– na een welkomstwoord van de organisatie – met hun team in overleg gegaan 
over de aanpak van de week. De teamleiders hebben hierin het voortouw 
genomen, zodat de teams al aan het eind van de dag concrete resultaten 
konden presenteren. 

 
Masters In BIM 
Na de kennismakingsronde heeft dit team zich verdeeld in functionele disciplines 
met een traditionele rolverdeling. Het uitgangspunt voor deze verdeling is de 
achtergrond van de deelnemers. Iedere deelnemer is vanuit zijn eigen 
specialisatie ingedeeld in een subgroep: Bouwkundig, Constructief, Architectuur, 
Installatie en Projectcoördinatie.  
 

 
 

Figuur 5: teamlogo 

 
Het team heeft gekozen voor een procesgerichte strategie. Daarbij hebben zij 
zich gefocust op een methode voor het gebruik en beheer van informatie zoals 
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de COINS4-systematiek. COINS zorgt voor de functionele specificaties van een 
bouwwerk in de zogenaamde CBIM5 applicatie. CBIM moet het hart vormen van 
het BIM, zodat het object dat wordt voorbereid of gebouwd continu getoetst kan 
worden aan de ontwerpspecificaties. Een soort poortwachtersfunctie dus, 
waarbij het project beheerd wordt door een Bouwwerkregisseur. Onder zijn/haar 
hoede wordt de informatiestroom beheerd en wordt elke wijziging geregistreerd, 
wanneer, door wie en waarom. Het CBIM model zelf wordt gevoed door elk van 
de verschillende disciplines.  Uiteindelijk ontstaat een model waarmee de 
productie aangestuurd wordt. Met de zogenaamde COINS-container applicatie 
kan selectief informatie vanuit CBIM ‘teruggestuurd’ worden naar verschillende 
disciplines. Figuur 1 toont informatie die vanuit CBIM met de COINS container 
gedistribueerd wordt naar verschillende disciplines en hoe deze naar CBIM wordt 
teruggekoppeld. 
 

 
 

Figuur 6: Gemeenschappelijk gebruik van specificaties uit CBIM door 
toepassing van de COINS Engineering Methode (CEM) die met de COINS 

container wordt gedistribueerd. 

 

 

                                       
4 COINS: Een verzameling algemene afspraken voor proces en informatie die gezamenlijk de ruggengraat 
vormt voor integratie van het bouwproces. 
5 CBIM: COINS Bouwwerk Informatie Model. Bevat de afspraken over hoe de informatie van bouwwerken 
vastgelegd wordt. Dit model is onderdeel van de COINS-systematiek. 
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De combinatie ?bouw & ICT beurs? en de BIMCaseweek was een hele goede. Op deze manier 
trek je een hoop bekijks met mogelijkheden tot netwerken. De locatie was met 1 woord 
geweldig. Er was ruimte genoeg voor vergaderingen en ontspanning. De tafels om aan te 
werken mochten wel iets groter, want met 2 schermen naast elkaar bleef er weinig ruimte 
over. De ICT (NAS, infrastructuur e.d.) was goed geregeld.  
 
Martijn Kouwenhoven, NPQ Cad Solutions 

 

De eerste dag zijn alle teamleden druk bezig geweest de COINS-methodiek 
binnen het team door te voeren. Tevens gebruikten zij de IFD6-standaard, zodat 
elk stuk software (min of meer) dezelfde taal sprak en zodat elk object hetzelfde 
heette. Om een voorbeeld te noemen; binnen de architectuur wordt er 
gesproken over een balk, bij installatie over een ligger en bij constructie over 
een beam. Met IFD zouden deze woorden allemaal veranderd worden in balk, 
zodat alle software het herkent.  
Om alle documenten te beheren, heeft het team een versiebeheersysteem 
opgezet. De eerste letter is de discipline waaruit de tekening bestaat (dus A = 
Architectuur etc.) en vervolgens het tekeningnummer. Door gebruik van een 
server wil het team dubbeling van informatie voorkomen. In de server worden 
alle revisies bewaard, waardoor het verloop van wijzigingen nagegaan kan 
worden. Het oorspronkelijke IFC model, met de tekening van het gebouw, is 
door het team gecontroleerd in alle softwarepakketten en vervolgens 
schematisch weergegeven. Een sterk punt van dit team was de informatie-
uitwisseling met andere teams, met name de locatie en coördinatie van brug en 
gebouw (in een DWG-bestand). Team 1 heeft deze dag afgesloten met een 
mondelinge presentatie in plaats van een voorbereide PowerPoint.  

 
Brain in Motion 
Dit team is, net als Masters in BIM, gestart met een kennismakingsronde binnen 
de groep. Ook zij hebben gekeken naar hun kwaliteiten en wie in welke 
discipline tot zijn recht komt: Bouwkundig, Constructief, Architectuur en GIS. 
Het team is tot een productgerichte werkwijze gekomen, ondersteund door een 
BIM-server7. Deze BIM-server vormt de kern van het model en is opgebouwd uit 
IFC-bestanden. Het belangrijkste voordeel van deze server is de mogelijkheid 
om queries8, samen te voegen en te filteren vanuit IFC-bestanden. Daarnaast is 
het mogelijk om gebruikers te verbinden aan projectonderdelen. De BIM-server 

                                       
6 IFD: International Framework of Dictionaries. Standaard voor terminologie van gebouwobjecten 
7 BIM-server: centrale dataserver waar verschillende partijen aan één model kunnen werken 
8 Query: het opvragen van informatie uit een database die voldoet aan bepaalde criteria 
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is tevens verdeeld naar verschillende disciplines die binnen hun eigen model 
veranderingen kunnen aanbrengen. 

 
Figuur 7: teamlogo 

 
Anderen kunnen deze vervolgens updaten, zodat de veranderingen worden 
toegepast na goedkeuring. Tot slot waarschuwt de BIM-server wanneer er 
tegelijk iets veranderd wordt aan hetzelfde model. In de figuur wordt de 
bouwkundige werkomgeving in de BIM-server getoond, waarin twee IFC 
bestanden worden onderhouden door twee personen. 
 
 

 
Figuur 8: De BIM server ondersteunt het beheer 
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Met de BIM-server wordt ook het versiebeheer goed bijgehouden. Het is 
daarnaast mogelijk om oudere versies terug te halen. Tevens is uit te lezen wie 
verantwoordelijk is voor onderdelen binnen het project. Over het hele project 
heen is er een BIM-manager die de server beheert. Door het gebruik van een 
BIM-server wordt redundantie9 van gegevens zeer ver teruggedrongen.  
 
Brain in Motion  heeft  veel tijd gestoken in het controleren van hun software en 
de communicatie tussen verschillende software. Zij hebben de eerste dag 
afgesloten met een mooie PowerPoint presentatie, waarin hun ambities duidelijk 
naar voren kwamen. Het team gaf aan hun aandacht te richten op kosten, 
duurzaamheid, schoonmaak, energieverbruik, ventilatie, daglicht, verwarming, 
etc. Brain in Motion werd uitgeroepen tot dagwinnaar vanwege haar strak 
georganiseerde werkwijze en de vele ambities. 
 
Team 3D 
Team 3D heeft ook een kennismakingsronde gedaan. Ze hebben aan de hand 
van een Belbin10-test de rollen verdeeld binnen de groep. Hieruit hebben ze 
verder geredeneerd tot de verschillende disciplines; Bouwkundig, Constructief, 
Installaties, Civiel en Organisatie. De focus van het team lag de eerste dag op 
het opzetten van een goede organisatorische structuur. Het team heeft een 
schema gemaakt dat per discipline beschrijft wat er gedaan en uitgezocht moet 
worden. Het beoogde resultaat aan het eind van de dag was een plan van 
aanpak om tot een gedegen eindproduct te komen. In dit plan van aanpak heeft 
het team een productgerichte werkwijze beschreven.  
 

 
Figuur 9: teamlogo 

                                       
9 Redundantie: wanneer dezelfde informatie op/in verschillende plaatsen/databases voorkomt 
10 Belbin-test: methode om inzichtelijk te maken wie welke rol binnen een team vervult en hulpmiddel voor 
het samenstellen van een team 
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Op deze eerste dag hebben zij nog geen gebruik gemaakt van een server of 
informatiesysteem. Om fouten de reduceren is de beschikbare informatie 
gecontroleerd met als resultaat een uitwisselschema11. De software is eveneens 
onder de loep genomen, met focus op de uitwisseling tussen de 
softwarepakketten. Het team heeft later op de dag besloten één softwarepakket 
als hoofdmodel te nemen.  
Daarnaast heeft het team fors de nadruk gelegd op de eisen van de 
opdrachtgever. Zij hebben op de eerste dag reeds een aantal schetsen gemaakt 
over de toepassing van de zonnewering. Dit hebben zij op het eind van de dag 
verwerkt in een PowerPoint presentatie, waarin wederom de organisatorische 
focus naar voren is gekomen. Enkele voorbeelden zijn de mappenstructuur, de 
doelstellingen voor komende dagen, knelpunten van het gebouw, etc. Team 3D 
maakte aan het einde van de eerste dag, niet geheel onverwacht, een goed 
georganiseerd indruk. 
 

Dagrapportage dinsdag: Dag van de vooruitgang 

De tweede dag, dinsdag 16 maart, waren de meeste deelnemers al voor acht 
uur aanwezig en aan de slag met de materie. ’s Ochtends zijn alle teams in 

overleg gegaan om de 
beoordelingsresultaten en –
aanbevelingen te verwerken 
en de dagaanpak te plannen. 
Op dinsdag heeft ook de 
opdrachtgever, van de 
Ontwikkelcombinatie 
Overhoeks, een bezoek 
gebracht en zijn 
verwachtingen en wensen 
uitgesproken. De teams 
waren aan het eind van de 
dag in staat om goed ogende 
presentaties te geven en hun 
voortgang te laten 
weerspiegelen in de 
resultaten. 
 

                                       
11 Uitwisselschema: overzicht van software en informatiestromen tussen de software 

Figuur 10: voorbeeld van installaties  
in het gebouw 
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Het was gewoon geweldig om dit een keer mee te maken, maar voor mij is het een 
voorwaarde om eerst meer ervaring op te doen (met software), voordat ik de volgende keer 
weer mee doe. Wat mij betreft wil ik toch meer inbreng geven binnen het team. 
Echter wil ik nog wel aangeven dat het voor iedereen, die met BIM te maken wil hebben of 
krijgt, een aanrader is om een keer mee te doen, ook al heb je geen ervaring.  
 
Harm Mulder, GMB, Beton- en Industriebouw 

 

Masters in BIM 
Tijdens de ochtendbespreking heeft het team zich voorgenomen om de eisen 
van de opdrachtgever te verwerken in verschillende varianten. Daarnaast is 
besloten het project af te bakenen naar twee verdiepingen (in plaats van de 
volledige zeven etages). Daarbij is de oorspronkelijke functie van het gebouw op 
een creatieve manier verdeeld in twee verschillende, nieuwe functies: woningen 
en kantoor. Door deze functiewijziging heeft Masters in BIM aangetoond dat het 
gebouw multifunctioneel inzetbaar is en dat zij zelf de software flexibel in 
kunnen zetten.  
Ook heeft het team verschillende berekeningen gemaakt: hoeveelheid 
wapening, geluidsverdeling, lichtinval, etc. En zijn ze bezig geweest het 
kunstwerk (de brug) te visualiseren en de planning eraan te verbinden. De 
relatie tussen het gebouw en de brug – met name voor de ontsluiting – hebben 
ze gevisualiseerd. Het team heeft echter qua visualisaties en 
documentmanagement niet de beste resultaten neergezet. Er zijn weinig 
animaties en filmpjes geproduceerd en er zijn nauwelijks documenten geplaatst 
in het gemeenschappelijk archief ProjektpleK12. Daarnaast is het gebruik van 
COINS onvoldoende duidelijk naar voren gekomen.  
Aan de andere kant is de software wel optimaal gebruikt om de verschillende 
modellen samen te voegen. Ook is de organisatie aangepast door verschillende 
disciplines in gemengde, en dus multidisciplinaire subteams te laten werken. 
Binnen deze subteams werden de mensen gerouleerd om kennis binnen het 
team te verspreiden. Masters in BIM  heeft deze dag afgesloten met een 
PowerPoint presentatie, waarin zij het beoogde proces voor het gebruik en 
beheer van informatie aantoonden. De innovatieve en procesgerichte aanpak 
waren doorslaggevend om Masters in Bim uit te roepen tot dagwinnaar.  

 
Brain In Motion 
Tijdens de ochtendbespreking heeft Brain In Motion zich voorgenomen zich 
meer te houden aan de voorgestelde criteria van het panel. Daarnaast zijn zij 

                                       
12 ProjektpleK: digitaal projectmanagementsysteem voor het centraal beheren van de informatiestromen en 
het beheersen van het proces 
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begonnen met het creatief en continu presenteren van hun resultaten op de 
SMART-boards middels printsscreens. 
Wanneer informatie van het ene programma naar het andere toegaat, is het 
mogelijk dat informatie verloren gaat. Mede doordat het team de parameters 
niet goed ingesteld had, traden er fouten op in de IFC-bestanden. Na correctie 
produceerden zij de juiste informatie en hebben ook, net als de andere teams, 
het project verder afgebakend.  Een aantal disciplines werkte met een halve 
verdieping en de rest met twee verdiepingen.  
Het team heeft goed gebruik gemaakt van de BIM-server en de BIM-manager 
was duidelijk aanwezig voor de coördinatie van het project. Helaas was de GIS-
persoon niet aanwezig en kon het panel weinig tot geen vooruitgang of 
afstemming zien tussen het gebouw en de omgeving.  
Ook hebben ze geconstateerd dat informatie vaak werd hergebruikt, maar niet 
altijd op de juiste manier. Zo maakte de constructeur bijvoorbeeld een 
constructieve wand, waarna de installateur deze overnam en daar zijn leidingen 
doorheen plaatste. In de daaropvolgende clash13 werd dan door  beide 
disciplines gezocht naar een oplossing. 

 
Figuur 11: gesimuleerde constructieve vervormingen 

                                       
13 Clash: Afstemmingsfouten in het model, waarbij foute aansluitingen of doorkruisingen gedetecteerd worden 
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Wat mij tijdens de BIMCaseweek vooral tegenviel was: Eigenlijk niets, behalve dat het dodelijk 
vermoeiend was. Het leukste dat ik mij van de BIMCaseweek herinner is de enorme energie die 
vrijkwam en die ook mij op de been hield.  
 
Hans Versloot, Syntens 

 
Ter ondersteuning van en als voorbeeld voor de levenscycluskosten heeft Brain 
in Motion de kozijnen zeer gedetailleerd uitgewerkt. Nadat ze in Excel een 
kozijnenstaat hebben opgesteld, zijn de kosten en onderhoud aan elkaar 
gekoppeld. Dit vormde het uitgangspunt voor de materiaalkeuze voor 
aluminium, hout en kunststof. De garantie van elk materiaal was goed af te 
lezen en de verwachte levensduur werd weergegeven in een grafiek. Brain in 
Motion heeft de dag afgesloten met een presentatie waarin zij veel aandacht 
gaven aan de informatiestructuur en het detailniveau van de modellen. 
 

