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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 2011”, is daarbij vereist. 
 

 
 
Afbeeldingen en plaatjes in dit document zijn gemaakt door de deelnemers van 
de BIMCaseweek 2011. 
 
De foto’s in dit document zijn tijdens de BIMCaseweek 2011 gemaakt door Guus 
Tinnevelt en Jan Kees Pikkaart. 
 

 
 

 
 
 

Juli, 2011 
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De BIMCaseweek 2011 was niet mogelijk geweest zonder de bijdragen 

van de volgende mensen en partijen: 
 
 

Hoofdsponsor 
Ballast-Nedam 
 
 
Nevensponsoren 

Bartels ingenieursbureau 
Syntens 
VIBES, Virtual Building Engineers 
 
 
Opdrachtgever 
Stadgenoot 
  
 
Overige sponsoren 
BINK software, BouwnD, BRIS Warenhuis, Cisco, Design Express, Kater 
Produkties, Nemetschek SCIA, Océ, ProjektpleK, RK-suppport, SIM, SMART  
 
 
Organisatie van de BIMCaseweek: 
Projectleiding:  
Jan Kees Pikkaart, BouwnD, www.bouwnd.nl  
 
Administratieve ondersteuning:  
Susan Stokkink, SIManagement 
 
Evenementorganisatie:  
Kaja Pohlmann, Kater Produkties, www.katerprodukties.nl  
 
ICT:  
Roy Krabbenborg, RK-support, www.rk-support.nl  
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Samenvatting 

 
De vierde BIMCaseweek in februari 2011 vond wederom plaats in de Jaarbeurs 
in Utrecht gelijktijdig met de Bouw & ICT en de Internationale Bouwbeurs. 
 
Drie teams van 20 professionals uit de bouwwereld streden onder begeleiding 
van een Panel van deskundigen om het hoogste BIM-gehalte. Dagelijks kregen 
ze terugkoppeling op hun prestaties en werden zij ten opzichte van elkaar 
beoordeeld. 
 
Dit keer ging het om een renovatieproject van twee verouderde 
appartementengebouwen van Woningbouwcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. 
Drie scenario’s waren meegegeven om te onderzoeken: 15 jaar, 25 jaar of 40 
jaar resterende levensduur. 
 
Het BIM-gehalte werd beoordeeld aan de hand van negen BIMCriteria. 
 
De deelnemers waren zeer gemotiveerd en geïnspireerd tijdens de 
BIMCaseweek om een goede prestatie te leveren en niet onder te doen voor hun 
collega’s in de andere teams. Dat resulteerde wederom in uitgebreide en 
verbazingwekkend veel resultaten 
 
Als belangrijkste nieuwe ervaringen (bovenop de gerapporteerde ervaringen in 
vorige rapporten van de BIMCaseweek) werden de volgende conclusies 
opgetekend:  

• Maak gebruik van creativiteitssessies 
• Besteed aandacht aan verwachtingmanagement 
• Kijk over de landsgrenzen voor aanvullende informatie 
• Maak een overzicht van gebruikte software 
• Stel een stappenplan op 
• Gebruik (opleidingen van) HBO’s en Universiteiten 
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 Voorwoord 

 
Als organisatoren van de BIMCaseweek gingen we op herhaling in de Jaarbeurs 
in Utrecht, dit keer gelukkig niet gelijktijdig met de verjaardag van mijn zoontje. 
 
Terugkomen op dezelfde plek voor het organiseren van dit unieke evenement 
voelt een beetje als “dat doen we wel even”. Met goede moed begonnen we met 
die insteek aan de organisatie in augustus 2010. Geleidelijk bleek dat nieuwe 
aspecten maar ook de kwaliteit die we als organisatie willen bieden, de nodige 
aandacht vergen. Het was ook dit keer een “hele operatie”, maar het resultaat 
was ook nu zeer bevredigend. 
 
Voor de vierde keer is een rapport geschreven over de BIMCaseweek. De 
bedoeling van dit rapport is om verslag te doen en ervaringen te delen. Het 
blijkt elke keer dat het moeilijk is om een zo intensieve en geconcentreerde 
week te laten neerslaan in een rapport waar ook buitenstaanders iets aan 
hebben. Ik heb echter de indruk dat dat elke keer wel is gelukt. 
 
Ook dit rapport geeft een evenwichtig beeld van de gebeurtenissen, een 
grondige analyse, adviezen en leerervaringen. In dit rapport, het resultaat van 
de vierde BIMCaseweek, staan 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 2011 

 Inleiding 

De opzet van de BIMCaseweek in 2010 is zo goed bevallen en voldeed zodanig 
aan de doelstellingen van de BIMCaseweek dat al snle besloten is in 2011 niet 
veel te veranderen. De ervaringen in 2010 hebben er al snel toe geleid dat de 
samenwerking met de organisatie van de Bouw & ICT beurs zou worden 
gecontinueerd. De BIMCaseweek in 2011 zou wederom gelijktijdig met de beurs 
worden gehouden.  
 
De evaluatie van de BIMCaseweek in 2010 heeft wel een aantal verbeterpunten 
opgeleverd. De belangrijkste daarvan was dat het aantrekkelijker zou moeten 
worden voor het publiek, zonder dat de waarde voor de deelnemers daaronder 
zou leiden. Gezocht is naar een vorm waarbij de deelnemers niet zouden 
worden gehinderd maar waarbij de ruimte van de BIMCaseweek voor publiek 
wel open was en waar aanvullende (BIM) informatie kon worden verstrekt. Deze 
publieksruimte heeft zijn functie duidelijk bewezen. 

 Competitief karakter 

Ook het competitieve karakter van de BIMCaseweek werd behouden. In drie 
groepen van 20 professionals uit de bouw en GWW werd gestreden om het 
grootste BIM-gehalte. De teams werden begeleid door een door de organisatie 
beschikbaar gestelde teamleider die het proces in goede banen leidde. 
 
De teams werden wederom geadviseerd, uitgedaagd en beoordeeld door een 
Panel van specialisten. Op basis van de negen beoordelingscriteria (zie 
beoordelingscriteria) werden de teams elke dag voorzien van observaties en 
verbeteradvies. Het panel keek daarbij naar de voortgang ten opzichte van de 
voorgaande dag(en) en in vergelijking met de andere teams. 

 Focus op renovatie 

Dit keer lag de focus op een renovatieproject van een woningbouwcorporatie. 
Daarbij spelen hele andere ontwerpopgaven en beslissingscriteria een rol dan bij 
nieuwbouw. De deelnemers hebben een IFC1-export van het bestaande gebouw 

                                       
1  IFC: Industry Foundation Classes. Uitwisselingsstandaard die het mogelijk maakt dat verschillende 

BIM-gerelateerde softwarepakketten elkaars gegevens kunnen lezen. 
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(3D) gekregen, wat ze zelf tot een gevuld BIM moesten maken. Door het model 
aan te leveren als IFC-export kunnen de deelnemers elk hun eigen software 
gebruiken en kan de kwaliteit van de IFC-standaard beoordeeld worden. 

 Parallel met Bouw & ICT-beurs 

De editie BIMCaseweek 2010 was parallel aan de Bouw & ICT-beurs 
georganiseerd, waardoor beide evenementen van elkaars succes en bekendheid 
konden profiteren. Dat is in 2011 nogmaals herhaald. In dit geval zelfs 
gelijktijdig met de Bouw & ICT en de Internationale Bouwbeurs. 
 

 
Bezoekers van de beurs konden in een publieksruimte kennis nemen van BIM, 
de werkzaamheden in de teams van de BIMCaseweek bijwonen en vragen 
stellen aan deskundigen. 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. 
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 Opdracht van de opdrachtgever 

 Inleiding 

De opdrachtgeversrol voor de BIMCaseweek 2011 wordt ingevuld door Nico ten 
Bosch. Nico is manager van de afdeling Vastgoedverbetering van 
Woningbouwcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Het geleverde gebouw is 
eigendom van Stadgenoot. Stadgenoot is in werkelijkheid plannen aan het 
ontwikkelen om het gebouw te renoveren. Daarnaast is men zich aan het 
oriënteren op het gebied van ketenintegratie en BIM, inclusief de mogelijkheden 
en betekenis daarvan voor Stadgenoot. 
 
Hoewel het dus een echt gebouw is, met een echte renovatieopgave, is 
onderstaande projectomschrijving voor de BIMCaseweek 2011, volkomen fictief. 
Ook de resultaten die worden geproduceerd door de teams worden als fictief 
beschouwd. 
 
Het is aan de teams om de volgende projectscenario’s te onderzoeken, daar 
relevante beslisinformatie over te produceren en een eenduidig gefundeerd 
advies aan de opdrachtgever te geven. 

 Algemeen 

De gebouwen staan aan de Louis 
Couperusstraat in Amsterdam. Het 
zijn twee L-vormige gebouwen met 
136 portiekwoningen en 10 
winkels. Ze zijn gebouwd in 1958. 
 
De gebouwen en het omliggende 
gebied dienen volledig 
gerenoveerd te worden. Zodanig 
dat een sterke 
kwaliteitsverbetering bereikt 
wordt, zowel in de woningen, als in 
de buurt. Het moet een moderne 
aantrekkelijke buurt worden. De 
samenstelling van de bewoners is gemengd: jongeren en ouderen, gezinnen en 
een-en tweepersoonshuishoudens. 
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 De gebouwen - huidige situatie 

Marktpositionering van de woningen 
De woningen hebben de status van sociale huurwoningen, er zijn dan ook geen 
afzetproblemen te verwachten. De marktwaarde gaat door de voorzieningen en 
aanpassingen aanzienlijk omhoog. 

 
De mutatiegraad van de woningen ligt over de afgelopen jaren gemiddeld op 7,7 
% De bewoners hebben de afgelopen jaren veelvuldig verzoeken ingediend voor 
het aanbrengen van verbeteringen in de woning, waaronder een cv installatie en 
het verbeteren van de ventilatie mogelijkheid, vooral in de douche. 
 
De winkels zijn in de afgelopen 20 jaar nooit een succes geweest, omdat in het 
stadsdeel verschillende winkelcentra zijn gebouwd, waar alle winkels aanwezig 
zijn. In de naaste omgeving zijn bijna alleen kleine tweekamer-woningen. De 
overlevingskans voor een kleine winkelier is hier niet groot, waardoor er vaak 
vage winkeliers terecht komen. De huuropbrengsten zijn laag. De 
omloopsnelheid en daarmee gepaard gaande leegstand als gevolg van 
faillissement is hoog. 
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Betalingsachterstanden zijn meer regel dan uitzondering. De kelders geven een 
mogelijkheid voor niet transparante bijverdiensten. Verder straalt deze 
winkelstraat niets uit, je geeft eerder gas dan dat je zal stoppen bij deze winkels 
in deze straat. 
Scenario’s 
Drie scenario’s dienen te worden onderzocht. Deze drie scenario’s 
onderscheiden zich in de restlevensduur van het gebouw. Scenario één heeft 
een restlevensduur van ongeveer 15 jaar, scenario twee van ongeveer 25 jaar 
en scenario drie van ongeveer 40 jaar. Het is aan de teams om een gefundeerde 
vergelijking te maken tussen mogelijke invulling van de scenario’s en te komen 
met een advies voor een keuze. In alle gevallen dienen zo optimaal mogelijk 
onderstaande randvoorwaarden te worden gehanteerd. 
 

Wat mij tijdens de BIMCaseweek verbaasde was hoeveel ik in 1 week kan leren van zoveel 
mensen uit de gehele keten. 
 
Luuk Alferink 
Balance & Result (student) 

 

 Randvoorwaarden 

Algemeen 
- huurwaardebepaling conform het nieuwe Woningwaarderingsstelsel 

(WWD). Realisatie staat gepland in 2012. Uitgangspunt is dat dan het 
nieuwe WWD van toepassing is. 

- De woningen houden de status van sociale huurwoningen 
- Investeringen t.b.v. energiebesparing moeten rendabel zijn, dus 

kostendekkend via huurverhoging, WWD-stijging en aftreksubsidies 
- Uitgangspunt is dat alle bestaande en nieuwe huurders de 

huurverhoging accepteren 
- De wens is dat de huurder in de woning blijft, mogelijk een kortstondig 

gebruik van een “gebruikswoning” voor maximaal 15 werkdagen. Wel 
mogelijk om actief door te schuiven, zonder 
herhuisvestingsvergoeding en wooncarrière 

- Uitgangspunt is dat ongeveer 20% van de bewoners na renovatie 
elders gaat wonen 
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- Gewenste samenstelling van de bewoners: 50 gezinnen (3 tot 5 
personen); 35 tweepersoons huishoudens; 25 eenpersoons 
huishoudens 

- Kostenberekeningen dienen opgesplitst te worden in vier posten: 
• Onderhoud (casco en cyclisch onderhoud), geen verbetering van 

ICR. 
• Verbetering van levensduur (denk dan aan vernieuwen van 

bouwdelen bijvoorbeeld balkonhekken, dakbedekking, 
fundering) 

• Verbetering onrendabel (dit zijn nieuwe elementen die de 
gebruikswaarde verbeteren maar geen opbrengst hebben, denk 
dan aan Mechanische ventilatie, aanpassen elektra, verbeteren 
hoofdentree enz.) 