 
Team 3D 
Tijdens de ochtendbespreking heeft het team zich voorgenomen het hele project 
van vooraf aan te specificeren door terug te redeneren naar het  PvE. Op deze 
manier wilde Team 3D het project Cradle to Cradle14 benaderen. Het gebouw is  
flexibel indeelbaar gemaakt  met een kolommen- en een schijvenstructuur. 
Daarmee werd het gebouwontwerp indeelbaar in een woon- en kantoorfunctie.   
De civiele discipline van het team maakte gebruik van Systems Engineering15, 
maar had op de tweede dag nog geen duidelijk systeem voor informatiebeheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
14 Cradle to Cradle (C2C): het nuttig toepassen en hergebruiken van alle materialen (en afvalstoffen) voor, 
tijdens en na de levensduur van een gebouw 
15 Systems Engineering: benadering waarbij een (complex) project uiteengerafeld wordt in beheersbare en 
onderling verbonden onderdelen 
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Figuur 12:  Concept van Systems Engineering bij Team 3D 

 
Mede om dit probleem te tackelen, heeft team 3D besloten gezamenlijk één 
softwarepakket als uitgangspunt voor het model te gebruiken. Hierdoor konden 
meerdere mensen tegelijk aan één tekening werken, zonder 
afstemmingsproblemen. Ook wilde het team zoveel mogelijk aspecten 
visualiseren en het gebouw en brug in één model combineren. Hiermee werd 
onder andere de ontsluiting van het gebouw vanuit het plangebied aantoonbaar. 
Voor het gebouw werd een geluidanalyse gemaakt met gegevens van de nabij 
gelegen spoorwegen en van de scheepvaart op het IJ. 
Door de documenten gecodeerd te beheren waren documenten snel vindbaar en 
ontstond samenhang tussen de informatie. Definitieve bestanden werden na 
goedkeuring omgezet in IFC-bestanden.  
De samenwerking tussen disciplines binnen het team verliep gestructureerd. 
Daarnaast werden ook externe deskundigen (buiten BIMCaseweek) om 
informatie en kennis gevraagd. Ten opzichte van de andere twee teams heeft 
team 3D het project afgebakend naar één verdieping en hebben ze meer 
aandacht besteed aan de drie eisen van opdrachtgever (geluid, zonnewering en 
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uitzicht). Team 3D heeft deze dag afgesloten met een presentatie waarin zij met 
name toonden hoe voldaan werd aan de eisen van de opdrachtgever. 
 

 
 

Figuur 13: BIM-filosofie van Team 3D 

Dagrapportage woensdag: Dag van de ontwikkeling 

Nu de projectorganisatie stond en al grote stappen met het model gemaakt 
waren, konden de teams zich woensdag richten op verdere verdieping en 
aanscherping van het model. Ook was woensdag de dag dat de Bouw & ICT-
beurs begon en de BIMCaseweek haar deuren opende voor geïnteresseerden. 
Door de grote belangstelling werden er in plaats van de geplande drie, zes 
rondleidingen verzorgd. 
 
Masters in BIM 
Vandaag moest Masters In BIM aantonen dat het protocol (en daarmee het 
model) dat zij opgezet hadden, ook daadwerkelijk integraal werkte. Doordat 
Masters In BIM het enige team was dat werkte met COINS, werd verlangd dat 
zij het gebruik van en de communicatie met deze methodiek aan kon tonen. De 
focus lag vandaag op de uitwerkingen en oplossingen die het team uit het model 
kon halen (planningen, 2D tekeningen etc.).  
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Er is dus nog een grote strijd te voeren om efficiënter te gaan ontwerpen en bouwen. De juiste 
branche moet op de juiste tijd investeren in ontwikkelingen. Dit kost energie. Menselijke 
energie die we afgelopen week hebben zien ontstaan. Alhoewel iedereen alles heeft gegeven, 
verlaat men toch de jaarbeurs met een nieuw soort power. En deze is groter dan voorheen. 
Een gevoel van eendracht, positiviteit en voldoening. Want we hebben het voor elkaar 
gekregen. Meer dan we hadden verwacht. Helaas misten we in de BIMcaseweek belangrijke 
spelers zoals méér opdrachtgevers, méér aannemers en méér leveranciers van 
bouwmaterialen. Diegene die wel participeerden hebben nu een streepje voor in de 
ontwikkeling. Maar BIM werkt pas echt als we allemaal mee doen. 
 
Johan de Groot, Wagemaker 

 
Figuur 14: Procesaanpak van Masters in BIM 

 
Met COINS kon het team goed laten zien dat de gegevens die het model 
genereerde, voor specifieke doeleinden gebruikt konden worden. Zo konden ze 
bijvoorbeeld alle sanitaire informatie (kranen, wasbakken, etc) uit het model 
halen en verder specificeren naar typering, fabrikant, positionering, etc. 
Andersom waren deze onderdelen direct en gecategoriseerd oproepbaar 
wanneer gezocht werd op bijvoorbeeld fabrikant of typecode. Hiermee gaf het 
team een goed beeld van het beoordelingscriterium ‘rijkheid van gegevens’. 
Voor het inspelen op de beleving van de uiteindelijke bewoner heeft het team 
een realistische en dynamische skyline van Amsterdam ingepast. Daarnaast kon 
zij door toepassing van een speciaal programma met een Wii-controller vrij door 
het model heen ‘lopen’.  
De civieltechnische discipline heeft de bouw van de brug gekoppeld aan de 
planning om het bouwproces te simuleren. 

 
Brain In Motion 
Bij Brain in Motion stond de BIM-server centraal waardoor alle disciplines hun 
eigen onderdelen in het model konden opbouwen en verbeteren. De BIM-server 
maakte het eenvoudig de versies te beheren.  Immers, bij alle tekeningen in het 
model staat vermeld wie er aan gewerkt heeft en wanneer. De nieuwe versies 
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werden apart opgeslagen, zodat revisies met elkaar vergeleken konden worden. 
Het model blijft dus ‘up-to-date’ zonder de informatie van doorgevoerde 
wijzigingen te verliezen. 
Het team heeft veel aandacht besteed aan het  invoeren van 
wapeningsinformatie in het model. Zodra alles kloppend in het 3D model stond, 
konden hier gemakkelijk wapeningstekeningen uitgehaald worden.  
 

 
 

Figuur 15: Afstemming in te storten ankerbouten  
voor de staalconstructie met de wapening 

 
 
Op de derde dag heeft het team ook hard gewerkt aan het Geografisch 
Informatie Systeem (GIS). Zo werden de geluidsniveaus in de omgeving in 
kaart gebracht en werd de volledige skyline voor een bepaald appartement 
gevisualiseerd. Ook werd de lichtinval in een appartement onderzocht en 
weergegeven middels een zogenaamde bezonningsstudie. 
 
 
Team 3D 
Het werken met dezelfde software stelde Team 3D in staat op relatief 
gemakkelijke wijze een eigen server in te richten. Echter, de traceerbaarheid 
van wijzigingen en het achterhalen van gegevens was niet transparant en was 
dus foutgevoelig.  
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Team 3D had een duidelijke focus op de eisen van de opdrachtgever, welke 
voornamelijk gericht waren op de gebruiksfase van het gebouw. Het 
positioneren en typeren van zonwering bijvoorbeeld, heeft team 3D volledig 
geïntegreerd in het model. Op deze wijze kon zij middels een bezonningsstudie 
de lichtinval simuleren bij open en gesloten zonwering. 
Door het model te koppelen aan de planning, was het team in staat de 
ontwikkeling van het gebouw in de bouwfase te simuleren in een animatie. Dit is 
waardevolle informatie voor een werkvoorbereider die te maken heeft met de 
bouwplaatsinrichting en de bouwlogistiek. 
 

 
 

Figuur 16: Planning gebruikt voor de bouwsimulatie van de brug 

 
Net zoals Masters in BIM had Team 3D een kantoorfunctie aan het model 
toegevoegd. Hiermee konden ze duidelijk de (constructieve en 
installatietechnische) verschillen aangeven tussen de woon- en kantoorfunctie. 
De verdiepingen van de kantoorvariant werden uitgevoerd met een 
kolommenstructuur in plaats van een schijvenstructuur (appartementen).  
Het team heeft op deze dag ook experts van buitenaf betrokken. Zij hebben het 
team geholpen met de geluidsanalyse door een onderzoek op locatie 
(Amsterdam) uit te voeren. 
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Figuur 17: Kantoor versus appartement 
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Dagrapportage donderdag Dag van de afronding 

De laatste dag, de laatste loodjes. De teams hebben in de namiddag de 
eindpresentatie voor een groot publiek en zullen zich voornamelijk moeten 
richten op zichtbare (en presenteerbare) resultaten. De meeste deelnemers zijn 
woensdag tot laat gebleven en hebben op donderdag veel werk verzet om de 
puntjes op de ”i” te zetten. Daarnaast was wederom de belangstelling vanaf de 
beursvloer groot en konden niet drie, maar vijf rondleidingen gegeven worden. 

 
 

Masters in BIM 
Op de laatste dag van de BIMCaseweek was Masters in BIM, net zoals de andere 
twee teams, voornamelijk bezig met afrondende werkzaamheden en het 
voorbereiden van de presentatie. Met name de koppeling van het gebouw, de 
brug en de planning verdiende extra aandacht. Daarnaast werd er besloten niet 
meer verder te werken aan een aantal onderdelen. Zo was het team van plan 
een simulatie te maken waarin de toekomstige bewoner zelf door het 
appartement kon lopen met tevens een zichtbare skyline. Vanwege tijdgebrek 
kon dit niet meer gerealiseerd worden.  
 

 
 

Figuur 18:  Wapening met buigstaat 
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Ik hoop op basis van de BIMCaseweek dat de slechte samenwerking/ uitwisseling van de 
verschillende pakketten verbeterd. 
 
Gerard Bijvank, Arcadis Nederland BV) 
 

Masters in BIM toonde wel aan dat het COINS systeem werkt. Het was 
eenvoudig door het systeem te klikken en zo de gezochte informatie te vinden. 
Met hun databasesysteem was het mogelijk met standaardapplicaties 
leveranciersinformatie op te roepen uit het model.  
Ondanks de tijdsdruk toonde het team veel belangstelling voor de bezoekers 
van de rondleidingen. Ze had een korte presentatie gemaakt waarin de 
werkwijze werd toegelicht en had ze verschillende afbeeldingen opgehangen 
zodat de bezoekers inzicht kregen in de dagelijkse voortgang. 
In de middag werd de eindpresentatie in elkaar gezet en getest, zodat deze 
vlekkeloos zou verlopen in de grote zaal. 
 
 
Brain In Motion 
Ook Brain In Motion had nog veel werk op de laatste dag. Door de afwezigheid 
van de GIS-expert was het niet mogelijk de skyline beter uit te werken; en kon 
deze niet in de beelden van de appartementen geplaatst worden. Het team kon 
echter wel veel aandacht besteden aan het verder uitbreiden van het 
detailniveau van de informatie. 
Doordat het team vroeg begon met het indelen van de presentatie, had ze 
voldoende flexibiliteit voor last minute veranderingen. De onderdelen van de 
presentatie, gevoed vanuit verschillende disciplines, waren hierdoor goed op 
elkaar afgestemd. 

 
Team 3D 
Ook voor Team 3D stond de laatste dag vooral in het teken van het in elkaar 
zetten van de eindpresentatie en het aanvullen van ontbrekende informatie.  
Op het laatste moment is nog gewerkt aan een simulatie waarin het bouwproces 
werd weergegeven aan de hand van de planning. Dit werd tevens gekoppeld 
aan de bouwplaatsinrichting.  
Ook door Team 3D werd vroeg op de dag begonnen met het in elkaar zetten 
van de eindpresentatie, mede omdat ze zoveel mogelijk informatie aan de 
bezoekers wilde laten zien. 
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Eindpresentaties 

De laatste dag was ook de dag van de van de eindpresentaties. Naast het 
afmaken van de verschillende onderdelen in het model, moest ook de 
presentatie samengesteld worden. De presentaties werden bezocht door 
collega’s, bedrijven binnen de sector, de opdrachtgever, sponsoren en 
bezoekers van de Bouw & ICT beurs. Het was van belang om deze brede 
doelgroep het belang van BIM te tonen. Voor de opdrachtgever zijn de 
visualisaties om de appartementen te verkopen van belang, terwijl voor een 
aannemer de optimalisatie van het bouwproces van belang is. . Hierin hebben 
de teams een goede middenweg gevonden. Hieronder zijn de verschillende 
presentaties beschreven per team. 
 
Masters in BIM 
De presentatie van Masters in BIM was gericht op het gevolgde proces tijdens 
de BIMCaseweek.  
Beginnend met de eerste kladversie van de procesgang, tot het uitgewerkte 
processchema. Van input, protocol, naar het model en de uiteindelijke  output. 
Met hieraan toegevoegd per onderdeel de op te leveren documenten en welke 
tools hierbij gebruikt zijn. Ook het schema met de softwareprogramma’s  werd 
toegelicht en het gebruik van  COINS werd duidelijk.  
Daarnaast werd de gegenereerde informatie getoond. Deze bestond uit:  

� De plaatsbepaling van het gebouw; 
� Locatiebepaling vanuit het Rijksdriehoeksstelsel; 
� Geluidsanalyse; 
� Clash detectie (de combinatie tussen constructie en installaties); 
� Alternatieve gevel; 
� Alternatieve indeling (kantoorfunctie); 
� Constructieve berekeningen in combinatie met wapening  voor de brug 
met buigstaat; 

� Ingetekende installaties, gekoppeld aan leveranciers en planning; de 
combinatie hiervan levert dan een visualisatie en tekening op; 

� Schema van de samenwerking tussen verschillende software; 
� Uitgewerkte zonnewering in opdracht van de opdrachtgever. 
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Brain In Motion 
Bij Brain in Motion startte de presentatie 
met een afbeelding van een door midden 
gesneden ui. Deze ui was vergelijkbaar 
met de informatiestructuur in het BIM 
van Brain in Motion. Allereerst was een ui 
om te huilen vanwege de problemen die 
men tegenkwam. Maar veel belangrijker 
was om de verschillende lagen waaruit 
een ui is opgebouwd te laten zien. De 
opbouw binnen hun organisatie werd 
hiermee vergeleken. Dus schematisch 
met een opbouw in verschillende lagen. 
Waar het bij Brain in Motion om draaide 
was de BIM-server. De werking en het 
gemak hiervan werd duidelijk gemaakt. 
Het grootste voordeel hiervan was de mogelijkheid om clashdetectie uit te 
voeren tussen verschillende delen van het model. Ook door Brain in Motion werd 
een het model verrijkt met gedetailleerde informatie van de verschillende 
disciplines  bestaande uit: 

� Bouwkundige, constructieve en installatietechnische gemodelleerde 
modellen; 

� Een energie/EPC berekeningen; 
� Een studie naar de akoestiek in de verschillende ruimtes van het 
appartementengebouw; 

� Beheer en onderhoud gekoppeld aan de verschillende materialen; 
� Een levenscyclusanalyse16 tot in detail uitgewerkt voor de kozijnen, in 
combinatie met een kostenanalyse voor de verschillende materialen voor 
de kozijnen; 

� Het gebouw en het viaduct geplaatst in hun omgeven aan de hand van 
GIS; 

� Voorstel voor de zonnewering. 
 
Team 3D 
Bij de presentatie van team 3D was meteen duidelijk wat men te zien zou 
krijgen. De presentatie was namelijk opgedeeld in de modelstructuur, de 
omgeving, het gebouw, de verdieping en het appartement. Hierin bestond de 
modelstructuur uit een vergelijking tussen BIM en het wassen van kleding, het 

                                       
16 Levenscyclusanalyse: methode waarbij een analyse gemaakt wordt van een gebouw, bouwdeel of object 
over de totale levenscyclus ervan. Meestal vindt de analyse plaats op basis van kosten (investering + beheer 
& onderhoud) of op basis van CO2-belasting (productie + toepassing/(her)gebruik + sloop) 
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Voor mij was deze BIMCaseweek een groot succes, omdat zich weer heel veel nieuwe partijen 
hebben gemeld als deelnemer en geïnteresseerde. Het is duidelijk dat de BIMCaseweek in een 
grote behoefte voorziet. Zonder barrières van geld en contract zijn mensen in staat om grote 
meerwaarde uit het samenwerken met gebruik van een BIM te halen. Het is deze derde keer 
weer aangetoond dat het mogelijk is! 

 
Jan Kees Pikkaart, Projectleider BIMCaseweek, BouwnD 

grote aantal foutmeldingen en een uitleg van de BIM server. De uitleg van de 
BIM server werd i.v.m. de dubbeling die op zou treden door uitleg van team 
Masters in Bim, achterwege gelaten. In de koppen de omgeving, het gebouw, de 
verdieping en het appartement kon men zien welke informatie toegevoegd is 
aan het model. Als enige team had team 3D een visualisatie tijdens de 
uitvoeringsfase, gekoppeld aan de planning. Daarnaast hadden ook zij de 
volgende  informatie uit het model gegenereerd: 

� Een gewapende en gerenderde brug, met hieraan gekoppeld: 
hoeveelheden, planning, kosten, buigstaten, clash detectie, 
bovenaanzicht/doorsnede en detailtekeningen; 

� Een volledig uitgetekende constructieve verdieping. Een rekenmodel met 
vervorming van de constructie, hieraan gekoppeld de wapeningsopgaven; 

� Een uitgetekend bouwkundig model, inclusief gerenderde afbeeldingen die 
goed gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden; 

� Berekeningen van installaties en energiegebruik; 
� Uitgewerkte installaties, die getest zijn met clash detectie; 
� Twee uitgewerkte versies van een appartement; één als schijvenstructuur 
in appartementvorm en de ander in kolommenstructuur met een 
kantoorfunctie; 

� Integrale oplossing voor de gevel i.v.m. geluid en de bezonning; 
� Een zonnestudie die de hoeveelheid zonlicht aantoont in het 
appartement; 

� Een uitgewerkt voorstel voor de zonnewering. 
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Figuur 19: Gewapende en gerenderde brug 
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Aanpak teams 
Vanaf de eerste dag werd al meteen duidelijk dat de drie teams elk een 
verschillende aanpak kenden. De samenwerking tussen 20 mensen die elkaar 
bijna allemaal nog nooit gezien hadden, moest georganiseerd worden. De teams 
hadden wel allemaal hetzelfde doel: een zo hoog mogelijk BIM gehalte bereiken. 
De eerste dag waren hier nog geen resultaten van te zien vanwege het 
opstarten en het niet kritisch genoeg kijken naar de BIMCriteria. Naar mate de 
week vorderde nam het BIM gehalte toe. Hieronder is per team te zien welke 
aanpak werd gekozen. 
 

Masters in BIM 

Masters in BIM startte de BIMCaseweek met een procesgerichte strategie. Zij 
toetste de verkregen IFC-bestanden en de bruikbaarheid van de beschikbare 
programma’s. Uitwisselbaarheid van de beschikbare middelen en informatie 
bepaalde de strategie voor de rest van de week. Deze draaide om COINS. Hierin 
kon alle gegenereerde informatie en tekeningen gekoppeld worden. Ook het 
versiebeheer werd binnen COINS bijgehouden. Doordat men de eerste dag 
volledig had benut met het uitzoeken van de compatibiliteit van de verschillende 
programma’s, leverde dit geen tot weinig foutmeldingen op en kon men op een 
efficiënte manier het model verreiken. Daarnaast werden de verschillende 
disciplines binnen Masters in BIM, niet opgedeeld in de ‘standaard’ subgroepen. 
Deelnemers wisselden regelmatig van plaats ter bevordering van de 
samenwerking.  
 

 
 

Figuur 20: Procesgang Masters in BIM 

 

Brain in Motion 

Brain in motion had een productgerichte strategie. Er werd al snel een BIM 
server opgestart met een BIM manager. De verwerkte en gegenereerde 
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informatie werd geplaatst op de BIM server. De strategie van dit team draaide 
hier dan ook helemaal om. Door alles hierin te verwerken kon men zo ‘up-to-
date’ mogelijk werken. In eerste instantie werden de verschillende disciplines 
verdeeld in de ‘standaard’ discipline georiënteerde subgroepen. Later in de week 
veranderde dit om tot betere eindproducten te komen.  

 
 

Figuur 21: Softwareorganisatie van Brain in Motion 

 

Team 3D 

Team 3D koos dezelfde productgerichte strategie als Brain in Motion, maar had 
een duidelijker focus op de organisatie. De teamformatie startte met een Belbin-
test. Dit om te na te gaan  welke mensen het beste zouden kunnen 
samenwerken. Het doel van de eerste dag was de planning voor de rest van de 
week in kaart te brengen. Er werd een managementteam samengesteld die de 
tactieken bepaalde. Een goed georganiseerd team dus bij Team 3D. Daarnaast 
werd er bij Team 3D ook geëxperimenteerd met de mogelijkheden in de 
verschillende programma’s. Het team besteedde veel aandacht aan de 
visualisatie van de informatie wat leidde tot grafisch mooie resultaten. 
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Figuur 22: BIM aanpak van Team 3D 
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Ik hoop op basis van de BIMCaseweek dat het Bimmen zoals daar toegepast brede toepassing 
gaat vinden in de Nederlandse bouwsector. Tot volgend jaar!  
 
Martijn de Riet, MdR advies 

Observaties beoordelingspanel 
Het beoordelingspanel is tijdens de BIMCaseweek continu aanwezig geweest om 
mee te kijken met de vorderingen van de drie teams. Naast de dagelijkse 
beoordelingen, heeft zij de teams steeds gemotiveerd met aanbevelingen voor 
verbetering van het resultaat of het proces. Het panel heeft zich door de 
voortdurende aanwezigheid van tenminste zes panelleden een 
teamoverschrijdend beeld kunnen vormen.  
 
Tijdens de BIMCaseweek 2010 beoordeelde het panel op basis van 
aanbevelingen uit voorgaande edities, de teamdoelstellingen, de negen 
BIMCriteria en inzichten vanuit de literatuur. Dit hoofdstuk beschrijft de manier 
waarop het panel de teams heeft geobserveerd en de inzichten die daaruit 
voortvloeiden. 

Aanbevelingen uit de BIMCaseweek 2008 

Uit de voorgaande editie van de BIMCaseweek (2008) zijn aanbevelingen 
opgesteld voor deze editie. In 2008 werden deelnemers gestimuleerd om 
informatie te verbinden aan het 3D model en was 3D ontwerpen geen 
hoofdactiviteit meer zoals in 2007. Uitwisselbaarheid van informatie en het 
gebruik van gestandaardiseerde werkwijzen waren belangrijke aandachtspunten 
bij de BIMCaseweek 2008. De rijpheid van BIM voor praktijktoepassingen liet in 
2008 nog te wensen over, omdat de werkmethoden nog experimenteel waren 
en het gebruik van databasesystemen nauwelijks aan bod kwam. In 2008 
werkten gespecialiseerde disciplines aan specifieke onderdelen van het project, 
waardoor de interdisciplinaire samenwerking werd beperkt. Naar aanleiding van 
de BIMCaseweek 2008 gaven de organisatie en het panel aanbevelingen voor de 
derde BIMCaseweek ten aanzien van werkmethoden, projectorganisatie en 
informatiegebruik. 
De toepassing van een object georiënteerde engineeringmethode moest een 
speerpunt worden bij de BIMCaseweek 2010. Standaardisatie-initiatieven voor 
informatiegebruik en -beheer in de bouw zoals COINS, IFD, VISI17, CHEOBS18 en 

                                       
17 VISI: afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie 
18 CHEOBS: objectenbibliotheek voor de GWW 



 

 

15 t/m 18 maart 2010 
 
 

Eindrapport 
 

 

 
39/88 
 

 

 
Ik hoop op basis van de BIMCaseweek dat deze kennis gedragen gaat worden binnen onze 
organisatie en dit tevens concreet word gemaakt.  
 
Dirk Verweij, Royal Haskoning 

ETIM19 werden in 2008 nauwelijks opgepakt en moeten meer aandacht krijgen. 
De op objecten en specificaties gebaseerde werkmethode Systems Engineering 
werd in 2008 niet bewust toegepast in het project en diende bij een volgende 
BIMCaseweek editie bewust toegepast te worden. Uit de BIMCaseweek zou een 
beschrijving van de object georiënteerde werkwijze in een BIM moeten 
voortkomen, aldus de aanbevelingen uit 2008. 
Het projectteam hanteerde in 2008 een functionele rolverdeling die de 
doelstelling van de BIMCaseweek niet optimaal ondersteunde wat mede 
resulteerde in de competitieve opzet in 2010. In 2008 was het scenario rond het 
project onduidelijk vanwege ontbrekende data waardoor de teams in 2010 
voorzien werden van meer informatie. Het projectscenario moet de teams 
helpen bij het opzetten van een organisatie- en informatiestructuur, zo luidde 
de aanbeveling uit 2008. Bij de invulling van de teams met deelnemers moet de 
inhoud van het project bepalend zijn aldus het panel en de organisatie van de 
BIMCaseweek 2008. 

Teams moesten naar aanleiding van de BIMCaseweek 2008 voorzien worden 
van uitgebreide objectgeoriënteerde informatie zodat de deelnemers zich in 
2010 konden richten op het gebruik van een BIM. De informatie moest daarbij 
beschikbaar gesteld worden in een vorm die de toepassing van een modelserver 
stimuleert, hetgeen in 2010 resulteerde in de aanlevering van informatie in IFC-
formaat. Beschikbaar gestelde informatie moest de teams sturen in het opzetten 
van een organisatie- en informatiestructuur. Daarnaast stuurt de beschikbare 
informatie naar de applicaties die de teams inzetten in een BIM. 
Aanbevelingen uit 2008 hebben geleid tot aanpassingen in de organisatie, 
werkmethoden, toegepaste applicaties, en de beschikbare informatie. Het panel 
heeft naast de aanbevelingen uit 2008 aanvullende aandachtspunten 
gedefinieerd die benoemd worden in de volgende paragraaf. 
 

                                       
19 ETIM: internationaal, standaard artikelclassificatiesysteem voor de installatiesector 
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Figuur 23: Luisterend oor voor de uitleg  
van de beoordeling door het Panel 

Aandachtspunten beoordelingspanel  

Het panel heeft de teams dagelijks beoordeeld op basis van de BIMCriteria, die 
de doelstelling van de BIMCaseweek vertaalt naar negen meetbare criteria. De 
teams hadden daarnaast ook een eigen doelstelling voor de afbakening van het 
dagelijks te leveren werk. De teamdoelstellingen en de negen criteria zijn door 
het panel samengevoegd in de volgende vijf algemene beoordelingscriteria: 
strategie, proces, organisatie, tools en informatie. 
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Figuur 24: Veel verschillende software met elk haar eigen functionaliteit 

 
Strategie 
De strategie is de methode of aanpak die de teams gebruiken om hun 
doelstellingen te behalen. In een strategie worden de volgende ingrediënten 
opgenomen: proces, organisatie, tools en informatie. Een BIM wordt 
samengesteld en onderhouden op basis van de doelstelling en de beschikbare 
middelen in een project. Een BIM voorziet alle disciplines van informatie 
gedurende de hele levenscyclus van een bouwwerk. In een snel veranderende 
sociale en economische omgeving ondersteunt een BIM de betrokken disciplines 
bij de besluitvorming in het bouwproces. Een strategie voor het toepassen van 
BIM is noodzakelijk om een gemeenschappelijk en technisch bruikbaar model te 
ontwikkelen en te onthouden. 
 
Proces 
Binnen het proces onderscheiden we het virtuele proces in het model en het 
werkelijke proces waarbij verschillende disciplines samenwerken. Het virtuele 
informatieproces moet aaneengesloten, gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. 
Daarnaast moet het virtuele proces de samenwerking stimuleren in de virtuele 
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Het voor een derde keer organiseren van de BIMCaseweek is ontzettend leuk om te doen. En 
de Jaarbeurs is zeker een heel goede en professionele locatie. Maar de derde keer geeft ook 
veel van het bekende. Een volgende keer mag er voor mij wel wat meer uitdaging in.  
 
Kaja Pohlmann, Evenementorganisator BIMCaseweek, Kater Produkties 

omgeving, zodat de volledige samenwerking behaald kan worden bij het 
compleet toepassen van BIM. Het werkelijke proces gaat in op de voortgang van 
een team tijdens de competitie waarbij het model gemeenschappelijk gebruikt 
en beheerd wordt. De voortgang van het teamproces moet gepland, getoetst en 
eventueel bijgestuurd worden, zodat het behalen van de doelen niet in gevaar 
komt. 
 
Organisatie 
Het project, de deelnemers, de middelen en het teamdoel waren uitgangspunten 
voor de teams om een organisatiestructuur op te zetten. Het panel gebruikte de 
relatie tussen de effectiviteit van de teamorganisatie met de doelen, objecten en 
producten als beoordelingsaspect. Teams wijzigden hun organisatie op basis van 
de voortgang in het project. Interne en externe samenwerking was noodzakelijk 
om te beschikken over alle benodigde informatie, kennis en middelen voor het 
bereiken van de doelstellingen. De teams vertaalden de activiteiten in een 
informatiestructuur ter ondersteuning van samenwerking en de verdeling van de 
verantwoordelijkheden rond het opleveren van producten. 