• Verbetering rendabel, dit zijn in principe 100% kostendekkende 
maatregelen, zoals Isolatie, aanbrengen CV, 
plattegrondaanpassingen en verbeteren wand- en 
vloerafwerkingen. 

- Op de begane grond mogen goede, algemeen bereikbare, commerciële 
ruimtes komen voor supermarkt, kapper, drogist, bakker en kranten 
en tijdschriften en enkele andere speciaalzaken. Ook moet een 
kinderopvang  (0-12 jaar) en jongeren activiteiten centrum (12-18 
jaar) worden gerealiseerd, beide met voldoende buitenruimte 
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Scenario 1 
- restlevensduur ongeveer 15 jaar 
- in 15 jaar een vervanging van bewoners van ongeveer 30% 
- investering dient te worden terugverdiend binnen 15 jaar 
- het energielabel dient minimaal C te worden 

Scenario 2 
- restlevensduur ongeveer 25 jaar 
- in 25 jaar een vervanging van bewoners van ongeveer 70% 
- investering dient te worden terugverdiend binnen 25 jaar 
- het energielabel dient minimaal A te worden 

Scenario 3 
- restlevensduur ongeveer 40 jaar 
- in 40 jaar een vervanging van bewoners van 100% 
- investering dient te worden terugverdiend binnen 25 jaar 
- de energielabel dient minimaal A++ te worden 

 Buitenruimte 

De buitenruimte moet volledig worden heringericht onafhankelijk van de drie 
scenario’s voor de gebouwen. De volgende zaken moeten worden gerealiseerd. 

- plaatsen van een stadsbrug met aansluitende 
wegen/fietspaden/wandelpaden 

- parkeerplaatsen moeten conform de huidige normen worden ingevuld 
- scheiding van riolering van schoon en vuil water 
- bij de scenario’s passende bekabeling en datamogelijkheden, uit te 

breiden of aan te vullen in verband met toekomstige omstandigheden 
- herinrichten groenvoorzieningen om de gebouwen 
- nieuw stratenplan om de gebouwen, scheiding gemotoriseerd verkeer 

van fietsers, wandelaars en spelende kinderen 
- aanbrengen (kunstmatige) hoogteverschillen 

 

Ik hoop op basis van de BIMCaseweek dat meer mensen enthousiast worden over anders 
samenwerken. 
 
Leo van der Geest 
Pline automatisering 
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 Wensenlijst Stadgenoot  

Als indicatie zijn voor elk scenario ideeën van de opdrachtgever hieronder 
beschreven. Dit moet gezien worden als een minimum wensenlijst. 
 
Scenario 1 

- CV installatie aanbrengen 
- Nisbussen moederhaard/haard dichtzetten en afwerken, ook op het 

dak 
- Aarding vanuit meterkast controleren/aanvullen 
- Vervanging dakbedekking incl. isolatie en asbesthoudende dakrand 
- Asbestsanering 
- Koudebruggen appartementen op bovenste verdieping oplossen 
- Reparatie metstelwerk aan korte gevel zijde 
- Brandoverslag boven woningscheidende wanden oplossen. 
- Het vernieuwen van de standleidingen in de woningen 
- Schilderwerk houten delen 

 
Scenario 2 

- MV aanbrengen (alleen in combinatie met cv) 
- Rookmelders aanbrengen 
- Diverse beluchtinggaten in buitengevels dichtzetten aan binnenzijde 
- Schoonmaak balkon(hekken) 
- Preventieschema duivenoverlast 
- Woning toegangsdeuren (in trappenhuizen) vervangen 
- Schilderen wandje tussen 2 voordeuren trappenhuiszijde 
- Kopgevels voorzien van isolatie 
- Isolatie plafonds bergingen aanbrengen 
- Aanzicht bergingen straatzijde esthetische opwaarderen 

 
Scenario 3 

- Woonwerkruimte maken door de erboven liggende woning samen te 
voegen met de eronder liggende winkel 

- Horizontaal samenvoegen van twee winkels met zo breed mogelijke 
openingen in de bouwmuren zonder samenvoeging van de erboven 
liggende woning 

- Aanvullende maatregelen voor de aanleg van duurzame installaties 
voor verwarming en ventilatie in de woningen 
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- Optimalisering van de plattegronden in de woningen, met daarbij de 
achterliggende gedachte van verkoop in de toekomst 

- Centrale entrees op de begane grond aanpassen/uitbouwen met 
daarbij ook aandacht voor de trappenhuizen met als doel het complex 
meer uitstraling te geven. 
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 Teamopdracht BIMCaseweek 
 
Aan de teams wordt een 3D-model van twee bestaande L-vormige gebouwen 
aan de Louis Couperusstraat te Amsterdam ter beschikking gesteld. Het zijn 
portiekwoningen met op de begane grond voor een deel winkels. De eigenaar 
daarvan is Woningbouwcorporatie Stadgenoot. Dit gebouw wordt in IFC formaat 
geleverd. 
 
Daarnaast wordt een stadsbrug ter beschikking gesteld in 2D-AutoCAD (.dwg) 
  
De omgeving van het gebouw wordt niet (in 3D) aangeleverd. Het gebouw en 
de brug, zijn het beginpunt van de werkzaamheden van de drie teams. Het 
gebouw moet worden gerenoveerd conform de wensen van de opdrachtgever. 
De omgeving moet worden gemoderniseerd. Zie het hoofdstuk “Opdracht van 
de opdrachtgever” voor de verder beschrijving. 
 

Het mooiste tijdens de BIMCaseweek vond ik het enthousiasme van de teams waarmee gewerkt 
wordt. Het is een pittige klus waar je voor staat en niet iedereen is op de hoogte van wat er 
allemaal moet gebeuren. Gedurende de week wordt dit steeds duidelijker en komt er dankzij het 
BIM-men een prachtig eindproduct tot stand. 
 
Alex van Bochove 
Stabiplan 

 
Het is de bedoeling dat de gebouwen op de huidige plaats blijven staan. De brug 
moet logisch in de vernieuwde omgeving van het gebouw worden geplaatst. De 
brug mag daarvoor worden aangepast aan de behoefte. Het is de bedoeling dat 
alle drie de teams de brug en de gebouwen op dezelfde plaats neerzetten (x,y, z 
en oriëntatie !!!). De verdere invulling van het gebouw, de brug en de omgeving 
kan per team verschillen. 
 
Elk team kan punten verdienen voor het hoogst mogelijke BIM-gehalte, gegeven 
de uitgangspunten. Dit BIM gehalte wordt getoetst op basis van de 9 dimensies 
zoals in het document “Beoordelingscriteria BIMCaseweek 2011” aangegeven. 
 
Dit betekent dus dat niet alleen ICT/BIM technische zaken worden beoordeeld, 
maar ook organisatorische zoals proces, samenwerking en creativiteit en de 
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prestaties voor de opdrachtgever. De teams hebben het advies gekregen de 
BIMCriteria goed door te lezen en een plan te maken met het team hoe de 
andere teams de loef af te steken. Hoe verdien je de meeste punten op de 
verschillende dimensies? Hoe verdeel je de taken over het team voor de 
dimensies? Wat is de strategie? 
 
Elke dag presenteert elk team haar voortgang aan de andere teams en het 
Panel. Aansluitend zal het Panel een tussentijdse beoordeling geven van jullie 
prestaties ten opzichte van de BIMCriteria en tips geven voor verbetering.  
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 Beoordelingscriteria 

 
De criteria waarop de teams worden beoordeeld zijn grotendeels gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden van de BIMCaseweek. Het meten van de kwaliteit 
van een BIM kan op een objectieve methode. Daarvoor heeft BouwnD enkele 
jaren geleden de in het Verenigde Staten ontwikkelde “Interactive BIM Maturity 
Model” aangepast voor gebruik in Nederland. Dit heeft geresulteerd in de BIM-
meetlat. Onderstaand de dimensies die tijdens de afgelopen BIMCaseweek zijn 
gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van de teams. 
 
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 uitvoerden. 
  
1. Rijkheid van de gegevens 

Hoeveel verschillende soorten gegevens bevat het model? 
Bij een BIM gaat het om de gegevens van het bouwwerk en zijn 
omgeving. Ook procesgegevens over het realiseren en 
beheren/onderhouden van het bouwwerk en haar omgeving horen hier 
bij. Onder rijkheid van gegevens wordt verstaan de mate van 
compleetheid van het BIM. Hierbij geldt dat gegevens samenhangend 
moeten zijn opgenomen in één of meer gegevens bestanden. 
Voorbeelden zijn het opnemen van gegevens over gebruikte materialen 
en producten, leveranciersgegevens, bouw- en productiemethode, 
onderhoudsgegevens, garantietermijnen. 
 

2. Levenscyclustoepassing 
Hoeveel partijen in de gehele levenscyclus hebben wat aan de informatie 
uit het model? 
BIM is bedoeld voor de hele levenscyclus van het bouwwerk. Een 
voorbeeld is dat gegevens in het ontwerpproces zodanig beschikbaar zijn 
in de gebruiksfase dat deze door een gebouwbeheerder eenvoudig 
kunnen worden geraadpleegd. Een ander voorbeeld: het verzamelen van 
gegevens over de prestatie van een gebouw. Hierdoor kan geleerd 
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worden voor nieuwe bouwwerken. Wat is bedacht in het ontwerp, is dat 
ook in werkelijkheid het geval. Op deze wijze leert men van informatie 
over bijvoorbeeld onderhoud, slijtage, inventaris, onderdelen en 
beschikbaarheid. Het beste wordt gescoord als alle fasen worden afgedekt 
en dat gegevens in elke fase eenvoudig kunnen worden gebruikt. 
 

3. Informatieuitwisseling 
In welke mate is sprake van informatie-uitwisseling en redundantie? 
Deze dimensie beoordeelt de informatie-uitwisseling (interoperabiliteit). 
Informatie-uitwisseling kan door bestanden aan elkaar beschikbaar te 
stellen. Wanneer dat software-eigen bestandformaten zijn, wordt tegen 
grenzen aangelopen. Niet iedereen kan elk bestandformaat overnemen. 
Het hoogste scoort het gebruik van een standaard, zodat geen 
belemmeringen in het gebruik bestaan. Nog beter is natuurlijk het 
gebruik van centraal opgeslagen informatie en geen lokale kopieën meer. 
Ook moet redundantie zo veel mogelijk worden voorkomen. De mate 
waarin dezelfde gegevens over verschillende bestanden zijn verdeeld, en 
dus de onduidelijkheid over de actualiteit ervan, bepaalt mede de score. 
 

4. Grafische informatie 
Hoe realistisch en hoe (integraal) bruikbaar is het 3D-plaatje? 
Het gebruik van 3D-modellen, beelden, grafieken en andere grafische 
informatie is essentieel bij een BIM. De mate waarin daarvan zinvol 
gebruik wordt gemaakt bepaalt de score. De laagste score behaalt men 
met een 3D-model in de "native" omgeving. Dit kan worden verbeterd 
door andere meer toegankelijke toepassingen of uitvoer voor andere 
betrokkenen (laagdrempelig). Hoe informatiever en hoe realistischer, hoe 
hoger de score. 
 

5. Gebruik van GIS 
In hoeverre is de omgeving en het gebouw in het BIM geïntegreerd? 
Het gebruik van de omgeving en gebiedsinformatiesystemen (GIS) in het 
BIM is een aparte dimensie. Het bouwwerk staat niet op zichzelf maar 
staat in zijn omgeving. Mensen willen een beeld van (de wijzigingen van) 
hun stad of land, de brandweer moet weten waar de brandkranen en 
afsluiters van belangrijke systemen zich bevinden. Alles wat in de grond 
zit moet zichtbaar en herkenbaar zijn. Aan al dit soort aspecten moet 
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worden gedacht. De score wordt gevormd door de mate waarin deze 
aspecten worden voorzien in het BIM. 
 

6. Proces 

In welke mate en hoe is het team georganiseerd rond het BIM? 
De organisatie van het team rond het BIM wordt belangrijk geacht. In 
hoeverre wordt een vastgelegde methodiek gehanteerd om het team rond 
het BIM te organiseren? Zijn er procedures vastgesteld? Hoe heeft men 
de verschillende software geordend en verschillende rollen gedefinieerd? 
Het gaat hier ook over de mate waarin veranderingen van het BIM 
gestructureerd en volgens een vaste methodiek verlopen. Daarnaast 
wordt gekeken of gebruik gemaakt wordt van voorhanden en bekende 
methoden om zich met BIM te organiseren. 
 