 
Tools 
De opkomst van BIM in de bouwsector resulteert in (het gebruik van) nieuwe 
softwareapplicaties. Voordat men een applicatie toepast, moet onderzocht wat 
een applicatie bijdraagt in het model en hoe deze vervolgens toegepast moet 
worden om het gewenste resultaat te bereiken. Binnen applicaties worden de 
volgende categorieën onderscheiden: modelleer-, view-, expert- en 
datamanagementsystemen. In een modelleerapplicatie kan een 
objectgeoriënteerd model worden opgebouwd. Met een viewer kan een model 
ingezien worden in verschillende weergaven, maar kunnen geen wijzigingen 
worden aangebracht. Een expertsysteem wordt door een specialistische 
discipline toegepast om een model te analyseren en specifieke informatie toe te 
voegen. Datamanagementsystemen ondersteunen parallelle werkmethoden en 
kunnen informatie selecteren en sorteren, zodat deze in alle fases van de 
levenscyclus toegepast kan worden. Tussen de vier typen applicaties moet 
informatie uitwisselbaar zijn om het model bruikbaar te houden. 
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Figuur 25: Compatibiliteitstabel bestandsformaten 

gemaakt door Masters in BIM 

 
Informatie 
De teams werken met inputinformatie (gedeeltelijk ter beschikking gesteld) wat 
resulteert in nieuwe output in de vorm van een definitief ontwerp. In de output 
van informatie wordt onderscheid gemaakt tussen het kwaliteits- en 
kwantiteitsniveau. Inputinformatie wordt hergebruikt of opnieuw gedefinieerd 
door de teams voor verder gebruik in het BIM om de werking van applicaties te 
controleren en een product voor de klant te ontwikkelen. Informatie wordt 
hergebruikt door extra relaties aan objecten toe te voegen, zodat informatie 
effectiever beheerd en gebruikt kan worden. Verschillende methodes worden 
toegepast voor het delen, uitwisselen, toetsen en samenvoegen van informatie 
in een bruikbaar en toegankelijk model voor alle betrokken disciplines. Broncode 
systemen verbeteren de informatie uitwisselbaarheid tussen verschillende 
disciplines met eigen belangen. 
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Teamobservaties 

De observaties die het panel heeft uitgevoerd bij de teams worden in deze 
paragraaf verbonden aan de aandachtspunten. Het panel heeft vragen opgesteld 
om de BIM criteria en teamdoelstellingen na te gaan en deze te verbinden aan 
de benoemde aandachtspunten. 
 
Strategie 
Tijdens de BIMCaseweek 2010 heeft geen enkel team een letterlijke BIM 
definitie uitgewerkt en deze vertaalt naar een strategie. De drie teams hebben 
het begrip BIM wel specifiek benaderd. Team Masters in BIM heeft BIM 
benaderd vanuit een procesperspectief en team Brain In Motion en Team 3D 
hanteerden een productperspectief. De drie teams hebben vanuit dit perspectief 
een methode voor het organiseren van informatiestromen benoemd en 
toegepast.  
 

 
 

Figuur 26: Met het BIM rekenen aan geluidseisen 
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Team Masters in BIM heeft op basis van inzichten vanuit applicaties en 
methoden een BIM methode ontwikkeld in de vorm van een iteratief cyclisch 
ontwerpproces met de activiteiten: input, protocol, model en output. Team 
Brain In Motion beschreef een informatie uitwisselingsmethode met drie niveaus 
op basis van de capaciteiten van de beschikbare applicaties en werkmethoden. 
Daarnaast heeft dit team de objectgeoriënteerde werkwijze van het “Building 
Brains” initiatief geadopteerd. De methode van Team 3D berustte op 
praktijkervaring en was gericht op een stabiele gemeenschappelijke 
werkomgeving, waaruit informatie werd geëxporteerd voor aanvullende 
bewerkingen.  
De implementatie van BIM in de projectorganisatie werd door de drie teams op 
verschillende wijzen aangepakt. Masters in BIM werkte in een netwerkstructuur 
om doelmatig de toepassing van diverse BIM-methoden en -applicaties te testen 
en dit proces weer te geven in producten. Team 3D hanteerde een 
netwerkstructuur om productgericht te werken en de daarbij optredende 
problemen op te lossen met aanpassingen in de toegepaste applicaties of 
informatiestructuur. Brain in Motion werkte met een hiërarchische structuur die 
werd onderhouden door implementatie van een BIM server waarin de autorisatie 
en uitwisseling van informatie werd georganiseerd. 
 

 
 

Figuur 27: Detecteren en oplossen van inconsistenties 

 
De drie teams hadden het doel om gemeenschappelijk informatie te gebruiken 
en te beheren door toepassing van de beschikbare applicaties in een BIM. Naar 
dit doel werd gestuurd met de onderling gerelateerde succesfactoren: 
uitwisselbaarheid, overbodige informatie en rijkheid van gegevens. Alle teams 
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constateerden dat een verbetering van de uitwisselbaarheid resulteert in een 
reductie van overbodige informatie. Daarnaast meldden zij dat het verrijken van 
een model met specialistische informatie succesvol verloopt als de 
disciplinegebonden applicatie vooruit en terug kan uitwisselen met het 
basismodel. Indien deze uitwisseling in twee richtingen niet mogelijk is, 
resulteert dit in overbodige informatie wat ten koste gaat van het overzicht en 
het gemeenschappelijk gebruik van informatie. 
Brain In Motion vertaalde de “Building Brains” gedachte naar een strategie die 
werd ondersteund door een hiërarchische organisatie, waardoor zij 
prestatiegericht konden werken op basis van de BIMCriteria. Masters in BIM had 
het doel om een beschrijving te maken van de beschikbare applicaties en hun 
onderlinge uitwisselbaarheid wat niet altijd aansloot op beoordelingscriteria in 
de BIMCriteria. Team 3D werkte resultaat gericht in een netwerkstructuur naar 
de wensen van de opdrachtgever, maar hield beperkt rekening met de 
BIMCriteria.  
 

 
 

Figuur 28: Gedetailleerde technische en productinformatie in het BIM 

 
 
Proces 
De werkelijke manier van samenwerken werd bij alle teams afgestemd op de 
opdracht. Bij ieder team ontstond een subgroep infrastructuur & (GIS) 
omgeving en een subgroep appartementen gebouw. Binnen deze 
projectorganisatie werd voor de subgroep gebouw in alle teams een traditionele 
functionele organisatiestructuur opgericht met bijvoorbeeld de disciplines: 
bouwkunde, constructies en installaties. Voor het afstemmen van lokale 



 

 

15 t/m 18 maart 2010 
 
 

Eindrapport 
 

 

 
47/88 
 

 

problemen in  het model ontstonden bij alle teams tijdelijke multidisciplinaire 
teams met bouwkundigen, installateurs en constructeurs. De BIMCaseweek 
werd georganiseerd in een open ruimte waardoor het overleg binnen het team 
en met leden van andere teams direct werd gevoerd waardoor samenwerking 
vanuit meerdere locaties nauwelijks aan de orde kwam. De teamleden hebben 
een enkele keer een beroep gedaan op niet deelnemende collega’s wat 
technisch probleemloos verliep, dankzij goede internetverbindingen. 
 

 
 

Figuur 29: Constructie en visualisatie viaduct 

  
De organisatiestructuur was bepalend voor het overzicht in de voortgang van 
activiteiten en de daaruit volgende informatiestromen. Masters in BIM 
structureerden de informatiestromen met een gemeenschappelijke server, een 
simulatiepakket, een databasesysteem en de COINS methodiek. Deze werkwijze 
sloot aan bij het doel om de uitwisselbaarheid van verschillende hulpmiddelen te 
onderzoeken, maar beperkte het inzicht in de voortgang van de verschillende 
projectonderdelen. Brain in Motion bracht het werk van het team op een vast 
tijdstip samen in de BIM server voor een toetsing en afstemming die resulteerde 
in nieuwe taken voor iedere discipline. De BIM server gaf Brain in Motion een 
goed beeld van de informatiestromen wat resulteerde in een doelgerichte 
werkwijze met inzicht in de voortgang. Team 3D had in het basis model een 
goed overzicht over de informatiestromen en daarin uitgevoerde taken. Het 
gebruik van geëxporteerde informatie naar specialistische applicaties was 
moeilijk te doorgronden. 
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Het gemeenschappelijk beheer en gebruik van informatie vraagt om het 
afstemmen van wijzigingen. Brain in Motion beheerde de verschillende versies 
van delen van het model in de BIM server en voorzag alle disciplines vanuit de 
server van actuele informatie. Masters in BIM beheerde haar wijzigingen 
gedeeltelijk in een COINS containerapplicatie, waarmee toegang verleend werd 
tot informatie aan een discipline. Daarnaast werden modellen samengevoegd en 
opgeslagen in een simulatiepakket om verschillende versies van het project te 
behouden. Team 3D beheerde grote delen van haar informatie in een centraal 
3D model. De daarbij toegepaste applicatie overschrijft de voorgaande versies 
waardoor alleen een beperkt deel van de voorgaande versies behouden bleef. 
Door oudere versies van bestanden te behouden blijft de revisie-informatie 
beschikbaar waardoor de besluitvorming in het model wordt vastgelegd. Bij 
geen enkele groep was het mogelijk om de besluitvorming achter een revisie na 
te gaan. 
 

 
 

Figuur 30: Luchtsnelheden berekend vanuit het BIM 

 
Tijdens de BIMCaseweek 2010 is aangetoond dat informatie met autorisatie 
meervoudig gebruikt kan worden waardoor de hoeveelheid dubbele informatie 
afneemt. Modellen werden daarbij gedeeld en gekoppeld waardoor verschillende 
disciplines gelijktijdig op dezelfde locatie werkten zonder de activiteiten van 
andere disciplines te verstoren. Bij de BIMCaseweek 2010 is beperkt aandacht 
besteed om het model inzetbaar te maken en aan te vullen in de bouw-, 
beheer- en onderhoudsfase. Masters in BIM toonden met een database tool aan 
hoe object informatie in verschillende vormen uit het model gegenereerd kan 
worden met standaardapplicaties ter ondersteuning van de beheer- en 
onderhoudsfase. Brain in Motion toonde hoe externe partijen het model konden 
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Wat mij tijdens de BIMCaseweek verbaasde was: de snelheid van toevoegen van extra 
informatie en in mindere mate hoe IFC daar mee om kan gaan.  
 
Thijs Hajee, deelnemer in het Panel, student Saxion Hogeschool 

inzien zonder dat zij daarbij aanpassingen kunnen doen. Team 3D vulde haar 
model aan met bouwplaatsinrichting waardoor logistieke aspecten zoals 
kraanbereik geanalyseerd werden. 

 
Organisatie 
De BIMCaseweek 2010 heeft aangetoond dat de inzet van een modelmanager in 
combinatie met een modelserver leidt tot het effectiever beheer en gebruik van 
projectinformatie. Brain in Motion organiseerde haar project als enige team op 
een hiërarchische wijze, waarbij iedereen werkte vanuit de modelserver onder 
toezicht van de BIM manager. De BIM manager hield zich alleen bezig met de 
afstemming van informatie uit de modellen van verschillende disciplines door 
het uitvoeren van een clashdetectie. Daarnaast controleerde de BIM manager of 
de juiste aanpassingen waren verricht door een model te vergelijken met een 
oudere revisie. 
Gemeenschappelijk werken in een BIM vereist het gebruik van nieuwe 
applicaties en vraagt de gebruiker om informatie te verwerken op een manier 
zodat andere disciplines deze kunnen hergebruiken. Nagenoeg alle deelnemers 
van de BIMCaseweek hadden ervaring met het gebruik van een aantal BIM 
applicaties waardoor het moeilijk was om de benodigde vaardigheden na te 
gaan. Het gebruik van methoden voor het modelleren volgens een vaste 
handelingswijze is tijdens de BIMCaseweek niet aan de orde geweest. Alle 
teams hebben echter wel een soort van protocol opgesteld met een beschrijving 
van de codering van objecten en documenten, zodat een relatie ontstond tussen 
bestaande en nieuwe informatie. De beschikbare invoer informatie was leidend 
voor de modelleer activiteiten binnen een team.  
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Figuur 31:  Databeheer middels een BIM 

 
Tools 
Bestaande informatie werd tijdens de BIMCaseweek 2010 aangeleverd in IFC 
formaat om het gebruik van een generiek uitwisselformaat te stimuleren. De 
drie teams hebben geanalyseerd hoe informatie in IFC formaat uitgewisseld kan 
worden met de beschikbare applicaties. Masters in BIM en Team 3D 
constateerden dat het onmogelijk was om het IFC formaat zonder verlies van 
informatie toe te passen in het algemene model en besloten om de informatie 
over te zetten in een ander formaat. Brain in Motion probeerde zoveel mogelijk 
originele IFC informatie toe te passen en aan te vullen door diverse applicaties 
te combineren. Uitwisselbaarheid en betrouwbaarheid van informatie waren de 
factoren die de keuze voor de toepassing van software applicaties bepaalden. 
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Figuur 32: Interactief werken met tekeningen 

 
De drie teams hebben het gebruik van de applicaties schematisch vorm 
gegeven. Masters in BIM heeft de toegepaste applicaties aan de activiteiten in 
het proces verbonden wat het verloop en de toepassing van informatie 
inzichtelijk maakt. De input werd daarbij gevormd door ontwerp applicaties van 
verschillende disciplines die de IFC informatie verwerkten tot bruikbare 
informatie die op basis van een protocol werd beheerd. Informatie werd vanuit 
het protocol in verschillende modellen geplaatst voor verdere bewerking. Uit 
deze modellen werd projectondersteunende output gegenereerd in de vorm van 
tekeningen en berekeningen.  
 
Brain In Motion werkte met een gelaagde structuur waarbij de kern bestond uit 
het IFC model in de BIM server. Vanuit de kern werd met het IFC formaat 
informatie uitgewisseld naar modelleerapplicaties in de tweede laag. Vanuit de 
tweede laag werden bestanden geëxporteerd voor analyses in specialistische 
software. Daarnaast beschouwde Brain in Motion een vierde menselijke laag die 
de andere drie lagen moest controleren. Team 3D werkte met nagenoeg alle 
disciplines in dezelfde software omgeving waaruit informatie geëxporteerd werd 
voor specialistische doeleinden. Alle definitieve ontwerpinformatie werd door 
Team 3D verzameld in een BIM server voor de overdracht aan andere partijen. 
Brain in Motion was het enige team dat heeft aangetoond dat het gebruik van 
een modelserver als uitgangspositie voor het gebruik en beheer van informatie 
resulteert in een beheersbare en overzichtelijke informatiestructuur. Het gebruik 
van een modelserver hoeft daarbij geen beperkingen op te leveren voor de toe 
te passen BIM applicaties. Wanneer het protocol van Masters in BIM wordt 
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Het was fantastisch om af en toe ergens gewoon te gaan zitten en te kijken hoe de teams hard 
aan het werk waren. Zoveel activiteit, zoveel gedrevenheid, zoveel interesse. Helemaal te gaaf 
om daarvan onderdeel uit te maken.  
 
Susan Stokkink, administratieve ondersteuning BIMCaseweek, SIManagament 

gecombineerd met de modelserver van Brain in Motion zou dit resulteren in een 
instrument waarmee informatie in verschillende vormen gedistribueerd kan 
worden. 
 