7. Wensen opdrachtgever 
In welke mate wordt voldaan aan de wensen van de opdrachtgever? 
De opdrachtgever heeft omschreven welke wensen bestaan voor de 
gebouwen en haar omgeving. Voor de gebouwen moeten drie scenario's 
worden onderzocht middels BIM. De scenario's moeten met BIM worden 
geformuleerd en gevisualiseerd. Eén scenario moet uiteindelijk aan de 
opdrachtgever worden voorgesteld als het meest optimale scenario. 
Tevens moet een nieuwe omgeving worden ingevuld. Gezien de 
tegenwoordige aandacht voor duurzaamheid, zal ook de mate van 
duurzaamheid worden meegewogen in het oordeel. De mate waarin de 
opdrachtgever tevreden is met de resultaten, gegeven de gestelde 
randvoorwaarden, zal de score bepalen. 
 

8. Samenwerking 

In hoeverre is het team in staat tot samenwerking? 
Bij deze dimensie wordt de samenwerking van het team beoordeeld. 
Werkt het team harmonieus samen, of zijn er eilandjes die ieder voor zich 
werken? In welke mate is sprake van synergie en saamhorigheid? Hoe 
worden de zwakke schakels opgevangen? Zijn er conflicten en hoe 
worden deze opgelost? Hoe is de algemene sfeer in het team? Wordt ook 
samengewerkt met andere teams? De beste prestaties worden 
ongetwijfeld gerealiseerd bij een goed werkend en saamhorig team. Werk 
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samen, help elkaar en doe geen dingen die een ander ook al heeft 
gedaan. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten. 
 

9. Creativiteit 

Hoe creatief wordt met voorliggende uitdagingen omgegaan? 
Deze dimensie is toegevoegd om te stimuleren om buiten de gangbare 
paden te treden. Creatief omgaan met de uitdagingen binnen het team 
wordt gewaardeerd. Nieuwe wegen bewandelen die tot betere 
oplossingen leiden, levert punten op. Maar ook nieuwe wegen die hoopvol 
ingeslagen worden, maar desondanks toch (nog) niet het gedachte 
resultaat opleveren, wordt meegewogen. In beide gevallen geldt de 
creativiteit en de inspanning is de moeite waard om gedeeld te worden 
met de andere deelnemers. Iedereen kan hiervan leren. Dus hoe meer 
creativiteit, hoe hoger de score. 

 
 

The morning after 
Gisteravond thuis gekomen, voelde ik met een beetje verweesd. Het ritme van de BIMCaseweek 
-06.00u – 23.00u aan een stuk- stond niet meer klaar voor vrijdagochtend. Hoe moet dat dan? 
“Gelukkig” stond in de agenda dat ik om 9.00u werd verwacht in Voorschoten om uit te leggen 
hoe een gecombineerd bureau (architecten en projectmanagers) zou kunnen profiteren van BIM 
en Virtueel Bouwen. 
Het begint al weer te wennen, een leven zonder hoge druk pan in Utrecht. De 4 dagen blijven 
een bijzondere herinnering aan hoe het ook kan, als iedereen wil en er geen verborgen agenda’s 
zijn waarin particuliere belangen voorrang hebben boven het doel van de groep. 
 
Bruno Bartelds 
Brug VB 
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 Verloop BIMCaseweek 
 
Aan de basis van de BIMCaseweek 2011 ligt de opdracht waarmee de teams 
vier dagen lang aan de slag gaan. Het verloop van de week en de vorderingen 
van de teams rond de opdracht worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 Opdrachtomschrijving 

Stadgenoot heeft voor de opdracht van de BIMCaseweek informatie van twee 
portiekflats uit Slotervaart aangeleverd. Zij heeft de deelnemers gevraagd voor 
deze flats drie scenario’s (zie bijlage: Opdracht) uit werken, op basis waarvan 
Stadgenoot een onderbouwde beslissing kan nemen.  
 
Daarnaast wordt de teams gevraagd een civiel kunstwerk te bimmen, zodat de 
relatie met de GWW en de omgeving inzichtelijk wordt. 
 
De teams krijgen als basis een 3D-model (op basis van IFC) van de flats en het 
kunstwerk in 2D (.dwg), waaraan ze tijdens de week intelligentie gaan 
toevoegen. De opdracht bestaat dus niet uit het maken van een 3D-model, 
maar juist uit het aanvullen en intelligent maken ervan en het organiseren van 
de werkzaamheden. 

 Dagverslagen 

De BIMCaseweek was een bewogen en intensieve week. Gedurende vier dagen 
hebben de deelnemers keihard gewerkt aan hun BIM. De drie teams zijn gelijk 
van start gegaan, maar al snel heeft elk team z’n eigen koers gelopen. Ze 
hebben elk hun eigen naam gekozen: Mission BIMpossible, BIM-IT-IS en 
BIMgenoot. Hun ontwikkelingen komen naar voren in de dagverslagen, waarbij 
voor elk dag een opdeling gemaakt is naar de individuele ontwikkeling per team. 

 DAG 1: de verkenning 

Mission BIMpossible 
Mission BIMpossible is gestart met een inventarisatie van de groepsindeling en 
de daarbinnen aanwezige kennis. Er is vervolgens een aparte groep ingericht die 
zich gedurende de week over het proces buigt. Deze groep houdt de regie over 
de tools, data, BIMinrichting en presentatie. De omgeving, de brug en het 
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gebouw worden apart bewerkt. De te leveren output is getoetst aan de 
beoordelingscriteria. Uit  het IFC- model zijn hoeveelheden getrokken om een 
degelijke kostenschatting te kunnen maken. In plaats van de gevraagde drie 
scenario’s zijn vier scenario’s voor de opdrachtgever uitgedacht. Daarnaast is bij 
het inrichten van de plint (begane grond met winkels) gekeken naar een 
optimale samenhang met de omgeving. Team Mission BIMpossible is al snel 
gericht op output en heeft een duidelijke "procesleidersgroep" gevormd. 
 

 
 

BIM-IT-IS 

BIM-IT-IS is de dag begonnen met een inventarisatieronde van werkzaamheden 
en het toedelen van rollen met de Belbin-methode. Zij hebben het BIMmodel 
verdeeld in vijf clusters: drie voor het gebouw, één voor de brug en één voor de 
omgeving. Het gebouw is vervolgens opgedeeld middels een objectenstructuur 
en de input is opgeslagen op een modelserver. Uit de input en de structuur 
vloeit de output, die tenslotte weer in de verschillende programma’s kan worden 
gebruikt. 
 
BIM-IT-IS heeft de vragen van de opdrachtgever vertaald naar functies en 
vervolgens gekoppeld aan eisen. Oplossingen zijn vervolgens verwerkt in 
objecten en zijn overlegd met de opdrachtgever. De opdracht is daarnaast 
uitgewerkt door de 3 scenario's uit te diepen. Middels een variantenstudie heeft 
het team het meest geschikte scenario bepaald. De beoordelingscriteria zijn wel 
in het team besproken, maar worden (nog) niet gepresenteerd. 
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BIMgenoot 
Het team BIMgenoot heeft de aanwezige disciplines geïnventariseerd en een 
werkverdeling gemaakt op basis van wensen en mogelijkheden. Vooral de 
installaties zijn uitgewerkt aan de hand van de beoordelingscriteria: “Wat kosten 
duurzame oplossingen en wat levert het op? Hoe komen we van energielabel F 
bij een energielabel A++?”. Het model is daarna uitgewerkt middels de 3 
scenario’s van de opdrachtgever. Het team heeft nog niet duidelijk of een 
modelserver zal worden ingezet. Er wordt veel gestuurd op gewenste output en 
daarvoor wil het team BIM als middel inzetten. Deze focus is een duidelijk 
verschil met de andere teams, die zich meer op uit te voeren functies en 
traditionele taken toespitsen. BIMgenoot wil juist ieders talent en competenties 
gebruiken met de hoop dat ieder daardoor meer gemotiveerd is en het model 
verrijkt middels eigen mogelijkheden. Hierdoor zullen de teamleden meer vanuit 
eigen motivatie werken en staat toch het model centraal. Team BIMgenoot laat 
duidelijk de "traditionele" processtructuur los. Dit is een wezenlijk belangrijke 
beslissing! 
 

Al bekend, maar weer bevestigd: afspraken en organisatie vormen een belangrijke basis voor een 
goede uitwisseling; dit vraagt een andere aanpak van het bouwproces in de praktijk. Dit zal een 
groter struikelblok zijn dan de techniek. 
 
Anne de Ruijtter 
Kubus Architectural solutions 

 

 DAG 2: de inrichting 

Mission BIMpossible 
Het team is de dag gestart met een discussie over de communicatie en 
processtructuren. “Wat is er minimaal nodig? Wie gaat wat doen? En hoe gaan 
we dat bereiken?” Nadat de neuzen dezelfde kant op staan, gaat team Mission 
BIMpossible verder – zij het met een achterstand op de andere teams. Ook 
team Mission BIMpossible maakt nu gebruik van een modelserver, waarbij ze de 
data op de netwerkschijf hebben staan (niet lokaal dus). Het team loopt er 
tegenaan dat niet alle softwarepakketten de IFC-modellen goed kunnen im- en 
exporteren. Hier is uiteindelijk veel mee geëxperimenteerd, met wisselend 
resultaat. De opdrachtgever is goed betrokken in de uitwerking van de 
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scenario's. Intern gaat de samenwerking beter lopen en ook met de andere 
teams wordt de samenwerking opgezocht. 
 
BIM-IT-IS 

Dit team heeft eerst de hoofddoelen voor de dag bepaald. Daarnaast zijn het 
organisatieteam, het proces, de scenario's en de beoordelingscriteria onder de 
loep genomen. Ook team BIM-IT-IS gebruikt een modelserver.  Het team heeft 
een modelserver alleen nog maar getest en nog niet gebruikt voor het echte 
model. Ze hebben veel energie gestoken in de te onderzoeken scenario's (zo 
willen ze bijvoorbeeld graag middels een autolift de auto's op het dak laten 
parkeren). Aan de andere kant wordt er nog gekeken of het 
investeringstechnisch haalbaar is. De samenwerking binnen het team wordt 
naar een hoger niveau getild door betere afspraken en procesinrichting. Ook 
onderlinge afspraken over de brug worden tussen de drie teams gemaakt. 
 

 
 
BIMgenoot 
Het panel heeft BIMgenoot gemotiveerd met haar beoordelingen van de dag 
ervoor. De hele dinsdag is gericht op het beter scoren op de 
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beoordelingscriteria. Het team heeft hun eigen proces beschreven, een BIM 
manager toegevoegd die de voortgang en het proces bewaakt en de 
samenwerking met andere teams opgezocht (bijvoorbeeld een goed onderzoek 
op het gebied van brandcompartimentering wordt geruild tegen 
brugonderdelen). 
 
Een modelserver wordt ingezet om de informatie-uitwisseling te bevorderen. 
Versiebeheer en een logboek worden daarvan gebruikt om de voortgang 
inzichtelijk te maken. De opdrachtgever is bevraagd omtrent zijn wensen, welke 
vervolgens verwerkt worden in de diverse onderdelen. Opmerkelijk is dat het 
team competenties koppelt aan modelonderdelen, terwijl de andere teams die 
onderdelen toebedelen aan mensen.  
 

Ik hoop dat: 
…Marktpartijen zich meer gaan realiseren wat de mogelijkheden en voordelen van BIM (kunnen) 
zijn; Dit is van wezenlijk belang voor de toekomst van BIM. 
…BIM in de toekomst iets vanzelfsprekends wordt gedurende de gehele levenscyclus van een 
gebouw; 
…Meer partijen enthousiast worden van / over BIM. 
 
Hans Broeksteeg 
Bouwstart 

 

 DAG 3: de productie 

Mission BIMpossible 
Mission BIMpossible heeft het concept van de 4 E's gebruikt om zich te 
herorganiseren. De vier E's staan voor Emotie, Economie, Ecologie en Ethiek. In 
een matrix zijn deze elementen gekoppeld aan de drie scenario's van de 
opdrachtgever. Een goed idee dat de opdrachtgever aanspreekt, maar het is 
wellicht te bewerkelijk binnen de gegeven tijdspanne. Het team heeft deze dag 
onder andere resultaten getoond voor het bepalen van de huurwaarde op basis 
van het 3D-model, warmteverliesberekeningen, de wapening van de brug etc. 
De laatste dag wordt het de uitdaging om het BIMgehalte nog verder op te 
krikken. 
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BIM-IT-IS 

BIM-IT-IS heeft in het presenteren van haar voortgang een schilder als 
metafoor gebruikt (schuren, gronden, lakken), waarbij vandaag het lakken aan 
de beurt zou zijn. Echter, voor een aantal onderdelen was het weer ‘schuren’. 
Zo heeft het team de staalconstructie van het eerder genoemde parkeerdek in 
detail uitgewerkt. Ze hebben eveneens gewerkt aan onder andere 
energieberekeningen, planning gekoppeld aan een visualisatie van de bouw, 
clashdetectie van het parkeerdek met het bestaande gebouw en het invullen van 
het woningwaarderingssysteem. Het team oogt gestructureerd en komt als 
eerste met duidelijk onderbouwde output. De onderlinge communicatie lijkt 
onder de zware processtructuur te lijden, maar wellicht dat hier digitale 
communicatiemiddelen de oplossing gaan bieden. 
 
BIMgenoot 

BIMgenoot heeft eerst opnieuw haar doelen vastgesteld en is hard bezig 
geweest om voor deze doelen hun BIM in te zetten. Er is duidelijk synergie. 
Iedereen werkt met plezier en er wordt veel gelachen. Een ontspannen sfeer, 
maar toch zeer productief. Het team toont een duidelijke organisatiestructuur 
waarin iedereen vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn ze in staat hun 
versiebeheer en besluitvorming in het BIM traceerbaar te maken. Het team is 
qua output in staat verschillende tussenresultaten te tonen, maar belooft 
donderdag harde eindresultaten op te leveren. 
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 DAG 4: de resultaten 

Mission BIMpossible 
Op de laatste dag komt alles samen: informatie wordt verzameld en 
gestructureerd. Alle output moet gevangen worden in een korte, maar krachtige 
presentatie. Team Mission BIMpossible begint met een presentatie die sterke, 
maar helaas ook minder sterke kanten heeft. Het heeft de schijn alsof ze even 
te lang stilstaan bij het dynamische proces - wat overigens wel onderscheidend 
is van de andere teams. Toch komt er op het einde een toetje. Prachtige 
bruikbare output en een virtual reality film (live!) van hoogwaardige kwaliteit. 
Iets dat de opdrachtgever Stadgenoot aanspreekt. 
 
BIM-IT-IS 
Team BIM-IT-IS heeft een andere aanpak. De presentatie is visueel wat 
onderbelicht, maar inhoudelijk van zeer hoge kwaliteit. Door niet te veel de 
focus te leggen op de output (feitelijk eenrichtingsverkeer van data, en dus niet 
echt de essentie van BIM) weet het team juist het proces en de valkuilen van 
het eigenlijke bimmen bloot te leggen. Een verhaal met een goede structuur en 
BIM-inhoudelijk zeer gedegen. De parametrische brug en de parkeeroplossing 
(op het dak) waren opmerkelijke resultaten. 
 
BIMgenoot 
BIMgenoot mocht de laatste presentatie verzorgen, waarbij duidelijk wordt dat 
de positieve sfeer in het team een belangrijke bijdrage levert aan het mooie 
eindresultaat. Het team toont een mooie verhouding van proces, techniek, 
samenwerking, output en fun. Eindigend met een passend advies aan de 
opdrachtgever: ”Dit zijn de resultaten naar aanleiding van uw vraag, dit kost 
het, dit is ons advies (verrassend genoeg scenario twee i.p.v. drie). Met name 
de organische werkstructuur van de groep maakt het resultaat van dit team tot 
een groot succes - een belangrijk signaal aan de markt!  
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 Terugkoppeling opdrachtgever 

Het ontwikkelen van verbeterscenario’s voor de bestaande bouw op basis van 
BIM en 3D is voor professionele opdrachtgevers redelijk nieuw. Ook het vanuit 
het BIM onttrekken van gebouwgegevens voor de exploitatie en beheer fase is 
nog lang niet een gewone zaak. 
 
Voor een ontwikkelende vastgoedeigenaar (zoals een woningbouwcorporatie) 
zijn beide toepassingsvelden heel interessant, omdat ze gebaat zijn bij een 
snelle en efficiënte ontwikkeling waarbij faalkosten tot een minimum beperkt 
blijven. Een traditionele ontwikkeling  duurt soms jaren en dan nog met alle 
mogelijke faalkosten en risico’s die nog blijven bestaan. 
 
Door met een BIM te werken worden verschillende kansen benut: door intensief 
samen te werken en door te werken met één model wordt het proces efficiënter 
en kan met minimale fouten worden ontwikkeld. Bovendien kunnen 
verschillende soorten informatie met het model eenduidig worden verkregen, 
zoals het energielabel, soorten gebruikt materiaal, hoeveelheden, etc. Voor 
woningbouwcorporaties wordt verwacht dat het model (aan de hand van een 
geautomatiseerd woningwaarderingsprofiel) huurprijzen kan leveren. 

 Aanpak en resultaten van de teams 

Zoals bij elke eerste samenwerking geldt, tastten de deelnemers elkaar in het 
begin eerst af. Logisch, omdat ze elkaar nog niet kennen en dan dus ook de 
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toegevoegde waarde van de aanwezige kennis en kunde van de ander niet op 
waarde kunnen schatten. Dit leidde in eerste instantie tot een wat moeizame 
communicatie naar de opdrachtgever: er bestond immers onduidelijkheid over 
de doelstellingen en er was nog een gebrek aan teamstructuur.  
 
Echter, het opzetten van communicatielijnen, structuur en haalbare 
doelstellingen veranderde dit beeld snel. Dit uitte zich in een actieve bevraging 
van de opdrachtgever, wat resulteerde in beter verwachtingenmanagement en 
hogere productie van output. Ook het tussentijds presenteren van resultaten 
droeg hieraan bij. Een opmerkelijke wending was de plotselinge wijziging van de 
aanpak van team BIMpossible. De door hen toegepaste 4E-benadering werkte 
verfrissend in de communicatie. 
 

 
 
BIM-IT-IS heeft zeer betrouwbare informatie geleverd en een goed aantal 
bruikbare maatregelen. De keerzijde is dat deze maatregelen veelal zeer 
traditioneel waren en vernieuwende zaken uitbleven. Voor de opdrachtgever 
was vooral de koppeling van begrotingen aan de BIM-resultaten waardevol, met 
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name om scenario’s door te kunnen rekenen. Het vervolgens koppelen van 
opbrengsten hieraan zou een mooie vervolgstap zijn. 
 
Het eerder genoemde laat schakelen in aanpak heeft bij BIMpossible geleid tot 
het leveren van veel losse resultaten zonder samenhang. Dit maakt het voor de 
opdrachtgever lastig om het grote plaatje te kunnen zien en om een definitief 
scenario te kiezen. 
  
De resultaten van BIMgenoot sloten voor de opdrachtgever het beste aan op de 
opdracht. De scenario’s waren overzichtelijk doorgerekend op kosten en 
opbrengsten, waardoor het keuzeproces vergemakkelijkt werd. Met name de 
doorvertaling hiervan in de beheer- en exploitatiefase was waardevol. Daarnaast 
heeft het team zichtbaar aangetoond dat het mogelijk is woningwaardering en 
energielabels dynamisch vanuit het BIM te genereren zijn. 
 
De BIMCaseweek heeft voor Stadgenoot een groot aantal resultaten opgeleverd 
die meegenomen kunnen worden in de daadwerkelijke renovatie: 
• Oplossing voor koudebrug dakrand 
• Additionele galerij modulair per trappenhuis 
• Gevelisolatie 
• Groendak 
• De koppelingen van uit het BIM t.b.v. Energielabel, en Woningwaardering 
• Passieve zonne-energie 
• Zoeken naar alternatieve parkeervormen – voor toekomstig project 
• Input vanuit belevingsvorm de 4 E’s 
 
Stadgenoot is na de BIMCaseweek zelf gestart met drie pilotprojecten waar BIM 
en ketensamenwerken bepalend zijn voor de voorbereiding. De hieruit 
voortkomende ervaringen zijn zeer positief en bieden veel mogelijkheden voor 
toekomstige uitrol van BIM bij Stadgenoot.  
 

Wat mij tijdens de BIMCaseweek vooral tegenviel was de korte nachten en het slaap tekort. 
 
Anne Slomp 
Royal Haskoning 
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 Analyse 

Gedurende de BIMCaseweek is het panel bij de drie teams meegenomen in hun 
ontwikkeling. Deze ontwikkelingen gezamenlijk zijn verwoord in dit hoofdstuk en 
onderverdeeld in strategie, proces, organisatie en informatie. 
Strategie 
Aan de basis van elk van de drie teams ligt een strategie. Deze strategie wordt 
omschreven als de maatregelen die teams genomen hebben om te kunnen 
sturen op hun organisatie, applicaties en informatie (zie figuur).  
 
De termen organisatie, applicaties en informatiestructuur hebben hierin de 
volgende betekenis: 

- Organisatie: de deelnemers, de (externe) deskundigen, de panelleden 
en de BIMCaseweekorganisatoren; 

- Applicaties: softwarehulpmiddelen die gebruikt worden voor de 
modificatie, analyse, documentatie, opslag en distributie van de BIM-
gegevens;  

- Informatiestructuren: (procesondersteunende) relaties die bestaan 
tussen modellen en de daarin opgenomen BIM-gegevens met behulp 
van metadata2 .  

 

                                       
2 Metadata: labels die aan een object gehangen worden, zodat de karakteristieken ervan 
in meerdere modellen gebruikt kunnen worden (bijv. geometrie, kosten, etc) 
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De teams verwerken de door de opdrachtgever verstrekte input in verschillende 
modellen waarna nieuwe analyses volgen om output in modellen, tekeningen en 

documenten te genereren ten behoeve van de drie scenario’s. 

 
Het hebben en toepassen van een strategie moet ervoor zorgen dat de 
gegevens in het BIM3 betrouwbaar, volledig en verwerkbaar zijn.  
 
Hierin worden de termen betrouwbaarheid, volledigheid en verwerkbaarheid als 
volgt beschreven: 

• Betrouwbaarheid: de mate waarin BIM-gegevens verwerkt worden 
voor analyses en documentatie zonder dat het model haar samenhang 
verliest; 

• Volledigheid: de mate waarin de BIM-gegevens voorhanden zijn bij het 
analyseren en documenteren van het project; 

                                       
3 Gegevens in BIM: gemeenschappelijke objectgeometrie en -parameters 
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• Verwerkbaarheid: na controle en goedkeuring in analyses, tekeningen, 
of documenten worden de BIM-gegevens binnen een team gedeeld als 
gekwalificeerde objectinformatie. Een analyse is een methode om te 
controleren of een (sub)project functioneert en voldoet aan de 
ontwerpspecificaties.  

 
De strategische aspecten organisatie, applicaties en informatiestructuur worden 
per team toegelicht en met elkaar vergeleken in tabellen. 

 Organisatie 

De drie teams zijn de BIMCaseweek gestart met een functionele organisatie 
waarin zij allen kozen voor subgroepen die verschillende disciplines 
vertegenwoordigen.  
 
Team BIMpossible heeft de functieverdeling bepaald op basis van de kennis en 
de interesse van de teamleden. Zij hebben gewerkt vanuit de drie disciplines 
proces, gebouw en omgeving, welke gedurende de week voornamelijk 
afzonderlijk gewerkt hebben.  

 
De functionele organisatie van team BIMpossible per 8-02-2011 met de disciplines 

proces, gebouw en omgeving + Brug. 
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Team BIM-IT-IS heeft naast de discipline gebonden functies een algemene 
rolverdeling opgezet met behulp van een Belbin test4. Teamleden bewaakten 
met de algemene rolverdeling de projectvoortgang op basis van de 
beoordelingscriteria uit de BIMCriteria van de BIMCaseweek. De combinatie van 
een algemene functie en een discipline gebonden functie leidde tot een 
matrixstructuur binnen team BIM-IT-IS. De modelleer- en analyseactiviteiten 
werden dagelijks georganiseerd via actielijsten. De matrixstructuur met dubbele 
rollen per teamlid vergrootte de mogelijkheid om kennis uit te wisselen tussen 
de verschillende mensen. Deze kennisuitwisseling werd echter beperkt door de 
hiërarchische structuur in de actielijsten.  

 
De matrixorganisatie van BIM-IT-IS op 7-02-2011 met de functionele disciplines 

bouwkunde, installaties, constructie en omgeving. Binnen de functionele disciplines zijn 
teamleden verantwoordelijk voor het modelleren, analyseren en de bewaking van de 

voortgang en kwaliteit (directie). 

 
Team BIMgenoot heeft de door de opdrachtgever gevraagde output in de vorm 
van de drie scenario’s als basis gebruikt voor de opzet van de 

                                       
4 Belbin test: methode om een team te analyseren en te typeren naar bepaalde rollen 
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organisatiestructuur. Na de creatieve invulling van de drie scenario’s zijn de 
subgroepen gebouw en omgeving gestart met het modelleren. Opgemerkt moet 
worden dat tijdens de modelleren de organisatie vorm gekregen heeft, waarbij 
het gebouw door meerdere disciplines is uitgewerkt vanuit een 
gemeenschappelijk model.  
 

  
De organische structuur van BIMgenoot op 8-02-2011. BIMgenoot werkt productgericht 

en vult de organisatie in naar de behoefte van het project 

 
De drie teams hebben de brug- en omgevingsdisciplines gedurende de eerste 
twee dagen samen laten werken voor de x-y-z-coördinatie van de modellen. 
Vanaf de derde dag hebben de disciplines afzonderlijk verder uitgewerkt aan 
verschillende varianten en constructieve analyses. De gemeenschappelijke 
aanpak van de brug heeft de teams tijd bespaard, die is benut voor het 
ontwikkelen van nieuwe varianten (alle teams), parametrische objecten (BIM-
IT-IS) en experimenten met wapeningsberekeningen (BIMpossible en 
BIMgenoot). 
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 Leiding 

Elk team heeft naast de teamleiders vanuit de BIMCaseweekorganisatie 
(procesbegeleiding) ook inhoudelijk leiderschap ingevuld. Dit leiderschap is 
binnen de drie teams verschillend georganiseerd.  
 