Informatie 
Het detailniveau (“rijkheid van gegevens” in de BIMCriteria) van een BIM is 
afhankelijk van het doel waarvoor het model is samengesteld. Bij de 
BIMCaseweek 2010 hadden de teams de opdracht een zo rijk mogelijk BIM voor 
een brug en een appartementengebouw te produceren. Wanneer verschillende 
typen objectgeoriënteerde informatie met elkaar worden verbonden of 
vergeleken, dient het detailniveau (kwaliteit) van beide typen overeen te 
komen. Masters in BIM wist met een database leveranciersinformatie van 
bouwmaterialen uit verschillende modellen op te roepen om deze in 
uittrekstaten op te nemen ter ondersteuning van de beheer- en onderhoudsfase. 
Brain in Motion bracht productinformatie samen met beheer en 
onderhoudsinformatie om een levenscyclus kostenanalyse te maken voor de 
kozijnen in het appartementengebouw. Team 3D bracht de stookkosten voor het 
appartementencomplex in kaart om de investeringen in installaties tegen elkaar 
af te wegen. Opgemerkt moet worden dat bij alle teams de discipline 
installatietechniek beschikte over het hoogste detailniveau, omdat zij 
leveranciers en productinformatie aanleverden. 
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Figuur 33:  Wapening van een brugligger 

 
Informatie moet volledig en goedgekeurd zijn om een bepaald aspect in de 
levenscyclus van een project te ondersteunen. Masters in BIM gebruikte de 
COINS systematiek en het IFD woordenboek om objectinformatie te toetsen aan 
de functionele specificaties. Brain in Motion maakte bepaalde onderdelen van 
het model inzichtelijk voor specifieke doeleinden van externe partijen, maar 
toetste deze niet aan ontwerpspecificaties. Team 3D gebruikte de Systems 
Engineering methode om te toetsen of de wegen in de ontsluiting van het 
plangebied voldeden aan de ontwerpeisen en toonde de goedkeuring aan in een 
verificatiematrix. 
Volledige goedgekeurde informatie op het detailniveau van een definitief 
ontwerp moet vanuit een BIM met een beperkt aantal handelingen omgezet 
kunnen worden in werktekeningen en uittrekstaten. De drie teams toonden aan 
dat een bouwonderneming vanuit een BIM met enkele handelingen 
werktekeningen en uitrekstaten kunnen genereren. Ieder team produceerde 
wapeningstekeningen op productieniveau voorzien van maatvoering en een 
buigstaat. Door koppeling van het objectgeoriënteerde 3D model aan de 
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planning met een simulatieapplicatie toonden de drie teams aan hoe het 
bouwproces gesimuleerd kan worden. Daarnaast waren de teams in staat om 
object- en tijdgebonden conflicten met clashdetectie vroegtijdig te ontdekken, 
waardoor problemen vroegtijdig herkend worden. 
Met informatie uit een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan aangetoond 
worden hoe een bouwwerk en zijn omgeving elkaar beïnvloeden. De drie teams 
waren door afstemming van coördinaten instaat om de bouwwerken op de juiste 
positie in de omgeving te plaatsen. Team 3D toonde hoe de lichtinval van de 
gebouwen in het plangebied werd beïnvloed door de bouw van het nieuwe 
appartementen complex. Daarnaast gebruikte de teams het GIS model om de 
lichtinval in en het uitzicht vanuit de appartementen aan te tonen voor 
marketing doeleinden. Alle teams waren in staat om op de laatste dag een 
promotiefilmpje en een sfeerimpressie van het gebouw met inrichting te maken. 
De sfeerimpressies waren zeer overtuigend en geschikt om het aankoopbesluit 
van de klant te beïnvloeden. 
 

 
 

Figuur 34:  De grenzen van de gebruikte software werden verkend 
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Het mooiste tijdens de BIMCaseweek vond ik de samenwerking binnen het team. Bijzonder hoe 
je met 19 onbekenden zo intensief kan samenwerken! 
 
Gerlinde Goudswaard, RAU 

Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
Vanuit de huidige stand van zaken en in relatie tot de BIMCaseweek-omgeving 
zijn verschillende conclusies te trekken over het gebruik en het nut van BIM.  
 
Conclusies: teamobservaties 
Uit de teamobservaties van het voorgaande hoofdstuk zijn verschillende 
conclusies te trekken. In algemene zin kan gesteld worden dat ten opzichte van 
voorgaande jaren er duidelijke ontwikkelingen zijn rond BIM. 

� Zonder ervaring of hulp heeft het opstellen van een strategie geen 
prioriteit; 

� Er zijn verschillende manieren om de informatiestroom te organiseren 
� Standaardisatie-initiatieven (IFD, COINS, CHEOBS, ETIM) zijn beperkt 
aan de orde gekomen; 

� Hoe beter de uitwisselbaarheid (in twee richtingen), hoe minder 
overbodige informatie; 

� Iedereen kan zijn (traditionele) rol blijven vervullen bij BIM, de 
samenwerking wordt alleen intensiever; 

� Wanneer specifieke kennis niet voorhanden is, dan kan expertise buiten 
de groep uitkomst bieden; 

� Het gebruik van een BIM-server helpt veel bij het organiseren en 
beheersen van de informatiestroom en het inzicht in de voortgang; 

� Rolgebaseerde rechten voor bewerken en beheren van het model zorgen 
voor vermindering van dubbelingen in informatie; 

� Het ontbreken van voldoende onderhoudskennis zorgt voor een 
verminderde toepasbaarheid en informatiedetail van BIM in de 
gebruiksfase van het gebouw; 

� Het inzetten van een BIM-manager (in combinatie met een BIM-server) 
leidt tot een betere beheersing van informatie; 

� Er is niet veel kennis over het modelleren volgens een vaste 
handelswijze; 

� Samenwerken bij BIM gebeurt beter in een multidisciplinair netwerk dan 
wanneer iedereen op zichzelf en functioneel gescheiden werkt; 

� Het is (nog) onmogelijk om IFC te gebruiken zonder verlies van 
informatie; 
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� De softwarekeuze (in relatie tot samenwerken met BIM) hangt af van de 
uitwisselbaarheid en de betrouwbaarheid van informatie; 

� Het schematisch weergeven van de toegepaste applicaties helpt bij het 
beter beheren van informatie; 

� Het betrekken van leveranciersinformatie zorgt voor een rijker en 
gedetailleerder model; 

� Het genereren van werktekeningen en uitreikstaten is relatief simpel; 
� Het bouwproces is gemakkelijk te simuleren wanneer de planning aan het 
model gekoppeld wordt; 

� Conflicten tussen en binnen bouwkundige, constructieve en 
installatietechnische tekeningen zijn met clashdetectie vroegtijdig te 
ontdekken; 

� Met behulp van GIS kan de relatie van en de invloed op het gebouw met 
z’n omgeving inzichtelijk gemaakt worden. 

 

 
Figuur 35: Constructieve analyse in 3D 
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Enkele cijfers van de BIMCaseweek 2010: 
61 deelnemers in 3 teams 
3 teamleiders 
10 mensen in het Panel 
4 mensen in de organisatie 
200 koekjes 
250 mensen ontvangen en rondgeleid 
400 mensen bij de eindpresentatie 
125 liter koffie 
320 lunches 
240 diners 
1250 stuks bittergarnituur 
5 flesjes malt bier 
721 geïnteresseerde bedrijven 
2700 mensen in februari en maart op de website 
 

Conclusies: nut en noodzaak BIMCaseweek 
In de afgelopen jaren heeft de toepassing van BIM en het kennisniveau ervan 
een stijgende lijn vertoond. Steeds meer bedrijven uit de keten gaan zich 
oriënteren op BIM en kijken naar de koplopers en hun ervaringen. Plat gezegd 
stellen zij zichzelf steeds de terugkerende vraag: “wat kost het werken met BIM 
en wat levert het me op?”. Tot op heden is die vraag niet eenduidig te 
beantwoorden, mede omdat het voortbrengingsproces rond BIM wezenlijk 
verschilt van de traditionele werkwijze. Wellicht spelen de (achter)stand van de 
techniek, het gebrek aan voorbeelden en het ontbreken van een 
vooruitstrevende opdrachtgever/overheid ook een rol. Wie weet. 
Maar wat wel duidelijk is, is dat er vraag is. Een steeds grotere groep koplopers 
neemt initiatieven om BIM-gerelateerde activiteiten te ontplooien. Zoekende 
naar manieren om opdrachtgevers te overtuigen, om de techniek beter en 
slimmer toe te passen, om de cultuur rond samenwerken te verbeteren, om de 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen. En elk jaar lijkt er meer focus te komen 
in hetgeen wat de keten wil en kan bereiken rond BIM. 
Toen de BIMCaseweek drie jaar geleden begon met de uitvoering lag de focus 
voornamelijk op het leren wat BIM überhaupt was. In de vorige editie lag de 
focus op het uitwisselen van informatie en niet zozeer op het (individueel) 
toepassen van de technologie. Deze editie richtte zich meer op de organisatie 
van het modelleren en wordt de inrichting van het proces verfijnd. Het ligt dus 
in de lijn der verwachting dat een volgende editie zich nog meer richt op 
procesoptimalisatie, integratie van werkzaamheden in de gehele keten en 
toepasbaarheid in de praktijk. 

Het nut en de noodzaak van de BIMCaseweek laat zich dan vertalen naar 
waarde voor de direct  betrokkenen (deelnemers, opdrachtgever, etc.) en 
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waarde voor de niet-direct betrokkenen (bezoekers, de ‘markt’, etc.). Voor de 
direct betrokkenen heeft de BIMCaseweek waarde in de zin dat het 
deelnemersveld in regel uit mensen bestaat die in hun dagelijks werk al te 
maken hebben met BIM of waarvan de organisatie voor een keuzemoment rond 
BIM staat. Deze (beginnende) gebruikers worden dus in staat gesteld het BIM-
proces in een gecontroleerde omgeving toe te passen. Het delen van kennis en 
het (risicoloos) experimenteren zorgt ervoor dat alle deelnemers dus rijker naar 
huis gaan. Ook specifieke vragen die gekoppeld zijn aan het model (in dit geval 
rond geluid, zonwering en uitzicht) leveren de opdrachtgever vooraf inzicht in de 
(on)mogelijkheden van zijn gebouw. Voor de niet-direct betrokkenen ligt de 
waarde van de BIMCaseweek meer op het inzicht in de stand van zaken rond 
BIM. Zij worden op een laagdrempelige wijze geïnformeerd over de 
mogelijkheden van BIM én waar op dit moment de knelpunten liggen. Deze 
informatie is voor de sector van wezenlijk belang omdat het succes van BIM niet 
bij één partij ligt, maar bij de hele keten.  
De verschillende edities van de BIMCaseweek hebben telkens inzichtelijk 
gemaakt voor welke uitdagingen de sector op dat moment stond. En door de 
leerervaringen van voorgaande jaren te combineren met de huidige 
ontwikkelingen en stand van zaken is de BIMCaseweek voor alle betrokkenen, 
zowel direct als indirect, van toegevoegde waarde. Het succes de komende 
jaren zal dan ook in belangrijke mate afhangen van de mate waarin de 
BIMCaseweek in staat is op dezelfde flexibele en dynamische wijze in te spelen 
op de ontwikkelingen en mogelijkheden van BIM. 
 
Aanbevelingen: volgende BIMCaseweek 
Vanuit de observaties en de daaruit voortvloeiende inzichten zijn verschillende 
aanbevelingen voor de volgende BIMCaseweek te doen.  
 
Behoud de opzet en invulling 
Naast aandachtspunten ter verbetering of aanpassing 
is het goed om een aantal (veelal) organisatorische 
aspecten te behouden. Ten eerste is het inzetten van 
een competitief element voor volgend jaar een pre. 
Niet alleen wordt dan de leerervaring intensiever (door 
kleinere teamgrootte), maar ook de verscheidenheid 
aan oplossingen wordt vergroot (afhankelijk van het 
aantal teams). De dagelijkse beoordeling van de teams draagt bij aan het 
versnellen en richting geven van het proces en zou behouden moeten blijven. 
Ten tweede is het belangrijk de technische en organisatorische ondersteuning 
van de teams zo goed mogelijk te houden. Aan de ene kant betekent dit het 
hoogwaardige niveau van de ICT-infrastructuur behouden. En aan de andere 
kant dat het inzetten van professionele teamleiders bijdraagt aan het 
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Wat mij tijdens de BIMCaseweek het meest verbaasde was dat bijna alle uitdagingen 
mogelijkheden werden. 
 
Arno van Dijk, VHGP Architecten 

verbeteren (en versnellen) van de samenwerking. Tot slot is het voor de 
naamsbekendheid en het verspreiden van het fenomeen BIM een goede zet 
geweest samen te werken met de Bouw  & ICT beurs. Ook het werken in een 
ruim opgezette locatie, naast de beurs, is prettig voor de deelnemers, de 
organisatie en de bezoekers. 
 
Laat de verdeling van deelnemers de keten weerspiegelen 
Het optimaal opzetten en gebruiken van een BIM vraagt een bijdrage van alle 
spelers in de keten. Gezien de aard van het project van de BIMCaseweek (een 
DO-model) zouden in ieder geval een viertal spelers vertegenwoordigd moeten 
zijn. Grofweg zijn dit de architect,  de constructeur, de aannemer en de 
installateur. Tijdens deze BIMCaseweek waren echter de constructeurs over- en 
de aannemers ondervertegenwoordigd. Het zou voor het praktische nut van de 
BIMCaseweek goed zijn, wanneer de verdeling van deelnemers de keten 
weerspiegeld. 
 
Stem het project af op de mogelijkheden van de week 
In vier dagen een compleet BIM opzetten in een ‘vreemd’ team is een lastige én 
complexe opgave. Voor de deelnemers en voor de kwaliteit van het BIM zou het 
daarom goed zijn om het project inhoudelijk te condenseren. Dit betekent twee 
dingen: dat het project kleiner in omvang moet zijn, en dat alle elementen 
(object, omgeving en infrastructuur) beter op elkaar moeten aansluiten. Voor de 
flexibiliteit van de modelleeropgave zou het eveneens goed zijn om een object 
te nemen dat meerdere functies ineen heeft. Denk hierbij aan combinaties 
tussen wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het belangrijk dat de IFC-
export van het object intensief getest is, zodat export/importfouten 
geminimaliseerd worden. Dit vooropgesteld natuurlijk dat de standaard en de 
uitwisselingsmogelijkheden van de software verbeterd zijn ten opzichte van nu. 

 
Genereer harde inzichten in de voordelen van BIM 
Voor veel bedrijven in de bouwsector, zeker het MKB, is het niet duidelijk wat de 
voordelen van BIM zijn. Tot het moment komt dat een BIM verplicht is, zal het 
grootste deel van de sector afwachtend tegenover het gebruik van BIM staan. 
Kennelijk is het nog onvoldoende mogelijk om inzichtelijk te maken wat nu 
precies de voordelen van BIM zijn. Cijfermatig is niet goed te bepalen wat het 
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werken met BIM oplevert (lees: minder kost), omdat de verantwoordelijkheden 
en werkzaamheden anders ingericht zijn dan bij de traditionele bouw. Het zou 
wenselijk zijn om bij een volgende BIMCaseweek een manier te vinden om te 
monitoren wat precies de verminderde ‘faalkosten’ en efficiencyopbrengsten 
zijn. 
 

 
 

Figuur 36: “Hard inzicht” van de BIMCaseweek 2010 

 
 

Werk binnen de teams ook interdisciplinair 
Het inzetten van verschillende, bedrijfsoverschrijdende disciplines in één team 
op één locatie zorgt voor een nieuw soort dynamiek. De lijnen zijn kort en 
problemen en kansen worden snel opgepakt.  Hoewel de teams uit verschillende 
disciplines samengesteld waren, is de interne verdeling van de disciplines 
traditioneel gebeurd: bouwkundig, constructief, architectuur, projectaansturing. 
Deze redelijk strikte scheiding helpt met de koppeling naar de dagelijkse 
praktijk, maar remt tegelijk het oppakken van integrale vraagstukken. Er is een 
voorzichtige aanzet gemaakt door de inzet van multidisciplinaire subteams door 
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Het leukste dat ik mij herinner van de BIMCaseweek is de eindpresentatie met de daarop 
volgende “ontlading” 
 
Andre van der Vossen, DHV 

team Brain in Motion, maar het is interessant te kijken of dit de volgende editie 
gemeengoed kan worden.  
 