Team BIMpossible is geleid door aparte leiders voor proces en creativiteit. De 
procesleider stuurde de procesdiscipline met de ontwikkeling van 
werkmethoden. Deze zijn beperkt toegepast binnen de ontwerpdisciplines 
gebouw en omgeving. Daarnaast ontwikkelde de creatieve leider een concept 
voor de disciplines gebouw en omgeving dat beperkt uitvoerbaar was, omdat de 
benodigde modelleer en analyse taken niet tijdig werden georganiseerd. De 
ontkoppeling van creativiteit en proces bemoeilijkte het gericht produceren van 
output. Dit effect werkt vervolgens door in het moeilijker gemeenschappelijk 
modelleren en analyseren.  

 
BIM-IT-IS heeft voor iedere discipline aparte leiders aangesteld om de 
voortgang en de kwaliteit te bewaken. Daarnaast hebben ze dagelijks in 
plenaire sessies gezamenlijk actielijsten opgesteld. Deze waren leidend voor de 
besluitvorming, het modelleerwerk en de analyses. Tevens ondersteunden de 
actielijsten het team door de gerichte levering van modellen, tekeningen en 
documenten voor de drie scenario’s.  
 
BIMgenoot gebruikte de plenaire sessies om modellen en analyses te bespreken 
waarna in hoofdlijnen nieuwe taken werden benoemd. Projectinhoudelijke 
besluitvorming werd bij BIMgenoot afgehandeld met direct overleg bij het 
modelleren en analyseren. BIMgenoot had geen dominante leiders, maar 
teamleden met projectkennis en de verantwoording voor afgebakende output.  
 
Het leiderschap heeft de focus van de drie teams sterkt beïnvloed. Team 
BIMpossible probeerde steeds nieuwe proces en project ideeën uit, zonder 
gericht naar een eindproduct te werken. BIM-IT-IS deelde haar einddoelen op in 
acties, die door meerdere personen afzonderlijk werden uitgewerkt. BIMgenoot 
tenslotte, werkte gezamenlijk gericht naar de benodigde output voor de drie 
scenario’s door het detailniveau van het model te verhogen en optimalisaties te 
toetsen. 
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Strategisch 
aspect 

BIMpossible BIM-IT-IS BIMgenoot Verschillen Resultaten 

ORGANISATIE Hiërarchische 
organisatie met de 
disciplines: proces 
(boven), gebouw & 
omgeving.  

Matrix organisatie met 
de disciplines 
bouwkunde, installaties 
constructie en brug + 
omgeving. 

Platte organisatie met 
de disciplines gebouw 
en omgeving. Geen 
hiërarchie en een 
organisch geheel. 

Hiërarchisch 
functionele organisatie, 
beperkte interactie. 
Matrix- en platte 
organisatie geven 
ruimte voor interactie. 

Hiërarchie beperkt 
de samenwerking 
en stimuleert het 
individueel 
uitwerken van 
taken. 

FUNCTIE 
INDELING 

Naar interesse en 
vaardigheid 
teamleden. 

Op basis van de Belbin 
test en interesse 
teamleden. 

Interesse teamleden en 
de project behoefte. 

Eerder inzicht van de 
capaciteit van 
teamleden met Belbin 
bij BIM IT-IS. 

Organisatie met 
Belbin eerder op 
orde, meer tijd voor 
productie. 

STRUCTUUR Vooraf vastgesteld 
en aangehouden tot 
het eind. Gericht op 
individuele productie 
vanuit disciplines. 

Gestart met disciplines 
vanaf dag drie beperkt 
samengewerkt in cross 
functionele teams aan 
actiepunten. 

Flexibel en afgestemd 
op de projectbehoefte. 
Structuur werd waar 
nodig aangepast in 
plenaire sessies. 

Gesloten hiërarchische 
structuur (BIMpossible 
en BIM-IT-IS) 
tegenover flexibele 
structuur (BIM Genoot) 

Flexibele structuur 
voorkomt het 
wachten op 
informatie en 
stimuleert de 
samenwerking. 

 LEIDERSCHAP Aparte alles 
bepalende leiders 
voor creativiteit en 
proces. 

Aparte leiders per 
discipline voor de 
voortgangsbewaking. 
Project in overleg 
geleid vanuit de 
actielijsten. 

Gemeenschappelijke 
besluitvorming op basis 
van modelleerwerk en 
analyses. 

Hiërarchische leiders 
(BIMpossible) en 
gemeenschappelijke 
besluitvorming (BIM-
IT-IS en BIMgenoot). 

Hiërarchische 
leiders beperken de 
creativiteit en 
samenwerking 
binnen de teams. 

FOCUS Individuele 
deelopdrachten 
worden uitgewerkt 
binnen de disciplines. 
Onderlinge 
afstemming is 
beperkt. 

Voortgang vastgelegd 
in actielijsten die zijn 
samengesteld in 
plenaire sessies. 
Samenwerking op 
basis van afstemming 
taken uit actielijst. 

Samenwerken naar 
drie scenario’s met 
gemeenschappelijke 
informatie. Met nieuwe 
iteraties ontwerp verder 
optimaliseren vanuit 
een 
gemeenschappelijk 
model. 

Individuele opdrachten 
vanuit disciplines 
(BIMpossible), 
individuele opdrachten 
uit plenaire sessie in 
actielijst (BIM-IT-IS), 
Samenwerking in 
groepen (BIMgenoot) 

De optimalisatie en 
de afstemming van 
de substemen 
vraagt om 
samenwerking van 
personen uit diverse 
disciplines. 
Individueel werk 
beperkt de 
samenhang in de 
modellen. 

EXTERNE 
SAMENWERKING 

Samenwerking met 
BIMgenoot bij de 
brug en het gebouw. 

Beperkte 
samenwerking met 
andere teams bij de 
brug en het gebouw. 

Samenwerking brug en 
omgeving met de 
andere teams 
gecoördineerd. 

BIMgenoot heeft 
initiatief getoond om 
informatie te 
coördineren en af te 
stemmen. De andere 
teams volgden. 

Externe 
samenwerking  
vergelijkbare 
modellen verkort de 
doorlooptijd en 
verbetert de 
samenhang.  

 

 Applicaties 

Door de invloed van de opdrachtgever was de strategie van de drie teams 
resultaatgericht. Daarmee had geen enkel team (zoals bijvoorbeeld team 
Masters in BIM tijdens BIMCaseweek 2010) de behoefte om de uitwisseling van 
de BIM-gegevens tussen verschillende applicaties in kaart te brengen. De 
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beschikbare applicaties en de betrouwbaarheid van de informatie-uitwisseling 
bepaalden binnen de teams wel de inrichting van de informatiestructuur.  
 
Team BIMpossible hanteerde het uitgangspunt dat (de intelligentie van de) BIM-
gegevens niet verloren mocht(en) gaan in modellen die nog verder aangepast 
moesten worden. Dit uitgangspunt resulteerde in het beperkt gebruik van het 
IFC-uitwisselformaat en een modelserver met functies voor versiebeheer en 
analyses. BIM-IT-IS inventariseerde de vereiste outputstructuur per variant en 
gebruikte deze als leidraad voor de informatiestructuur. Daarmee had BIM IT-IS 
geen beperkingen opgelegd aan applicaties of uitwisselformaten, maar wel aan 
de informatiestructuur. Bij BIMgenoot was het modelleer- en analyseproces 
leidend voor de applicatiekeuze en de benodigde informatiestructuur. BIMgenoot 
heeft getracht om een gesloten cyclus op te zetten voor specifieke modelleer- 
en analyseopdrachten zonder de toepassing van applicaties of uitwisselformaten 
vooraf uit te sluiten.  
 
BIMpossible en BIM-IT-IS hebben de deelmodellen van het gebouw uitgewerkt 
in verschillende productieapplicaties en vervolgens geëxporteerd naar een 
gemeenschappelijk uitwisselformaat voor de analyse. BIMgenoot heeft 
gemeenschappelijk vanuit dezelfde productie software gewerkt wat resulteerde 
in een virtuele omgeving waarin clashes tijdens het modelleren inzichtelijk 
werden. Bij BIMpossible vormde het model het uitgangspunt voor de controle 
van het project.  
 
BIM-IT-IS en BIMgenoot namen het object als uitgangspunt voor de controle 
waarbij een modelserver en het totaal model werden gebruikt voor analyse en 
distributie in geëxporteerde selecties met objecten. Bij BIM-IT-IS en BIMgenoot 
geeft een modelserver inzicht in het modelleerproces, omdat modellen periodiek 
zijn opgeslagen voor modelleer- en analysedoeleinden. BIMpossible gebruikt een 
modelserver enkel voor de overdracht van de modellen naar de opdrachtgever, 
waardoor het modelleerproces beperkt wordt vastgelegd. In de 
productiesoftware kan het modelleer- en analyseproces alleen worden 
vastgelegd door modellen periodiek apart op te slaan wat resulteert in 
(ongewenste) dubbele informatie met een bestandsnaam of verzamelmap als 
enige vorm van samenhang. 
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Strategisch aspect BIMpossible BIM-IT-IS BIMgenoot Verschillen Resultaten 

APPLICATIE INZET Ondersteunen de 
output productie, 
geen studie naar 
uitwisselings-
mogelijkheden. 

Ondersteunen de 
output productie, 
geen studie naar 
uitwisselings-
mogelijkheden. 

Ondersteunen de 
output productie, 
geen studie naar 
uitwisselings-
mogelijkheden. 

Alle teams zijn gericht 
op output productie. 

Project documentatie 
in modellen, 
tekeningen en 
documenten. Geen 
uitwisselingsstudies. 

BETROUWBAARHEID Betrouwbaarheid 
uitwisseling toetsen. 
Onbetrouwbare 
uitwisselformaten 
uitsluiten of 
toepassen aan het 
einde van de keten 
met eind output. 

Informatiestructuur 
inrichten op output 
basis waardoor 
uitwisselpaden 
worden gestuurd. 
Teamleden bepalen 
zelf de uitwisseling 
tussen applicaties. 

Betrouwbaarheid van 
de uitwisseling wordt 
tijdens het modelleren 
zichtbaar. Alle opties 
worden open 
gehouden maar 
dataverlies wordt 
voorkomen. 

BIMpossible sluit 
applicatie 
mogelijkheden uit. 
BIM-IT-IS stuurt 
uitwisseling via 
informatiestructuur. 
BIMgenoot stuurt de 
uitwisseling bij het 
modelleren en 
analyseren. 

De betrouwbaarheid 
van de object 
geometrie en 
parameters kan 
gegarandeerd 
worden met 
voorgeschreven 
applicaties, dit 
beperkt de creativiteit 
van de deelnemers. 

GEBOUW 
MODELLEREN & 
ANALYSEREN 

Verschillende 
applicaties naast 
elkaar toegepast 
voor de productie 
van deelmodellen per 
scenario. Totaal 
model samenstellen 
in de analyse 
applicaties. 

Verschillende 
applicaties naast 
elkaar toegepast 
voor onderling 
aansluitende 
deelmodellen. Totaal 
model samenstellen 
in de BIM server. 

Met één applicatie 
gemeenschappelijk 
model opgebouwd 
voor meerdere 
scenario’s. Beperkte 
uitvoer naar analyse 
software, problemen 
werden inzichtelijk in 
gemeenschappelijke 
model. 

Totaalmodel 
samenstellen met 
geëxporteerde 
uitwisselformaten in 
analysesoftware 
(BIMpossible & BIM-
IT-IS) of een totaal 
model opbouwen 
binnen de productie 
software(BIMgenoot). 

Gemeenschappelijk 
model geeft tijdens 
het modelleren zicht 
in conflicten tussen 
deelsystemen 
waardoor het aantal 
benodigde analyses 
met daaruit volgende 
iteraties afneemt.  

ANALYSEREN Model als 
uitgangspunt door 
bestanden te linken 
of te exporteren naar 
een 
gemeenschappelijk 
uitwisselformaat en 
samen te voegen in 
een totaalmodel. 

Object als 
uitgangspunt vanuit 
een modelserver 
selecties maken met 
filters. Daarnaast het 
model ook als 
uitgangspunt in totaal 
modellen (zie 
BIMpossible). 

Object als 
uitgangspunt vanuit 
de 
gemeenschappelijke 
modellen en een BIM 
server. 

Analyse gericht op het 
op elkaar aansluiten 
van deelmodellen 
(BIMpossible). 
Analyse gericht op de 
toetsing van 
afzonderlijke objecten 
(BIM-IT-IS & 
BIMgenoot). 

Analyse vanuit het 
model resulteert in 
een verzameling 
gecontroleerde en 
niet gecontroleerde 
objecten. Analyse 
vanuit objecten 
resulteert in selectie 
gecontroleerde 
objecten. 

OPSLAG  & 
DISTRIBUTIE 
(GEBOUW) 

Productie modellen 
worden in aparte 
versies opgeslagen. 
Afgeronde modellen 
worden geëxporteerd 
in een 
gemeenschappelijk 
uitwisselformaat voor 
opslag en overdracht 
aan de 
opdrachtgever in een 
modelserver.. 

Productiemodellen 
niet in aparte versies 
maar periodiek 
geëxporteerd in 
deelmodellen naar 
gemeenschappelijk 
uitwisselformaat voor 
analyse en opslag 
binnen het 
projectteam in een 
modelserver. 

Productiemodellen 
niet in aparte versies 
maar periodiek 
geëxporteerd als 
totaal model naar een 
gemeenschappelijk 
uitwisselformaat voor 
analyse en opslag 
binnen het 
projectteam in een 
modelserver. 

Productie modellen 
exporteren naar een 
gemeenschappelijk 
uitwisselformaat en 
opslaan in een 
modelserver, voor 
overdracht of voor 
analyse.. Exporteren 
in deelmodellen (BIM-
IT-IS) of als 
totaalmodel 
(BIMgenoot). 

Modelserver 
gebruiken als 
opleverdossier voor 
de opdrachtgever  of 
als uitwissel medium, 
versie verzameling 
en onderbouwing van 
het complete proces 
met eventueel een 
beschrijving van de 
veranderingen per 
versie. 

DISTRIBUTIE Interne overdracht 
van productie 
modellen in de NAS. 
Externe overdracht in 
een modelserver. 

Interne en externe 
overdracht in een 
modelserver. Intern 
ook overdracht in de 
NAS. 

Interne en externe 
overdracht in een 
modelserver. Intern 
ook overdracht in de 
NAS. 

BIMpossible gebruikt 
in tegenstelling tot de 
andere teams een 
modelserver niet voor 
interne overdracht. 

Een modelserver 
maakt het gebruik en 
de overdracht van 
modellen inzichtelijk. 
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 Informatiestructuur 

De informatiestructuur moet de uitwisseling van informatie tussen de 
verschillende disciplines ondersteunen en is door de teams gekozen op basis 
van de beschikbare applicaties, de beschikbare inputinformatie en de door de 
opdrachtgever gewenste outputinformatie. De drie teams beschikten over een 
fileserver voor de opslag van bestanden en een modelserver voor de opslag van 
modellen in IFC-formaat. Vanuit de productiemodellen exporteerden de drie 
teams bestanden in IFC-formaat die vervolgens werden beheerd in een 
modelserver. De productiemodellen en de output in analyses, tekeningen en 
documenten werd opgeslagen in de fileserver.  
 

 
 
In de volgende figuren is de informatiestructuur van de drie teams 
weergegeven. BIMpossible heeft een modelserver alleen ingezet voor de opslag 
van modellen in IFC formaat. BIM-IT-IS en BIMgenoot gebruiken een 
modelserver voor analyse en opslag. Daarnaast onderscheidt BIMpossible zich 
van BIM-IT-IS en BIMgenoot door voor ieder scenario van de opdracht een 
apart productie- en IFC model op te zetten waardoor wijzigingen die gelden voor 
alle drie de scenario’s, driemaal ingevoerd moesten worden.  
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BIM-IT-IS is op 7 februari gestart met een basismodel met aparte toevoegingen 
in losse modellen per scenario. Deze methode met aanvullende modellen per 
scenario vraagt om een tijdrovende afstemming tussen de raakvlakken van het 
basismodel en het deelmodel dat behoort tot een scenario. Team BIM-IT-IS 
heeft vanaf 9 februari voor ieder scenario een apart basismodel gebruikt omdat 
de afstemming tussen de raakvlakken van de deelmodellen te veel tijd in beslag 
nam. Team BIMgenoot heeft de drie scenario’s vanuit één basismodel 
uitgewerkt. Vanuit het basismodel zijn alleen de deelmodellen in IFC formaat 
geëxporteerd die nodig waren om de drie scenario’s te analyseren.  
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De door de teams gekozen informatiestructuur bepaalt het aantal bestanden in 
het project en de totale bestandsomvang, wat eisen stelt aan de 
dataopslagcapaciteit en de snelheid van het netwerk. De aparte modellen per 
scenario resulteren bij de bouwkundige modellen van BIMpossible in een 
bestandsomvang van 5,7 Gb tegenover de in bestandsomvang kleinere 
deelmodellenstructuur van BIM-IT-IS met 4,1Gb en BIMgenoot met 1,1Gb. Het 
aantal bouwkundige modellen van BIMpossible is 22 terwijl BIM-IT-IS en 
BIMgenoot respectievelijk 57 en 46 bouwkundige modellen gebruikten. Het 
gebruik van kleinere deelmodellen in verschillende scenario’s resulteert in een 
afname van de bestandsomvang en een toename van het aantal bestanden. Uit 
het basismodel van BIMgenoot werden objectconfiguraties geëxporteerd voor de 
IFC server, terwijl BIMpossible en BIM-IT-IS complete modellen exporteerden in 
IFC bestandsformaat. 
 

 
   
De teams BIMpossible en BIM-IT-IS hebben de informatiestructuur en het 
uitwisselproces beschreven in een protocol. Uiteindelijk hebben deze twee 
teams het protocol nauwelijks toegepast. Het team BIMgenoot heeft de eisen en 
wensen van de opdrachtgever en de bijdragen van de disciplines beschreven in 
een matrix om de benodigde output per scenario te bepalen. Deze matrix 
vormde het uitgangspunt voor de opzet van de flexibele open 
informatiestructuur.  
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Team BIMpossible heeft in haar protocol getracht om het goedkeuren en 
wijzigen van de BIM-gegevens in IFC formaat vast te leggen in issuelijsten die 
verbonden zijn aan een bepaald model. 
 

 
  
Proces voor de validatie van modellen die vanuit de productiesoftware naar IFC formaat 
worden geëxporteerd. Na het oplossen van de issues wordt de informatie goedgekeurd. 

 
Team BIM-IT-IS heeft een protocol opgezet om het ontwerp functioneel te 
toetsen, door de prestatie van een object(configuratie) te analyseren met een 
berekening of simulatie. Daarna wordt het analyseresultaat vergeleken met de 
objecteisen.   
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Validatie van een ontwerpbesluit. Op basis van een functie wordt een eis gedefinieerd en 

een object ontworpen. De prestatie van het object wordt getoetst aan de eis. 

 
BIMgenoot toonde het toegepaste proces van het vullen van een database met 
BIM-gegevens waaruit analyses, tekeningen en documenten werden gefilterd.  
 

 
Een database wordt gevuld met BIM-gegevens die met verschillende filters wordt 

gesorteerd tot output voor analyses, tekeningen en documenten. 
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Opgemerkt moet worden dat ieder team een andere focus had in haar proces. 
Team BIMpossible heeft getracht om de veranderingen, goedkeuring en vrijgave 
van modellen vast te leggen. Team BIM-IT -IS heeft de BIM-gegevens in 
beperkte mate functioneel getoetst, maar deed dit in aparte modellen waardoor 
de goedkeuring van het totaalmodel niet is aangetoond. Team BIMgenoot heeft 
vanuit een gemeenschappelijk model objectconfiguraties geëxporteerd voor de 
toetsing van de installaties en de brandcompartimentering van het gebouw.  
In onderstaand figuur wordt aangegeven dat de output in de vorm van drie 
scenario’s het uitgangspunt vormde voor de informatiestructuur van de teams 
BIM-IT-IS en BIMgenoot, wat bevestigd wordt door het aantal output- en 
analysebestanden. De uitwerking van een outputspecificatie voor modellen 
vereenvoudigt de identificatie van een werkbare informatiestructuur en 
taakverdeling binnen de project-organisatie. 
 

 
Mission BIM Possible (10-02-2011). De organisatie vormde het uitgangspunt, het gemeenschappelijk gebruik van objectgeometrie en parameters werd 

daardoor bemoeilijkt wat resulteerde in dubbele informatie en lege mappen en projectstructuren. 
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BIM IT-IS (07-02-2011/09-02-2011). Vanaf de eerste dag is de informatiestructuur opgezet op basis van het basismodel (voornamelijk input) met de drie 

scenario’s en de brug en de omgeving. 
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BIM Genoot (07-02-2011/10-02-2011). Afstemming van de Raakvlakken van de drie scenario’s met de eisen van de opdrachtgever en de 

bijdrage van de verschillende disciplines. 

 
Voorgaande figuren: De organisatiestructuur was het uitgangspunt voor de 

informatiestructuur van Mission BIM Possible terwijl BIM IT-IS en BIM genoot de output 
voor de drie scenario’s hanteerde als basis voor de opzet van een informatiestructuur. 

 
 
De outputspecificatie geeft inzicht in de raakvlakken tussen objecten van 
verschillende disciplines. De teams BIM-IT-IS en BIMgenoot hebben de 
raakvlakken in plenaire sessies besproken waarbij de outputspecificatie als 
sturend hulpmiddel diende voor overleg in subgroepen. De drie teams proberen 
raakvlakken af te stemmen binnen één database en in meerdere gekoppelde 
database bestanden. Bij het simuleren van het bouwproces hebben de teams 
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alle modellen samengevoegd in één database die vervolgens is gekoppeld aan 
een aparte database met de planning. De drie teams hebben de standaard 
objectcodering uit de modellen gebruikt om de koppeling met de planning te 
maken. Team BIM-IT-IS heeft getracht om objecten uniek te identificeren met 
de IFC objectcode. 
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Strategisch aspect BIMpossible BIM-IT-IS BIMgenoot Verschillen Resultaten 

INFORMATIE- 
STRUCTUUR 

Vanaf 7 februari 
vastgelegd in een 
protocol voor de BIM 
server en de NAS 
met productie 
modellen. Output 
structuur staat vast. 

Vanaf 7 februari 
vastgelegd in een 
protocol voor de BIM 
server en de NAS 
met productie 
modellen. Output 
structuur staat vast. 

Vanaf 8 februari is de 
basis opgezet in de 
IFC server die is 
aangevuld voor zover 
dat nodig was. In de 
Nas is een beperkte 
structuur opgezet. 
Output structuur staat 
niet vast. De eisen en 
wensen matrix is 
bepalend voor de 
output per discipline. 

Hiërarchisch 
voorgeschreven 
structuren worden 
beperkt ingevuld of 
alsnog gewijzigd, 
flexibele structuren 
ontstaan naar 
behoefte. 
Hiërarchische 
structuur is output 
gericht flexibele 
structuur is proces 
gericht. 

Hiërarchische 
structuren vereisen 
handhaving, flexibele 
structuren vragen om 
een continue 
aanvulling van de 
projectstructuur. De 
output structuur 
vraagt om extra 
coördinatie in een 
flexibele structuur. 

UITGANGSPUNT 
PROJECTEN 
STRUCTUUR BIM 
SERVER 

De gebouwdelen A & 
B en de omgeving C 
met daaronder 
subprojecten per 
discipline.  

De brug, het 
bestaande gebouw 
en scenario 1,2 en 3. 
Daaronder 
subprojecten per 
discipline. 

Gemeenschappelijk 
gebouwmodel met 
afzonderlijke modellen 
voor de brug en de 
omgeving. 

Subprojecten per 
gebouwdeel met 
daaronder 
subprojecten per 
discipline of enkel 
subprojecten per 
discipline. 

De subprojecten 
indeling projectdeel, 
discipline structureert 
de  analyse en het 
beheer van object 
configuraties. 

STRUCTUUR 
SCENARIO’S 

Voor ieder scenario 
wordt van het 
gebouw een 
afzonderlijk productie 
model aangemaakt 
op basis van het 
opgewerkte 
bestaande model. 
Wijzigingen die 
gelden voor alle 
varianten moeten in 
meerdere modellen 
doorgevoerd worden. 

Het bestaande 
gebouw model wordt 
opgewerkt tot 
productie model 
zodat het aansluit op 
de drie scenario’s. 
Voor ieder scenario 
wordt een aanvullend 
deelmodel 
samengesteld. Vanaf 
dag 3 wordt voor 
ieder scenario 
gewerkt vanuit een 
apart model omdat 
afstemming tussen 
de modellen te 
tijdrovend is. 

Een 
gemeenschappelijk 
gebouw productie 
model met gelinkte 
deelmodellen voor de 
disciplines installaties, 
constructie en 
bouwkunde bevat de 
drie verschillende 
scenario’s. 

BIMpossible werkte 
met parallelle versies 
per variant waarbij 
wijzigingen die gelden 
voor alle varianten in 
drievoud werden 
ingevoerd. BIM-IT-IS 
en BIMgenoot 
gebruikte aparte 
modellen met 
objecten die 
behoorden tot alle 
varianten wat vroeg 
om raakvlak 
afstemming. 

Parallelle versies van 
modellen per 
scenario leiden tot 
het meervoudig 
invoeren van een 
wijziging maar 
beperken de 
afstemming van 
deelmodellen. Een 
basismodel met 
deelmodellen per 
scenario 
vereenvoudigd 
wijzigingen in alle 
scenario’s maar 
vereist raakvlak 
afstemming. 