Help de deelnemers informatie nog beter te delen 
Zo makkelijk informatie gedeeld werd binnen het team, zo lastig was het 
informatie tussen de teams te delen. Mede door het competitieve element, maar 
zeker ook door de onbekendheid van het delen van informatie buiten de eigen 
organisatie. Het is aan te bevelen, gezien de aard van het werken met BIM, te 
kijken naar hoe barrières rond informatiedelen weggenomen kunnen worden. 
Een belangrijke stap is al gezet: het inzetten van één centraal 
informatieplatform. Maar ook de interne obstakels zoals overtuigingen, 
gewoontes, onbekendheden, vertrouwen, kunnen volgende keer aangepakt 
worden. 
 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Naast de bovengenoemde aanbevelingen, zijn voor het praktisch gebruik van 
BIM ook aanbevelingen te doen. 
 
Gebruik BIM niet alleen voor het maken van mooie plaatjes 
Voor veel betrokkenen in een project helpt een visuele weergave bij het nemen 
van beslissingen. Voor de opdrachtgever qua financiering en het invullen van z’n 
wensen, voor de architect voor het vertalen van de wensen, voor de aannemer 
voor het uitvoeren van details, etc. Maar juist de koppeling en de afstemming 
van informatie tussen de betrokken partijen is belangrijk. Hierin wordt immers 
een basis voor samenwerking gelegd en kunnen faalkosten teruggedrongen 
worden. 

 
Stel vooraf een BIM-strategie op 
Het gebruik van BIM is (nog?) geen gemeengoed en de keten is niet gewend al 
haar projecten met een BIM uit te voeren. Dit betekent dat voor de meeste BIM-
projecten een leercurve doorlopen wordt om te zoeken naar de optimale 
insteek. Vanuit dit oogpunt is het goed vooraf te bepalen welke BIM-aanpak er 
voor het project gekozen wordt: de strategie. Hierin wordt nagedacht over het 
proces (plan van aanpak, stroomschema), de organisatie (rollen, 
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verantwoordelijkheden), de tools (technieken (lees: software) en standaarden) 
en de informatie (input/output, versiebeheer). De strategie koppelt de 
bovengenoemde vier gebieden via een gezamenlijk gedragen projectdoel. 
 
Gebruik een modelserver gecombineerd met een informatieprotocol 
Het gebruik van een modelserver vergemakkelijkt de toepassing en het beheer 
van een BIM. Hieraan gekoppeld zou moeten worden een informatieprotocol 
over de wijze van invoeren, verwerken en uitvoeren van informatie. In de ideale 
situatie zou gestreefd moeten worden naar het gebruiken van software die twee 
richtingen op kan uitwisselen (ter voorkoming van redundantie). Daarbij zou het 
toezicht en de informatiestroom beheerst moeten worden door één 
verantwoordelijke: de BIM-manager. 
 

 
 

Figuur 37: GIS en het gebouw en de brug 

 
 
Maak eerder en sneller gebruik van uitvoeringskennis 
Een traditioneel ingerichte bouwketen maakt in de ontwerpende fase weinig 
gebruik van uitvoeringskennis. De aannemer komt immers pas later in het 
traject aan bod. Echter, het werken met een BIM biedt verschillende kansen om 
een uitvoerende partij eerder te betrekken. De uitvoeringskennis kan gebruikt 
worden om de uitvoering te simuleren en de maakbaarheid te testen. De 
bouwlogistiek kan van tevoren doorgerekend worden en de effecten van 
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Wat mij vooral opviel: het enthousiasme van de deelnemers. Wat waren ze fanatiek: “de 
eerste dag doen we het rustig aan, we maken het niet later dan 21:00 uur. 
 
Susan Stokkink, administratieve ondersteuning BIMCaseweek, SIManagement 

ontwerpkeuzes kunnen in de bouwplaatsinrichting inzichtelijk worden gemaakt. 
De aannemer cq. installateur wordt in een eerder stadium dus een uitvoerend 
adviseur die z’n expertise kan aanwenden om snel de consequenties van keuzes 
inzichtelijk te maken. Een ander bijkomend voordeel is dat door inzicht in 
elkaars proces de partijen hun werkzaamheden en beslissingen beter op elkaar 
af kunnen stemmen.  
 
Richt de aanbestedingsprocedure op samenwerking 
Het toepassen van BIM vereist een meer intensieve samenwerking tussen de 
deelnemende partijen. En dat terwijl de meeste fouten in het ontwerp- en 
uitvoeringsproces ontstaan door gebrekkige communicatie en slechte omgang 
met informatievoorziening. Een bewijsbaar goede samenwerkingspartij zou dus 
in de aanbesteding meer waarde moeten hebben. 
 
Organiseer kickoff meetings 
Het kennen van elkaar en elkaars processen stelt partijen in staat om 
werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en wanneer er problemen 
optreden sneller tot oplossingen te komen. Door het organiseren van kickoff 
meetings voorafgaand aan de start van een project, zullen de deelnemende 
partijen elkaar en elkaars processen beter leren kennen. 
 
Werk gezamenlijk op één locatie 
Alle deelnemers/betrokkenen zouden op één locatie moeten werken. Dit houdt 
de lijnen kort en versnelt de leercurve. Problemen worden sneller opgelost en 
mensen worden meer gemotiveerd om elkaar te helpen. 

 
Leg een duidelijke focus op gebruiks- en beheersaspecten van het 
projectresultaat 
In de gebruiksfase worden de meeste kosten gemaakt, terwijl de software nu 
deze informatie makkelijk kan meenemen en doorrekenen. Ten opzichte van de 
oorspronkelijke investering wordt het tienvoudige aan kosten gemaakt tijdens 
het beheer en onderhoud van het gebouw. De juiste informatie voor 
opdrachtgevers geeft hen meer ruimte om de oorspronkelijke investering te 
verruimen, wanneer duidelijk is dat dit tot een besparing leidt. Opdrachtgevers 
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Op de terugreis zat ik in de trein naast een jongeman die met enkele vluchtige krassen zijn 
notitieboekje vol schetste. Hij was zo gepassioneerd bezig dat ik hem even moest aanspreken. 
Het bleek een architect in opleiding te zijn. Ik vertel hem over mijn werkzaamheden en de 
afgelopen intensieve dagen. De interesse was groot en ik gaf hem een live virtuele tour door 
ons BIM gebouw en BIM brug, daarna schotelde ik hem technische tekeningen voor, een mooie 
rendering, materiaallijsten etc. Allemaal afkomstig uit hetzelfde model. “Tja”, zegt hij, “Wij 
mogen van de leraar geen digitale modellen maken, laat staan dat we hierin fatsoenlijk les 
krijgen”?? Ik denk dat dit weergeeft waar de basis van verandering moet worden ingezet.  
 
Johan de Groot, Wagemaker 

zullen hier misschien niet zelf om vragen, maar wanneer aangeboden kunnen ze 
hieruit wel meerwaarde herkennen. 
 
Ga in gesprek met software ontwikkelaars 
Het werken met een BIM betekent vaak dat de organisatie haar eigen, BIM-
specifieke software aanschaft. Bijna elke softwareontwikkelaar heeft een eigen 
gebruikersgroep waarin zij gebruikers bij elkaar brengt. Bij zo’n gebruikersgroep 
wisselen gebruikers ervaringen over de software uit en heeft de 
softwareleverancier een communicatieplatform voor verbeteringen en 
ontwikkelingen van de software. Het is voor gebruikers vaak een laagdrempelige 
manier om sneller en beter te kunnen werken.  
 
Zoek samenwerkingsverbanden binnen de keten 
Omdat de bouwsector georganiseerd is rond de uitvoering van (tijdelijke) 
projecten, zijn de samenwerkingsverbanden tussen de partijen vaak losjes en 
zelden langdurig. Op deze manier wordt vaak veel tijd besteed aan het steeds 
weer opnieuw leren kennen van de deelnemende partijen. Dit is op zich al een 
tijdrovende en gecompliceerde bezigheid. Maar wanneer ook intensieve 
informatie-uitwisseling om de hoek komt kijken, dan kan het herhaaldelijk leren 
werken met nieuwe partijen het proces mateloos frustreren. Het werken met de 
goedkoopste (en vaak onbekende) partijen weegt dan nooit meer op tegen de 
meerkosten die ontstaan door miscommunicatie, foutieve informatie en een 
suboptimaal ingericht proces. Daarom is het aan te bevelen langdurige 
samenwerkingsrelaties aan te gaan. Om alle partners scherp te houden is het 
wenselijke voor elke discipline meerdere partijen in het netwerk te hebben. Dit 
zorgt bovendien voor een snellere en gerichtere inzet van vaardigheden en 
kennis in een project. 

 
Zorg voor inzicht in best-practices 
Omdat het werken met BIM geen gemeengoed is en nu pas op kleine schaal 
voorbeelden bekend worden, kan het voordeel opleveren de eigen BIM-
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projecten goed te documenteren en te evalueren. Door elk project te evalueren 
kan de organisatie sneller leren van verbeterpunten en van de zaken die 
uitermate goed gingen. Het is goed om niet alleen te kijken naar het 
opgeleverde eindresultaat, maar ook naar het proces dat doorlopen is. 
Samenwerking, communicatie, informatiebeheer, inzet van kennis en 
vaardigheden, etc. spelen dan een belangrijke rol. Het extern communiceren 
van de best-practices zal niet alleen de sector helpen sneller, meer bedrijven 
met BIM te laten werken, het zal ook de publicerende organisatie een imago 
voorsprong geven. 
 
Maak de kosten en baten inzichtelijk 
Er zijn nagenoeg geen cijfers voorhanden over de kosten en baten die BIM met 
zich meebrengt. Omdat de werkwijze met BIM vaak wezenlijk anders is dan de 
traditionele werkwijze, is het inzichtelijk maken van de kosten en de baten die 
ermee gemoeid gaan lastig. Toch is er, eerst in algemene zin, voor elke 
organisatie wel een schatting te maken van de kosten: de initiële investering 
(zoals software, trainingen, procesaanpassingen, opzetten objectenbibliotheek, 
etc.), de instandhoudingskosten (zoals licenties, herinvesteringen, kosten tbv de 
samenwerking, etc.), projectgebonden kosten (aanvullen bibliotheek, model 
opzetten, meerkosten engineering, etc.). De baten liggen voornamelijk in het 
verminderen van de voorkombare kosten, de zogenaamde faalkosten. Deze 
liggen in het vlak van werken met verkeerde versies, interpretatiefouten van 
tekeningen, verschil in ‘taal’gebruik, onvoldoende zicht op de consequenties van 
wijzigingen, verkeerde afspraken en verwachtingen, etc.  
Naast vermindering van faalkosten levert inzicht (en dus betere afstemming) in 
de gebruiks- en beheerskosten van het gebouw meerwaarde aan de 
opdrachtgever. Dit kan zich terugvertalen in een meeropbrengst voor de 
ontwerpende/uitvoerende partijen wanneer zij de (financiële) voordelen voor de 
opdrachtgever inzichtelijk maken. 
  
Haal de kennis voor BIM uit de markt 
Er zijn in Nederland al steeds meer partijen in één of andere vorm bezig met 
BIM. Denk hierbij aan het toepassen van modelleersoftware, het afstemmen van 
werkzaamheden op basis van een model, het eerder betrekken van uitvoerende 
kennis, het omscholen van medewerkers, etc. Er zit dus al redelijk veel 
toepassingskennis in de markt, al is deze niet vaak zichtbaar. Voor veel 
nieuwkomers lijkt het logisch zelf te bedenken wat ze willen met BIM en 
vervolgens zelf de implementatie te doen. Dit is echter zeer tijdrovend en levert 
zelden de gewenste resultaten.  
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Leg een objectenbibliotheek aan 
Om bij meerdere projecten repeterende delen niet steeds opnieuw te moeten 
modelleren, is het verstandig een objectenbibliotheek aan te leggen. Hierin 
komen alle gebruikte onderdelen en materialen te staan tesamen met de 
specifieke kenmerken die voor elk object gelden (zoals bijvoorbeeld kosten, 
laagdiktes, Rc-waardes of mogelijke leveranciers). Naast het niet steeds 
opnieuw modelleren, kan een objectenbibliotheek bijvoorbeeld ook gebruikt 
worden om snel variaties in ontwerpen te bekijken en door te rekenen. 
Soms is het te veel werk of is het makkelijker voort te borduren op een 
bestaande bibliotheek. Dan is het handig zo’n bibliotheek te leasen of aan te 
schaffen. Verschillende softwarepakketten bieden ook bibliotheken aan, maar er 
zijn ook verschillende private initiatieven waar gebruik van gemaakt kan 
worden. 
 

 
 

Figuur 38: Interieurstudie badkamer 

 
Integreer kennis van leveranciers 
Veel materiaalleveranciers hebben de kennis van hun materialen al beschreven 
op dusdanige wijze dat het geïntegreerd kan worden in een BIM. Het opnemen 
van leveranciersinformatie in een BIM, dan wel in een objectenbibliotheek, zorgt 
voor minder afstemmingsproblemen, de mogelijkheid sneller varianten door te 
rekenen en een efficiënter ontwerpproces. 
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Gebruik BIM als marketinginstrument 
Wanneer cijfers en best-practices voorhanden zijn, communiceer deze dan naar 
buiten toe. Omdat de massa nog niet bimt, kan het aantrekkelijk zijn voor 
opdrachtgevers om in zee te gaan met partijen die bewezen efficiënter en 
effectiever werken. Ook zal bekendheid in de markt sneller potentiële partners 
aantrekken en voordelig werken op het imago. 
 
Leid medewerkers op in BIM 
De opkomst van BIM heeft de vraag naar opgeroepen naar nieuwe vaardigheden 
en kennis. Deze zaken worden vaak verenigd in een rol die een medewerker in 
een bedrijf kan hebben. Sommige rollen kunnen desgewenst uitgroeien tot 
volwaardige functies. In het geval van BIM wordt er vaak gesproken over een 
aantal ‘nieuwe’ rollen: de modelleur (voor het maken van het model) en de BIM-
manager (het aansturen van de samenwerking). Ook zijn er rollen die groeien 
vanuit bestaande rollen/functies, zoals de kostendeskundige (vaak vanuit 
calculatie) en de informatiemanager (vaak vanuit het officemanagement).  
Omdat deze rollen specifiek voor BIM toe te passen zijn en ze nog niet veel 
voorkomen, zijn de onderwijsinstellingen en brancheorganisatie pas recent 
begonnen met het aanbieden van opleidingen rond BIM. Ook zijn er al een 
aantal private initiatieven voor het opleiden van medewerkers. 
 
Maak het proces inzichtelijk 
Inzicht in het totale voortbrengingsproces – van idee, via ontwerp en uitvoering, 
tot gebruik en wellicht tot sloop – geeft iedere deelnemende partij zicht op z’n 
eigen werk. Maar ook zal iedereen z’n eigen positie in het totaal zien, zodat 
iedereen rekening kan houden met de resultaten van anderen en minder 
verrassingen voorkomen. 
 