PROTOCOL Opgezet maar 
beperkt toegepast. 

Opgezet 
aangehouden en 
aangepast aan het 
proces.  

Niet opgezet, 
toelichting structuur 
was niet nodig. 
Wensen en eisen 
matrix vormde het 
uitgangspunt. 

BIMpossible en BIM-
IT-IS ontwikkelden 
een protocol, 
BIMgenoot een eisen 
en wensen output 
structuur. 

Informatiestructuur 
moet zo simpel zijn 
dat de plaatsing van 
modellen voor zich 
spreekt. 
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Strategisch aspect BIMpossible BIM-IT-IS BIMgenoot Verschillen Resultaten 

OBJECTRELATIES Object codering 
toegepast voor 
specifieke analyses 
en gebruik gemaakt 
van de gecodeerde 
object bibliotheken 
van de deelnemers. 

IFC code als unieke 
object codering 
toegepast. Getracht 
om een 
objectcodering voor 
een Object 
Breakdown Structure 
(OBS) op te zetten. 
De NL-Sfb codering 
uit de objecten was 
leidend voor 
gekoppelde 
planningen. 

Object codering 
toegepast voor 
specifieke analyses en 
gebruik gemaakt van 
de gecodeerde object 
bibliotheken van de 
deelnemers. 

BIMpossible en 
BIMgenoot hebben de 
beschikbare object 
coderingen gebruikt 
en aanvulde codes 
toegevoegd. BIM-IT-
IS heeft bewuste 
keuzes gemaakt voor 
optimaal gebruik van 
coderingen. 

Objectcoderingen uit 
het model als 
parameter opnemen 
in planningen en 
begrotingen voorkomt 
het handmatig 
invoeren van extra 
parameters in 
objecten. Slim 
gebruik van 
parameters vooraf 
vastleggen bespaart 
tijd en fouten. 

GOEDKEURING Structuur opgezet 
om clashes te 
vertalen naar 
wijzigen die een 
goedkeuring en 
vrijgave proces 
doorlopen. Structuur 
zeer beperkt 
toegepast. 

Structuur opgezet om 
objecten uit een 
objectenboom te 
toetsen aan eisen. 
Structuur is beperkt 
toegepast.  

De comment space in 
de IFC server is benut 
om wijzigingen in en 
goedkeuring van 
objectconfiguraties te 
registreren. 

BIMpossible en BIM-
IT-IS hebben een 
protocol opgezet 
waarbij een systeem 
voor de registratie van 
wijzigingen en 
goedkeuring ontbrak. 
BIMgenoot had geen 
protocol maar 
registreerde 
wijzigingen en 
vrijgave in een 
modelserver. 

De teams hebben 
getracht om de 
goedkeuring vast te 
leggen. Goedkeuring 
en vrijgave werd 
voornamelijk 
mondeling 
gecommuniceerd en 
daardoor beperkt 
vastgelegd in een 
modelserver. 
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 Conclusies en aanbevelingen 

Vanuit de dagobservaties en de analyse van de resultaten zijn verschillende 
conclusies en aanbevelingen te destilleren voor de praktijk en de komende 
BIMCaseweek. Deze conclusies en aanbevelingen worden aangevuld met de 
resultaten van voorgaande jaren. 
 

 

 Conclusies vanuit de analyse en observaties 

• De resultaten van de BIMCaseweek zijn toepasbaar voor Stadgenoot 
• Het betrekken van de opdrachtgever levert meer bruikbare resultaten en 

zorgt voor snellere afstemming 
• Zonder ervaring of hulp is het opstellen van een strategie voor een BIM 

aanpak niet te doen 
• Samenwerking wordt bevorderd door een platte organisatievorm, 

individueel uitvoeren van taken is daarmee in strijd 
• Flexibele structuur voorkomt het wachten op informatie en stimuleert de 

samenwerking 
• Hiërarchische leiders beperken de creativiteit en samenwerking binnen de 

teams 
• Het inzetten van modellen voor teamontwikkeling (zoals Belbin) is 

weliswaar een open deur, maar zeer waardevol voor een snelle start 
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• De optimalisatie en de afstemming van de subsystemen vraagt om 
samenwerking van personen uit diverse disciplines 

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

• Individueel werk beperkt de samenhang in de modellen 
• Een vastomlijnde organisatie werkt belemmerend voor individuele 

prestaties, maar leidt wel tot een “gegarandeerd” groepsresultaat 
• Een minder doelgerichte organisatie leidt tot grote individuele prestaties, 

maar een mindere teamprestatie 
• Een zelfsturend en zichzelf aanpassend team kan leiden tot zowel hoge 

individuele als teamprestaties 
• Samenwerking met partijen met vergelijkbare modellen verkort de 

doorlooptijd en verbetert de samenhang 
• De betrouwbaarheid van de BIM-gegevens kan gegarandeerd worden met 

voorgeschreven applicaties; dit beperkt echter de creativiteit van de 
deelnemers 

 

Het mooiste vond ik de dynamiek die ontstond in onze groep, ongelooflijk dat je met 20 mensen 
die je niet kent zo’n prestatie neerzet, zonder dat er een onvertogen woord is gevallen (ondanks 
de vermoeidheid en stress). 
 
Claudia Franssen 
De Twee Snoeken 

 
• Het werken met een gemeenschappelijk model geeft tijdens het 

modelleren zicht in conflicten tussen deelsystemen waardoor het aantal 
benodigde analyses met daaruit volgende iteraties afneemt 

• Een modelserver kan gebruikt worden als opleverdossier voor de 
opdrachtgever (eindstation) of als uitwisselmedium, versieverzameling en 
onderbouwing van het complete proces met eventueel een beschrijving 
van de veranderingen per versie 

• Een modelserver maakt het gebruik en de overdracht van modellen 
inzichtelijk 

• Standaardisatie-initiatieven (IFD, COINS, CHEOBS, ETIM) zijn nauwelijks 
aan de orde gekomen 

• Het schematisch weergeven van de toegepaste applicaties helpt bij het 
beter beheren van informatie 
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• Het is (nog) onmogelijk om IFC te gebruiken zonder verlies van 
informatie 

• De softwarekeuze (in relatie tot samenwerken met BIM) hangt af van de 
uitwisselbaarheid en de betrouwbaarheid van informatie 

• Parallelle versies van modellen per ontwerpscenario van de opdracht 
leiden tot het meervoudig invoeren van een wijziging en beperken de 
afstemming van deelmodellen. Een basismodel met deelmodellen per 
scenario vereenvoudigt wijzigingen in alle scenario’s maar vereist meer 
afstemming 

• De informatiestructuur moet zo simpel zijn dat de plaatsing van 
bestanden (modellen) voor zich spreekt 

• Objectcoderingen uit het model als parameter opnemen in planningen en 
begrotingen voorkomt het handmatig invoeren van extra parameters in 
objecten. Slim gebruik van parameters vooraf vastleggen bespaart tijd en 
fouten 

• De teams hebben getracht om de goedkeuring vast te leggen. 
Goedkeuring en vrijgave werd voornamelijk mondeling gecommuniceerd 
en daardoor beperkt vastgelegd in een modelserver. 
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 Conclusies over het nut en de noodzaak van de 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 stand van de 
techniek, het gebrek aan voorbeelden en het ontbreken van een 
vooruitstrevende opdrachtgevers/overheid ook een rol.  
 
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 vier jaar geleden begon met de uitvoering lag de focus 
voornamelijk op het leren wat BIM überhaupt was. In de daarop volgende editie 
lag de focus op het uitwisselen van informatie en niet zozeer op het 
(individueel) toepassen van de technologie. De afgelopen en 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. 
 

Ik heb in ieder geval geleerd dat er heel veel mogelijk is tussen de verschillende software 
pakketten, maar dat nog niet alles kan. En dat teamwork een must is voor een hoog BIM-
gehalte. 
 
Wim Vos 
Wagemaker 

 
Het nut en de noodzaak van de BIMCaseweek laat zich vertalen naar waarde 
voor de direct betrokkenen (deelnemers, opdrachtgever, etc.) en waarde voor 
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de niet-direct betrokkenen (bezoekers, de ‘markt’, etc.). De direct betrokkenen 
zijn in de regel mensen 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 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 rijker naar huis gaan.  
 

 
 

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. 
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Voor de editie van 2011 zijn in aanvulling op bovenstaande conclusies de 
volgende twee zaken te benoemen: 

• De aanwezige BIM-kennis van deelnemers is hoger dan in 2010 
• De deelnemers hadden hierdoor moeite met het experimenteren met 

nieuwe werkvormen en kennis 
 

The day after 2 
De hektiek van vandaag en de opgestapelde uitdagingen (problemen) namen teveel van m'n 
aandacht op om even terug te kijken. Na het frietje speciaal :) tijdens de lunch begon de 
vermoeidheid wel heel erg hard in te hakken en daarmee ook de herinneringen aan wat we 
allemaal hebben ge"proces"ed.  
Ik ben trots op wat we hebben geprobeerd en gepresteerd.  
 
Cor van Ewijk 
Ballast Nedam 

 

 Aanbevelingen volgende BIMCaseweek 

Vanuit de observaties en de daaruit voortvloeiende inzichten zijn verschillende 
aanbevelingen voor de volgende BIMCaseweek te doen. 
 
De aanbevelingen die naar aanleiding van de voorgaande editie zijn gedaan, 
gelden in een aantal gevallen wederom voor dit jaar: 

• Behoud opzet en invulling 
Het competitieve karakter behouden met het panel en teamleiders als 
ondersteuning voor de teamvorming en inhoudelijke ontwikkeling 

• Laat de verdeling van de deelnemers de keten weerspiegelen 
Ook dit jaar waren de uitvoerende partijen ondervertegenwoordigd. 
Wellicht dat bij volgende editie een modus verzonnen kan worden 
waardoor meer uitvoerende partijen (zoals aannemers, installateurs, 
afbouwers, etc) deelnemen 

• Genereer harde inzichten in de voordelen van BIM 
Er ontbreken in de markt nog veel cijfers over de kosten en opbrengsten 
van BIM. Voor de verdere ontwikkeling van BIM  (met name richting 
opdrachtgevende partijen) is het wenselijk dat deze gegevens 
voorhanden zijn/komen 
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In aanvulling op bovenstaande aanbevelingen van voorgaande editie, zijn voor 
dit jaar de volgende aanbevelingen gedaan. 

• Houd de opdrachtgever aangeschakeld 
Het daadwerkelijk aanwezig zijn van de opdrachtgever is positief voor het 
opleveren van resultaten die aansluiten op een behoefte. Wellicht dat de 
invloed volgende keer vergroot kan worden door de opdrachtgever 
middenin de teams mee te laten draaien 

• Help de deelnemers met de aansluiting op de eigen praktijk. 
Het is belangrijk ook na de BIMCaseweek de opgedane kennis en 
ervaringen in het bedrijf te kunnen toepassen. De deelnemers zouden 
meer praktische handvatten kunnen krijgen voor toepassing cq. 
verandering in de eigen organisatie 

• Denk na over het toevoegen van een toetsende instantie 
Het toevoegen van een plantoetser van de gemeente of van een expert 
op het gebied van bouwvergunningen kan de relatie naar de bestaande 
werkelijkheid verstevigen 

• Zet de rol van het panel breder in. 
Het panel heeft tijdens de BIMCaseweek twee rollen: jury en adviseur. 
Deze tweede rol kan beter ingezet worden ter ondersteuning van de 
teams 

 

Unieke BIM-case wedstrijd tijdens beurs 
Amsterdam - 16-02-2011  
 
Vastgoedverbeterproject van Stadgenoot stond centraal in unieke BIM-case wedstrijd 

tijdens de Bouw en ICT beurs 2011.  

 
We kunnen er niet meer om heen: werken in projecten met de Building Information Model 
methode. Het werken met 3D modellen en een verregaande vorm van ketenintegratie is een feit. 
Alles wijst erop dat de traditionele aanpak met stroperige procedures en vertragende 
afstemmomenten voorgoed verleden tijd worden. 
 
De beschikbare ICT-mogelijkheden maken het nu mogelijk om -volledig in 3D- gebouwen en hun 
omgeving te modelleren en daar kloppende gegevens uit te halen voor bouw, beheer en 
exploitatie. Dat bewijst het resultaat dat werd getoond bij de eindpresentaties door de drie 
strijdende BIMteams. Ongelooflijk dat men in nauwelijks 3,5 dag een groot 
vastgoedverbeteringplan van idee tot de uitvoering kan voorbereiden. En wel heel gedetailleerd. 
 