Uitbesteden is ook een optie 
Veel partijen willen geen BIM doen vanwege de verwachte investering in het 
opleiden van modelleurs en het aanschaffen en onderhouden van de software. 
Het uitbesteden aan specialistische bureaus kan een optie zijn om de kosten 
laag te houden. Keerzijde is dat de kennis niet in huis blijft. Tussenoplossing is 
co-makership (eigen modelleur, informatiemanager of BIM-manager en 
detaillering uitbesteden). 
 
Denk goed na over het gebruik van de IFC-standaard 
Het gebruik van de IFC-standaard moet afgewogen worden aan de hand van het 
aantal belanghebbenden en het aantal software applicaties. De IFC-standaard 
en de uitwisselingsmogelijkheden van de software zijn nog niet perfect. De kans 
op fouten neemt navenant toe wanneer bovengenoemde zaken in aantal 
toenemen. 



 

 

15 t/m 18 maart 2010 
 
 

Eindrapport 
 

 

 
68/88 
 

 

Aan de andere kant is het gebruik van een open standaard bevorderend voor de 
concurrentie tussen softwareontwikkelaars en zorgt het ervoor dat meer partijen 
samen kunnen werken met verschillende soorten software. 
 

 
 

Figuur 39: Visualisatie appartement 
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Lijst van in de teams gebruikte software  
 

Adobe 
PDF-reader 
Photoshop 
Act-3D 
Quest3D 
Asta Development 
Powerproject 
Autodesk 
3Ds MAX 
AutoCAD 
Civil 3D 
Green Building Studio 
Ecotect Analysis 
Navisworks 
Revit Architecture 
Revit MEP 
Revit Structure 
ROBOT Analysis 
Bentley Software 
MicroStation 
ProjectWise Navigator 
STAAD.Pro 
Structural Modeler 
BINK Software 
BINK 
Brink Groep 
IBIS4BIM 
Dassault Systemes 
CATIA 
Design Express 
Vectorworks 
DIAL 
DIALux 
ESRI 
ArcGIS 
Graphisoft 
ArchiCAD 
Ecodesigner 
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IES 
VE-Ware 
Mircosoft 
MS Office (Excel, Access) 
MS Project 
Nemetschek 
Allplan 
Scia Engineer 
NPQ Solutions 
NPQ Techline 
Progman 
MagiCAD 
Solibri 
Solibri Model Viewer 
Tekla 
Tekla Structures 
Wilde Analysis 
iDIANA 
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Masters in BIM 
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Brain in Motion 
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Team 3D 
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De BIMCaseweek 2010 was niet mogelijk geweest zonder de bijdragen 
van de volgende mensen en partijen: 
 
 
Hoofdsponsor 
Ballast-Nedam 
 
 
Nevensponsoren 
Bartels ingenieursbureau 
Bris 
Syntens 
VIBES, Virtual Building Engineers 
 
  
Overige sponsoren 
Autodesk, Balance & Result, BNA, BouwnD, Cisco, DHV, Kater Produkties, 
Nemetschek SCIA, NPQ CAD solutions, Océ, ProjektpleK, RK-suppport, SIM, 
SMART, Wagemaker  
 
 
Panel: 
Jaap Kolk (voorzitter), Maarten van den Berg, Frits van Enk, Koen Esselman, 
Thijs Hajee, Menno de Jonge, Robin Ooteman, Jae Hyuk Park, Shatiesh Sukai 
 
 
Organisatie van de BIMCaseweek: 
Projectleiding:  
Jan Kees Pikkaart, BouwnD, www.bouwnd.nl  
 
Administratieve ondersteuning:  
Susan Stokkink, SIManagement, www.simanagement.nl  
 
Evenementorganisatie:  
Kaja Pohlmann, Kater Produkties, www.katerprodukties.nl  
 
ICT:  
Roy Krabbenborg, RK-support, www.rk-support.nl  
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Informatiebronnen 
 
BIMCaseweek 
www.bimcaseweek.nl 
 
Cheobs: Objectenbibliotheek voor GWW 
www.crow.nl/cheobs 
 
IFD Library for buildingSMART: Objectenbibliotheek voor B&U 
www.ifd-library.org 
 
ETIM: Europees Technisch Informatie Model 
www.etim.nl  
 
COINS: Procesmodellering in de bouwsector 
www.coinsweb.nl/ 
 
VISI: Systematiek voor communicatie in het bouwproces 
www.visi.nl 
 
PAIS: Afstemmingsplatform voor open standaarden in de bouw 
www.paisbouw.nl 
 
BuildingSMART: Internationale organisatie tbv ontwikkeling BIM 
www.buildingsmart.com 
 
BuildingSMART Chapter Benelux 
www.buildingsmart.info 
 
BIM server 
www.bimserver.org  
 
BIM-Meetlat 
www.bouwnd.nl/pamfletten/bim-meetlat-ontwikkeld  
 
BIM-quickscan 
www.bimquickscan.nl  
 
IFC Wiki 
www.ifcwiki.org  
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Deelnemers aan de BIMCaseweek 2010 
 
 Naam Bedrijf 

1 André van der Vossen DHV 

2 Arno van Dijk VHGP architecten 

3 Bas Rutgers Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau 

4 Bert Kamp BIMsolutions 

5 Boy Lamein ITANNEX BV 

6 Carlos Silva dos Santos Syntens 

7 Carl-peter Goossen BouwQuest 

8 Daniël Gijsbers ISSUE Information Technology B.V. 

9 Dennis van Gemert Evers Partners 

10 Detlev van Loenhout Ballast Nedam 

11 Dirk Verweij Royal Haskoning 

12 Emiel Reniers Waal Bouw 

13 Erik Snip IngenieursBureau Wassenaar BV 

14 Ernst Eijkelenboom ESRI Nederland B.V. 

15 Eveline Vinkenborg Penning & Vinkenborg Architect 

16 Frank de Zoeten ESRI Nederland B.V. 

17 Frits van Enk Veccins 3D 

18 Gerard Bijvank Arcadis Nederland BV 

19 Gerard Boere Bartels Ingenieursbureau 

20 Gerlinde Goudswaard RAU 

21 Gijsbert Overeem Royal Haskoning 

22 Hans Versloot Syntens 

23 Harm Mulder GMB Beton- en Industriebouw B.V. 

24 Henk de Vree GMB Beton- en Industriebouw B.V. 

25 Jaap Kolk Syntens 

26 Jaap Veerman Royal Haskoning 

27 Jae Hyuk Park Ballast Nedam (TUDelft) 

28 Jan Kees Pikkaart BouwnD 

29 Jan van der Haas Arcadis Nederland BV 

30 Janko Arts Corsmit Raadgevend Ingenieurs bv. 

31 Jasper Damstra Evers Partners 

32 Johan de Groot Wagemaker 

33 John de Leeuw ISSUE Information Technology B.V. 

34 Kaja Pohlmann Kater Produkties 
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 Naam Bedrijf 

35 Karel Kroese Arcadis Nederland BV 

36 Keeswillem Neeleman Corsmit Raadgevend Ingenieurs bv. 

37 Koen Esselman Student 

38 Krijn Naeff Virtual Building Engineers B.V. 

39 Krista van Dijk Deerns Raadgevende Ingenieurs bv. 

40 Lesly Ignatius Royal Haskoning 

41 Maarten van den Berg Ballast Nedam (UT) 

42 Marc Verdaasdonk DHV 

43 Marco Schuurman DHV 

44 Mark Sporrel Royal Haskoning 

45 Martijn de Riet MdR Advies 

46 Martijn Kouwenhoven NPQ CAD Solutions 

47 Martin Leeuwerink Virtual Building Engineers B.V. 

48 Meint Smith Arcadis Nederland BV 

49 Menno de Jonge Ballast Nedam 

50 Mervyn Bodeving VIAC Installatie Adviseurs 

51 Michel Beliën Corsmit Raadgevend Ingenieurs bv. 

52 Mike Veilleux Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau 

53 Nedim Mehmedbegovic Deerns Raadgevende Ingenieurs bv. 

54 Patrick te Braak Virtual Building Engineers B.V. 

55 Paul Bos Poolen Architekten 

56 Remco Lammerink Buro BIM 

57 Remmert den Otter ITANNEX BV 

58 René Bos Evers Partners 

59 Richard Robben Construsoft 

60 Rick Bruins IngenieursBureau Wassenaar BV 

61 Rob van de Werken Portaal Vastgoed Ontwikkeling 

62 Robert Klempau NPQ CAD Solutions 

63 Robin Ooteman Student 

64 Ronald de Graan RAU 

65 Roy Krabbenborg RK-Support 

66 Ruud van der Meer Ballast Nedam 

67 Said Akdim Syntens 

68 Sandra Hombergen Bartels Ingenieursbureau 

69 Shatiesh Sukai Student 

70 Stefaan Binnemans Nemetschek Scia 
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 Naam Bedrijf 

71 Stephan Leene VIAC bv 

72 Steven Knol DHV 

73 Stijn Hazenberg Sweegers en de Bruijn 

74 Susan Stokkink SIM 

75 Thijs Hajee Student Saxion Hogeschool 

76 Tom Bannink Bartels Ingenieursbureau 

77 Wilfred Wolf Virtual Building Engineers B.V. 

78 Wim Vossen Royal Haskoning 
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Van de volgende bedrijven hebben zich één of meer mensen 
geïnteresseerd getoond in de BIMCaseweek 2010: 
 

2M4 Development International BV 
3bee 
3D Blueprint Architects & Engineers 
3D Hightech 
3D-illuminate 
3D-Meting 
4 Construct 
4K+ Holding BV 
A. de Jong Installatietechniek 
A.C. Borst Bouw BV 
A.P. Architekten 
A6N Beheer en Xploitatiemij BV 
aan DN Draad 
Aannemersbedrijf v/d Graaf Barendrecht BV 
Aannemersbedrijf van Zoelen BV 
Abcybrics 
ABM-Voorhout 
Abog 
ABS Trading BV 
ABT 
ABT Velp 
ACA IT-Solutons 
Accento Real Estate Software BV 
Achmea Vastgoed 
Adams Bouwadviesbureau BV 
Adcent BV 
Adriaansen Architecten 
ADTS BV 
Adviesbureau Ing.B.Vesteeg BV 
Adviesbureau van der Meer 
Adviesburo van der Plas BV 
Advin BV 
Advistaal BV 
Aegor-Productdatabank BV 
Aepex Business Consultants 
Aerovision BV 
Agrarische Handelsonderneming 
Airfocus 
Ajilon Engineering 
Akropolis Architekten 

Albert Baars Projectbegeleiding en Adviesering 
Albert Heijn 
Alewijnse 
Alfa Development 
Allard 
Alliander 
ALM Elektrotechniek 
AMC 
Amos 
AMPB 
Andrew Page Design 
AO2 Advies Ontwerp Ontwikkeling BV 
Arcadis Nedreland BV 
ARCH.Buro Elberse 
Archibon Design 
Architect 
Architect Bouwhuis 
Architecten Bureau 
Architectenbureau A. van Ancum 
Architectenbureau Arboco BV 
Architectenbureau CTL 
Architectenbureau Drost BNA 
Architectenbureau Ensink 
Architectenbureau Ir. W. M. van de Kuilen 
Architectenbureau Martini BV 
Architectenbureau Paul Ruiter BNA 
Architectenbureau Visser en Bouwman 
Architectenbureau Weeda van der Weijden 
Architectenburo van der Goes 
Architectogruppo 
Architecture Yard 
Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen 
Architektenatelier 
Architektenburo Klamer BNA 
Architektenburo Roos en ROS BV 
Archivolt Architecten BV 
ARJ 
Arrazola Verdoren Architecs 
Arteh 
Arup 
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Askja International 
AT Osborne 
Atelier PRO Architekten BV 
Attachglobal Ltd 
Autodesk 
Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch 
Avantage 
Aveco de Bondt 
Baas-Smits Bouwgroep BV 
Bakker en Spees 
Balance & Result 
Ballast Nedam 
Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten 
Ballast Nedam Concessies 
Ballast Nedam Engineering 
Ballast Nedam ICT 
Ballast Nedam Infra Noord West 
Ballast Nedam Ontwikkeling 
BAM Civiel 
BAM Infra-Techniek Midden West BV 
BAM Infraconsult BV 
BAM Installatietechniek BV 
BAM Rail 
BAM Techniek 
BAM Utiliteitsbouw 
BAM Woningbouw BV 
Bartels Ingenieursbureau BV 
Basament 
Bayer Antwerpen NV 
BBN Adviseurs 
BC Retail Property BV 
BDC Ingenieurs 
BDT 
BE-Sync BV 
Bedrijf in Oprichting 
Beek en Woude Groep 
Bentley Systems 
Besix 
Betonvereniging 
Better in Business BV 
Bijl Architecten BV 
Bink Holding 
Birdseyeview 

Bizfix 
BK Bouw BV 
BMA 
BMCS Advisering 
BMU-Groep BV 
BNP Paribas Fortis 
Bontenbal Bouw BV 
Boon Edam Nederland BV 
Bosch & van Oers Bouwkundigen BV 
Boskalis 
Boutek 
Bouw en Aannemersbedrijf Aristo 
Bouw- en Adviesburo van Emmerik BV 
Bouwadviesuden 
Bouwbedrijf Daamen BV 
Bouwbedrijf de Jong 'T Veld BV 
Bouwbedrijf de Waal Utrecht BV 
Bouwbedrijf EBU Doetinchem BV 
Bouwbedrijf Gebr.V.D.Heijden BV 
Bouwbedrijf Goldewijk 
Bouwbedrijf H. Goesten BV 
Bouwbedrijf Klaessen 
Bouwbedrijf Remon 
Bouwbedrijf van Klompenburg 
Bouwend Nederland 
Bouwinfosys 
Bouwiq 
Bouwkennis 
Bouwkundig Adviesbureau H.E. Borgerding 
Bouwkundig Bureau Cosijnse 
Bouwkundig Bureau de Jong 
Bouwkundig Buro M. van den Hoven 
Bouwkundig Teken- & Adviesbureau Ninotech 
Bouwkundig Tekenbureau het Snijpunt 
Bouwkundigadvies en Tekenburo TON Blokzijl 
Bouwmaat Nederland BV 
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn 
Bouwmeister Tbab 
Bouwxs 
Bovox BV 
Brandweer Utrecht 
Breda Bouw BV 
Breijer Bouw en Installatie 
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Brink Groep 
Brug2006 BV 
Bruil Bouwgroep EDE 
BSA WIM de Bruijn BV 
BT Calculatie 
Building Support BV 
Buildingbusiness Uitgeverij 
Bureau Bouwkunde Nederland 
Bureau Bouwkunde Rotterdam 
Burgers Ergon BV 
Burgland Groep / de Vries en Verburg 
Buro BIM 
Buro Binnen 
Buro de Binnenstad 
Buro Musters 
Buysse Offertespecialist 
C.D.W.U. 
Caddvision 
Cadvice Management Consulting 
Cadvisual 
Cadvisual Benelux BV 
CAE Nederland BV 
Caljé Vastgoed 
Carante Groep 
Carbooncollege 
CBB 
CD20 
CFP Engineering 
Chipsoft BV 
CIB 
Coen Hagedoorn Bouwgroep 
COM Wonen 
Comfortlabel 
Commandeur Bouwprojectbegeleiding 
Constructie Adviesbureau Steens BV 
Construsoft 
Cordaan Regio Zuidoost 
Cosimco NV 
Croon Elektrotechniek BV 
Crow 
CSO Adviesbureau 
CTB ICT Bouw BV 
CUR Bouw en Infra 

Danco Staalconstructies 
Data Design System 
DCG Zoetemeer BV 
DDA Engineering 
de Beeldfabriek Architectuur & Fotografie 
de Breed en Partners BV 
de Gelder Management BV 
de Groot & Visser BV 
de Jong Architecten 
de Jong Gortemaker Algra 
de Lage Landen International BV 
de Loods Architecten en Adviseurs BV 
de Loods Architecten- en Adviesbureau BV 
de Stiho Groep 
de Twee Snoeken Automatisering BV 
de Vennen BV 
de Vree en Sliepen BV 
Debimspecialist 
Deerns Raadgevende Ingenieurs BV 
Delta Nederland 
Dendro-ICT 
Dene Architects 
Design Express 
DGV 
Dhibo DAK 
DHV BV 
Dienst Vastgoed Defensie 
Digibim 
Dirks Bouw 
Djim-TEC Electro Installatie 
DOM Bouw en Onderhoud 
Dome160 Kenniscentrum 
Down Town Productions 
DR8 Techniek 
Driessens BV 
Drontenbouw BV 
DSO 
du Prie Bouw & Ontwikkeling 
Dubova I.O. 
Dumonde BV 
Dura Vermeer Bouw Hengelo 
Dura Vermeer Bouw Leidschendam 
Dura Vermeer Bouw Rotterdam 
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Dura Vermeer Infra 
Dyna Management BV 
E-Concrete 
E.F.C. 
Ecotech Vastgoed BV 
EGM Architecten 
Eigen Haard 
Enside BV 
ERA Contour BV 
Erasmusmc 
Esbi Bouw 
Esri 
Estic ICT Diensten 
Evanston Consulting 
Evers Partners BV 
Exhibition Design Tahir Soleman BNO 
Finext 
Flexcrew 
FOM Consultancy 
Fontys Hogescholen, V&M 
Forta 
Fraanje BV 
Fundeon 
Furman Bouwtoezicht en Directievoering 
Gabriël Techniek 
GÉ van DAM Architectuur 
Geelen Beton Posterholt BV 
Geelen Beton Wanssum BV 
Gellish.NET 
Gemeente Almere 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Den Haag 
Gemeente Emmen 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Nijmegen 
Gemeente Rotterdam IGWR 
Gemeente Spijkenisse 
Gemeente Tilburg 
Gemeente Utrecht 
Gemeente Zoetermeer 
Gemeentewerken Rotterdam 
Genieconsult en Partners BV 
George Mode Advies Buro 

Gerritsen Bouwgroep BV 
Getronics Pinkroccade BV 
Geurst en Schulze 
Gevane 
GMB Beheer BV 
GMB Beton- en Industriebouw BV 
Gobar Adviseurs BV 
Goldewijk BV 
Goudkuil Bouwmanagement 
Greiner van Goor Huijten Architecten BV 
Grontmij 
Grontmij | Technical Management 
Grontmij Nederland NV 
Groosman Partners | Architecten 
Groothuis Bouw BV 
Groothuis Woningbouw BV 
Guido Neijnens Architect 
Hager 
HAN Visser Architectuur en Stadsontwerp 
Hans Stotijn Architect 
Hanzehogeschool Groningen 
Harms Advies 
HD 
Heddes Bouwgroep BV 
Heembeton BV 
Heembouw 
Heijmans BV 
Heijmans Nederland 
Heijmans U-Bouw Leeuwarden 
Heijmans Utiliteitsbouw BV 
Heijmans Woningbouw Noordwest 
Heijmerink Bouw BV 
Heilijgers BV 
Hendriks Bouwbedrijf 
Hendriks-Bta.NL 
Hercuton BV 
Herman de Groot Ingenieurs 
Hoedelmans Advies 
Hogeschool Inholland 
Hogeschool Rotterdam 
Hogeschool Utrecht 
Hogeschool Voor de Kunsten Utrecht 
Hogeschool Windesheim 
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Hogeschool Zeeland 
Hoogers Advies en Automatisering 
Hooyschuur Architecten BNA BV 
Horicon 
Houtindustrie E. Krepel BV 
Hovado 
HU (Utrecht) 
Huismeester 
Hurks van der Linden BV 
HVA 
HVA-Domein Techniek-BTB-Vastgoed 
Hydrobouwadvies BV 
IAA Architecten 
IBM Nederland BV 
Ictregie 
Idevit 
Ikoo Bouw- & Cadadvies 
IMD Raadgevende Ingenieurs 
Impuls 
Imtech 
Imtech Building Services BV 
Imtech Infra BV 
Imtech Nederland 
Imtech SMS 
Inbo 
Inbo Bouwkunde 
Infaned BV 
Inforza Detachering BV 
Infraspeed 
Ingenieursbureau Amsterdam 
Ingenieursbureau Dijkhuis BV 
Ingenieursbureau M3 
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders 
Ingenieursbureau Wassenaar BV 
Innovatech BV 
Installatie Techniek Masseling BV 
Installatiebedrijf Schoormans BV 
Inter Techniek 
Interbouwconsult 
Interconcept 
Interieur en Architectenbureau Trossel 
Intouch NV 
Invantive BV 

Ir. WHO van Staveren BI BNA -Architect/Designer 
IT-PRO People 
Itannex BV 
IV Industrie 
J.Z. v/d Berg 
Jamla Advies en Investments 
Jan.Wassink 
Jansenbouwontwikkeling 
Jasbeau de Bruin 
JHA Hendriks 
Jilg_limited/Jovec-KIM 
Jorissen Simonetti Architecten Maarssen 
JOS Abbo Architect BNA / ROC Flevoland 
JP van Eesteren 
Jurriëns Monumenten Onderhoud 
JVN 
K3H Architecten en Vastgoedadviseurs 
Kamp 
Kanters Bouw en Vastgoed 
Kater Produkties 
KC Business Solutions 
Kcap 
KDG-Hogeschool Antwerpn 
Kersten 
Keur-IT 
Klaassen Groep 
Kloet Vlaardingen BV 
Kontek BV 
Kontek Engineering BV 
Kooijman Industrial Consultancy 
Koopmans Bouw BV 
KPG Architecten 
KPN 
KPN /Getronics 
Kraan Bouwcomputing 
Krabbendam-Boerkoel 
Kring Havezathe VOF 
Kropman BV 
KTA-Brasschaat 
Kubus Architectural Solutions 
Kuijpers Centrale Projecten 
Kuijpers Installaties 
Kuiperarnhem Bouw en Ontwikkeling 
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Lancee Architecten 
LBA Bouw BV 
le Papilio 
le Ryan van Beurden 
Legrand Nederland BV 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen Archit 
LIC 
Lievense 
Lokhorst Bouw en Ontwikkeling 
Lopes Holding & Libc 
LSA-Bouwkundig Adviesbureau 
Lumc 
Lutine Jachthaven Advies 
Maatwerk Consulting BV 
Maquettebouw 
Marengo Adviesbur. 
Marvel 
Master Build 
Mathieu Gijbels NV 
Mavim BV 
MAX - Projects @ Teams 
MC 
Microsoft 
Microsoft Western Europe 
MNO Vervat - Beton BV 
MNO Vervat International BV 
Modern Transport Management 
Mondriaan 
Movares Nederland BV 
Myveld 
N.K.A. Kitwerk 
N.V.T. (Architectenbureau) 
Nehemia Bouwkostenmanagement 
Nemetschek Scia 
NEN 
Nen, Nederlands Normalisatie-Instituut 
NHL Hogeschool 
Nickolson 
Nijssen-Timmerwerken 
Niko NV 
Nivab Vastgoed Advies BV 
NLC 

Novachrome 
Novisource BV 
Novisource Telecom Business Consultancy BV 
NPQ CAD Solutions 
NSL Software 
OCÉ Business Services 
OCÉ Technologies 
OCÉ-Nederland BV 
Ockenburgh Groep BV 
Octagon N.V. 
Octatube Engineering 
Omnea 
Omring 
Onderhoudsbedrijf Saad 
Ontwerpburo Brijder 
OOR Bouwmanagement 
Oostingh Staalbouw BV 
Op ten Noort Blijdenstein 
Oskomera Group BV 
P. de Vries Installatie Technieken BV 
P.N. Boele Bouw 
Passe-Partout 
Paul Horsmans 
Pellikaan Bouwbedrijf BV 
Penning Vinkenborg Architecten 
Peperqlip 
PHC Bouwmanagement 
Pieters Bouwtechniek Almere BV 
Pline Automatisering 
Pluswaarde Management 
Polderschilder-Stukadoorsbedrijf 
Pollux BV 
Pontmeyer den Haag N.V. 
Poolen Architekten 
Portaal Vastgoed Ontwikkeling 
Print & Paper 
Priva BV 
Pro4all 
Proenings Bouw 
Projectned 
Projectontwikkeli 
Projektplan 
Promen 
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Provides 
Provincie Zuid Holland 
Provit 
QI ICT 
QL (Risk & Insurance Management) 
Qualitatis Certification BV 
Quon Beheer 
Radius College 
RDG-Engineering BV 
Redubel BV 
Reed Business BV 
Remedy-Rotterdam 
Remerie Bouw 
Rfem Nederland 
Ricoh Nederland BV 
Rijksgebouwendienst 
Rijkswaterstaat - Dienst Infrastructuur 
Rijkswaterstaat Data en ICT Dienst 
Rijnbach Textvisual 
ROC van Twente 
ROC Westbrabant, Markizaatcollege 
Roeleveld-Sikkes Architects 
Rogeo BV 
Romeco Beheermaatschappij BV 
Rovis Projects 
RWS 
S3design 
Safe BV 
Salud 
Sanes 
Sarkis Schildersberijf 
Saxion 
SBM Gustomsc 
SBR 
Scab Accountants en Adviseurs BV 
Schildersgilde Friesland 
Schiphol Group 
Schipper Kozijnen 
School: de Noordhoek 
Schreuders Bouwtechniek 
Schutte Bouw & Ontwikkeling 
SDU Uitgevers 
Select Allround Onderhoud BV 

Siemelink 
Simonida 
Sklad 
Slavenburg 
Slokker Bouwgroep 
Smeets Groep BV 
Smit's Bouwbedrijf BV 
Soilsoft 
SP Architecten BV BNA 
Spaansen Bouwsystemen 
Spirair Luchttechniek 
Stadgenoot 
Stgbbgo 
Stichting Stabu 
Stokkink Informatie Management 
Strukton 
Strukton Bouw & Vastgoed 
Strukton Civiel Projecten 
Strukton Engineering 
Strukton Rail Consult 
Studio Scholten 
Supertouch PRO 
Swalu Vastgoed 
Sweegers en de Bruijn 
Swets BV 
SWW 
Syncope BV 
Syntens 
Syntra 
Systhema IT BV 
Tahir Soleman Exhibition Design 
Tauw BV 
Tebodin Netherlands BV 
Tech Group BV 
Technisch INST.Buro en Advies 
Technische Universiteit Delft 
Tegelzerbedrijf Kees V Zaal 
Tekbo 
Tekenbureau van Slobbe 
Tekenbureau Zwaandriaan 
ter Steege Bouw Rijssen 
Tharsis 
The Form Foundation 
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The People Group 
Tillemans Machineverhuur BV 
Timmerbedrijf Musters 
Timmerbedrijfderksen 
Timmerfabriek Leijdekkers 
TNO 
TNO / Building Brains 
TNO Bouw en Ondergrond 
TOG Nederland Noord Oost 
Tomco BV 
Tominhout.BV/Reimert 
Topdak BV 
Totaalplan BV 
TPS BV 
Trade OST Nederland 
Trebbe Noord BV 
Trebbe West BV 
Trius Polytechniek BV 
Troost en Rutjes Architecten 
TU Delft 
TU/E 
Twee Snoeken 
UBA Bouw BV en UBA Projectontwikkeling BV 
UMC ST Radboud 
Uneto-VNI 
Unica Installatiegroep BV 
Universiteit Utrecht, Geowetenschappen 
UPC Business 
USP Marketing Consultancy 
V2W 
VAC Engineering BV 
Vakblad Bouwen NU 
Valbonne Commercial Agency 
Valid 
Valstar Simonis 
Valtos Architecten en Adviseurs BV 
van 'T Foort BV 
van Bokhoven Stuc Bedrijf 
van de VEN - Franken - Onstenk Architectuurbu 
van den Berg Groep 
van der Eijk Techniek 
van der Lee 
van der Vorm Engineering 

van der Wiel Architectuur 
van Dijk Architecten 
van Dijk B&A 
van Dijk Maansland BV 
van Dijk Sanitair 
van Doorn Design 
van Eijk ARS 
van Leeuwens Bouwbedrijf 
van Meijel 
van Middendorp Bouwkundig Teken- en Adviesbur 
van Oord Nederland 
van Velsen Architecture & Consultancy 
van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling BV 
van Wijnen Groep NV 
Vandenbosch Consult BV 
Vastbouw Oost BV 
Vastgoedteam 
VBK Noord BV 
VDR Bouwgroep BV 
VDVZ Architecten 
Veenstra Bouw Adviseurs 
Vera Yanovshtchinsky Architecten 
Verheijdt Bouwbegeleiding 
Verhoeven Infra BV 
Vericon BV 
Verrips 
Vertex Systems OY 
VÉWÉ Productions 
VFD Architecten BV 
VGG Adviseurs 
VHGP Architecten 
Viac Installatie Adviseurs 
Viac Uitvoering 
Virtueel Bouwen 101 
Visser en Smit Bouw BV 
Visual Integrity 
Vitae 
Vitimo BV 
Vmbo Compaan 
VNU Exhibitions 
Voerman Dienstverlening Hijswerken 
Volantis BV 
Volkerwessels Bouw en Vastgoedontwikkeling 
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Vroon & de Haan Consulting 
VSV 
VTB 
VVA-Informatisering 
W.Hamelink Afbouw 
W&S 3D-Sign 
Waal Bouw 
Wabeke Management en Advies 
Wagemaker Adviesgroep BV 
Wandenservice Nederland BV 
Waterschap Regge en Dinkel 
Weber Beamix 
Webin BV 
Weel Bouwmanagement 
Welling Bouw Wijchen 
Weststrand Architectuur 
Wind Groep 
Wonen in Oude Sfeer 
Woningbouwvereniging Brederode 
Woningstichting Eigenhaard 
Woonbedrijf Ieder1 
Workmatch - Innovatieve Kenniskracht 
Wouters Projects 
WSM Engineering 
WTCB 
WTCB - CSTC 
WTS Architecten 
Xella Nederland BV 
Yacht 
Yacht - IGWR 
Yada Nederland BV 
Ymere 
Zadkine 
ZE-BRA-Plan Bouwkostenadvies- en Bestekkenbureau 
Zicon Lighting 
ZNA 
Zorgcentra Pantein 
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