Nog niet eerder is aangetoond dat vanuit een dergelijk BIM-model Woningwaarderingspunten en 
huurprijzen rollen. Ook hoeveelheden die gebruikt worden bij planmatig onderhoud en 
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productspecificatie t.b.v. service- en mutatieonderhoud rollen in keurige exporttabellen uit het 
model. 
Sterker nog: met enkele handelingen is een virtuele wandeling door de woning, het parkeerdek 
en het gebied te maken. En mooie gegevens om bij verkoop of verhuur de kandidaat/klant te 
laten shoppen. 
Eigenlijk heel apart dat je met een virtuele wandeling op plaatsen kunt komen waar anders 
strikte veiligheid wordt gevraagd of waar je simpelweg niet kúnt komen, zoals hoge daken en 
leidingkokers. 
 
Dankzij het BIM-model kunnen we geld besparen door het voorkomen van faalkosten en het 
behalen van efficiënter werken. Want breng alle disciplines van de bouw en latere gebruikers bij 
elkaar en samen komen ze tot een optimaal resultaat. Fouten, ach je draait een zogenaamde 
clashlijst en daar zijn op een virtueel model alle bouwfouten zichtbaar. Geen leidingen meer die 
op verkeerde hoogte eindigen, of elkaar kruisen. Wil je meer, goed dan, neem je basismodel en 
zet er binnen een halve dag een parkeerdak op, pak je gevel in met een isolatiesysteem en laat 
even snel zien hoe de woningen een beter Energieprestatielabel kunnen krijgen. 
 
En dat alles heb ik live zien gebeuren tijdens deze BIMCaseweek. Alle machtig, wat een energie 
komt er uit zo’n BIM-team van 20 man. En waardoor? Echt samenwerken en samendoen. Met 
plezier en gedrevenheid. Ik heb echt nog nooit gezien dat men een uur vroeger dan gepland 
begint met werken en dan even gewoon 14 uur achtereen doorgaat met modelleren, discussiëren 
en produceren. En dat vier dagen achter elkaar door.  En na afloop was iedereen blij met een 
stenen mok met 'I survived the BIMCaseweek' erop. 
 
Hoe verder? Dat is makkelijk, alle vastgoedverbeterprojecten die zich ook maar enigszins lenen 
voor een BIM aanpak ga ik ook zo doen. De resultaten zullen het bewijzen. Gewoon niet wachten, 
maar doen. 
  
Nico ten Bosch 
Stadgenoot, Manager Vastgoed Verbetering  

 

 Aanbevelingen voor de praktijk 

De aanbevelingen voor de praktijk, mede gebaseerd op voorgaande edities van 
de BIMCaseweek (zie ook voorgaande rapporten van de BIMCaseweek): 

• Gebruik BIM niet alleen voor het maken van mooie plaatjes 
• Stel vooraf een BIM-strategie op 
• Gebruik een modelserver gecombineerd met een informatieprotocol 
• Maak eerder in het proces gebruik van uitvoeringskennis 
• Richt aanbestedingsprocedures op samenwerking 
• Organiseer Kickoff-meetings 
• Werk gezamenlijk op één locatie 
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• Leg een duidelijke focus op gebruiks- en beheeraspecten van het 
projectresultaat 

• Ga in gesprek met softwareontwikkelaars 
• Zoek samenwerkingsverbanden in de keten 
• Zorg voor inzicht in best-practices 
• Maak kosten en baten inzichtelijk 
• Haal de kennis over BIM uit de markt 
• Leg een objectenbibliotheek aan  
• Integreer kennis van leveranciers 
• Gebruik BIM als marketinginstrument 
• Leid medewerkers op in BIM 
• Maak het proces inzichtelijk 
• Uitbesteden is ook een optie 
• Denk goed na over het gebruik van de IFC-standaard 
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Bovenop de hierboven genoemde aanbevelingen kunnen de volgende 
aanvullingen geformuleerd worden: 

• Maak gebruik van creativiteitssessies. 
Om het traditionele gedachtepatroon te doorbreken is het wenselijk te 
kijken naar alternatieve methodes om het werk te benaderen 

• Besteed aandacht aan verwachtingmanagement. 
Vaak wordt onvoldoende uitgevraagd wat de ketenpartners willen en 
kunnen leveren (input) en ontvangen (output). Voorbeelden van 
communicatiemogelijkheden rond BIM zijn de LOD (Levels Of Detail) van 
AIA (Verenigde Staten) , Senaati BIM Requirements van Senate 
Properties (Finland) 

• Kijk over de landsgrenzen voor aanvullende informatie. 
In de omliggende landen (Groot Brittannië, Duitsland, Denemarken, 
Noorwegen, Finland, Zweden) is op verschillende vlakken BIM-kennis en 
ervaringen aanwezig. Bedrijven en overheden uit deze landen staan open 
voor samenwerking en kennisdeling 

• Maak een overzicht van gebruikte software. 
Er is nog onvoldoende zicht op bruikbare configuraties van BIM-software. 
Ook ontbreekt het aan een goede vergelijking van (on)mogelijkheden 
tussen verschillende pakketten. Het is belangrijk zelf overzicht te houden 
van de gebruikte programmatuur 

• Stel een stappenplan op. 
Het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste cq. verwachte 
situatie met BIM is vaak groot. Ook voor de participerende partijen en de 
opdrachtgever. Het nemen van kleine, overzichtelijke stappen en het 
communiceren ervan is belangrijk 

• Gebruik (opleidingen van) HBO’s en Universiteiten. 
Er is een toenemend aantal hogescholen en universiteiten die opleidingen 
aan het ontwikkelen zijn (of zelfs al hebben) rond BIM. Voor de 
ontwikkeling van organisaties is het wenselijk studenten met (frisse) BIM-
kennis in te schakelen. 
 

Het was een enerverende, bijzondere, intensieve week waar we met ons bedrijf een goed vervolg 
aan gaan geven. (dat is de intentie). 
 
Paulien Somsen 
De Witte – Van der Heijden Architecten 
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 Lijst van in de teams gebruikte software  

Bestandstype fileinfo.com Bestandstype Afkorting 

3D Studio Scene 3D Image .3ds 

Audio Video Interleave File Video .avi 

Deluxe Bitmap image Raster Image .bbm 

Bitmap Image File  Raster Image .bmp 

Archicad bestand Data .bpn 

Fischer Anker Berekening Calculation .cfx 

Comma-separated values (tabellen) Data .csv 

Microsoft Word Document Text  .doc 

Microsoft Word Open XML Document Text  .docx 

Design Web Format XPS File CAD .dwfx 

AutoCAD Drawing Database File CAD .dwg 

Drawing Exchange Format File CAD .dxf 

Edilon ankerberekening Calculation .edi 

SCIA Engineer Calculation .esa 

Windows Executable File Executable  .exe 

Autodesk FBX Interchange File 3D Image/data .fbx 

Graphical Interchange Format File Raster Image .gif 

Graphic Description Language File CAD .gsm 

Hypertext Markup Language File Web (clashrapport) .html 

Industry Foundation Classes File 3D Image .ifc 

Industry Foundation Classes - XML File 3D Image/data .ifxml 

Windows Initialization File Settings .ini 

JPEG 2000 Image Raster Image .jpg 

Google Earth Placemark File GIS .kmz 

Program Lock File Misc .lck 

Log File Text  .log 
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3ds Max Scene File 3D Image .max 

Microsoft Project File Data .mpp 

Magicad 3D Image .mrd 

Allplan 3D Image .ndw 

Navisworks Model export File Data .nwc 

Navisworks Reference file Data .nwf 

Bryce Object File 3D Image .obp 

Portable Document Format File Page Layout .pdf 

ArchiCAD Project Archive CAD .pla 

ArchiCAD Project File CAD .pln 

Portable Network Graphic Raster Image .png 

PowerPoint Presentation Data .ppt 

PowerPoint Open XML Presentation Data .pptx 

Adobe Photoshop Document Raster Image .psd 

Revit Family File Data .rfa 

Riuska Data .rsk 

Revit Project Template Data .rte 

Revit Project File 3D Image .rvt 

ACIS SAT Model File  CAD .SAT 

Super Nintendo Game ROM Game .smc 

Shockwave Flash Movie Video .swf 

Tekla structures Data .t2s 

GeoTIFF Image Raster Image .tif 

Plain Text File Data .txt 

Vectorworks Design file CAD .vwx 

Excel Spreadsheet Spreadsheet .xls 

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet Spreadsheet .xlsx 

XML File Data .xml 
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 De teams 
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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 
 
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-Meetlat 
www.bouwnd.nl  
 
BIM-quickscan 
www.bimquickscan.nl  
 
IFC Wiki 
www.ifcwiki.org  
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 Deelnemers aan de BIMCaseweek 2011 

 

Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV, Erik Wissink 

Adams Bouwadviesbureau BV, Frans Wouters 

Adams Bouwadviesbureau BV, Nathalie Balduk 

Admea, Mike Veilleux 

ARCADIS Nederland BV, Edgar ten Bruggencate 

ARCADIS Nederland BV, Gerard Bijvank 

ARCADIS Nederland BV, Pascal de Leeuw 

Balance & Result, Luuk Alferink 

Balance & Result, Willem Pel 

Ballast Nedam, Joost Eggink 

Ballast Nedam, Menno de Jonge 

Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, Cor van Ewijk 

Ballast Nedam Bouw Zuid, Onny Scholten 

Bartels Consulting Engineers, Taco Klevering 

Bartels Consulting Engineers, André van de Bruinhorst 

Bartels Consulting Engineers, Arnoud Meertens 

Bartels Consulting Engineers, Elbert Morsink 

BouwnD / VIBES, Jan Kees Pikkaart 

Bouwstart, Hans Broeksteeg 

Brug VB, Bruno Bartelds 

Centraal Bureau Bouwtoezicht, Guus Tinnevelt 

Cisco, Bas van Even 

Cisco, Ronald Lotgerink 

Construsoft, Jeroen Weistra 

Dantuma-Wegkamp BV, Jasper Vermeer 

De Twee Snoeken, Claudia Fransen 

De Twee Snoeken, Klaas-Jan Tol 
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De Witte – Van der Heijden Architecten, Mattijs Walkot 

De Witte – Van der Heijden Architecten, Paulien Somsen 

Design Express, Mathijs Hettema 

DHV, André van der Vossen 

Eveline Vinkenborg Architect, Eveline Vinkenborg 

Evers Partners Ingenieursbureau BV, René Bos 

Evers Partners Ingenieursbureau BV, Warner Post 

HÈT Facilitair Bureau (Kokon Groep BV), Edwin Tonnon 

HÈT Facilitair Bureau (Kokon Groep BV), Sander Philippa 

IAA Architecten BV, Jeroen van ’t Rood 

IAA Architecten BV, Eddie Assinck 

Ingenieursbureau IOB, Gerwin Korpershoek 

Itannex, Gert-Jan Ditsel 

Kater Produkties, Kaja Pohlmann 

Kubus, Anne de Ruijtter 

Kubus, Christian Dalhuizen 

Movares, Wouter Engelen 

Nemetschek SCIA, Martine Devos 

Nijhuis Bouw B.V., Erik Kohl 

NPQ CAD Solutions, Martijn Kouwenhoven 

NPQ CAD Solutions, Sietze Pars 

Océ, Laila Beverloo 

Océ, Sjoerd Blom 

op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs, Freek Laarhoven 

Perfect Blue BV, Marijn van Aerle  

Pieters Bouwtechniek Delft, Ruben de Bloeme 

Pieters Bouwtechniek Haarlem, Richard Sijtsma 

Pieters Bouwtechniek Utrecht, Folkert Schuurman 

Pline automatisering, Leo van der Geest 
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Rijnboutt BV, André Meulenbelt 

RK-Support, Roy Krabbenborg 

Royal Haskoning, Ming Yan Liu 

Royal Haskoning, Anne Slomp 

SIM, Susan Stokkink 

SMART Nederland, Bob Eilander 

SMART Nederland, Leon Laagwater  

Stabiplan BV, Alex van Bochove 

Stadgenoot, Caroline Sijtsma 

Stadgenoot, Nico ten Bosch 

Stadgenoot, Patrick Coerse 

Student Saxion Hogeschool, Thijs Hajee 

Syntens, Albert de Graaf  

Syntens, Carlos Silva dos Santos 

Syntens, Elly van Wattingen  

Syntens, Hans Versloot 

Syntens, Jaap Kolk 

Syntens, Said Akdim 

Trebbe Oost en Noord BV, Edwin de Graaf 

Trebbe Oost en Noord BV, Merijn van der Vegt 

Trebbe West BV, Rik Wit 

Unica, Bas Spaan 

Universiteit Twente, Timo Hartmann 

VIAC Installatie Adviseurs, Stephan Leene 

VIAC Installatie Adviseurs, Mervyn Bodeving 

VIBES, Virtual Building Engineers BV, Hans Bonekamp 

VIBES, Virtual Building Engineers BV, John van de Vosse 

VIBES, Virtual Building Engineers BV, Krijn Naeff 

VIBES, Virtual Building Engineers BV, Wilfred Wolf 
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Waal, Boudewijn Goosens 

Wagemaker, Johan de Groot 

Wagemaker, Wim Vos 

Willems Constructie BV, Marcel Hol 

Yada Nederland, Egbert Scholten 

ZEEP Architecten, Paul Bos 
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