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Denk	  aan	  het	  milieu.	  Druk	  alleen	  af	  indien	  nodig.	  Dit	  rapport	  is	  gemaakt	  om	  2-‐zijdig	  af	  te	  drukken.	  
	  
Voor	  communicatie	  over	  de	  BIMCaseweek	  of	  dit	  verslag	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  via:	  
	  

Info@bimcaseweek.nl	  
of	  kijk	  op	  

www.bimcaseweek.nl	  
	  
	  
Dit	  verslag	  is	  opgesteld	  door	  de	  organisatie	  van	  de	  BIMCaseweek	  2014.	  
	  
Alle	  informatie	  in	  dit	  verslag,	  zowel	  inhoudelijk	  van	  het	  project	  als	  de	  leerervaringen,	  kunnen	  vrijelijk	  
worden	  gebruikt.	  Vermelding	  van	  de	  bron,	  namelijk	  “BIMCaseweek	  2014”,	  is	  daarbij	  een	  vereiste.	  
	  
Afbeeldingen	  en	  plaatjes	  in	  dit	  document	  zijn	  gemaakt	  door	  deelnemers	  van	  de	  BIMCaseweek	  2014.	  
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De	  BIMCaseweek	  2014	  was	  niet	  mogelijk	  geweest	  	  
zonder	  de	  bijdragen	  van	  de	  volgende	  mensen	  en	  partijen.	  

	  
Initiatiefnemers:	  

Stichting	  BIMCaseweek	  
Vibes	  Building	  Engineers	  

BIM	  Open	  
BIMpuls®	  

	  
Partners:	  

ABB	  
Kamer	  van	  Koophandel	  

	  
Opdrachtgever:	  
Stadgenoot	  

	  
Overige	  bijdragen:	  
BINK	  software	  

BouwnD	  
Bris	  

CADAccent	  
Cisco	  

Hermie	  Heijnen,	  zelfstandig	  innovatie	  adviseur	  
JWS,	  Alles	  voor	  kantoor	  

Kater	  Produkties	  
ProjektpleK	  
RK	  Support	  

Spekkink	  C&R	  
Van	  der	  Sluis	  Technische	  bedrijven	  

VSV	  Nederland	  
2C	  management	  

	  
	  

	  

Wat	  mij	  tijdens	  de	  BIMCaseweek	  verbaasde	  was	  de	  hoeveelheid	  werk	  die	  door	  iedereen	  verzet	  is.	  

Eduard	  Mooiweer,	  Van	  der	  Sluis	  Technische	  Bedrijven	  
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Organisatie	  van	  de	  BIMCaseweek:	  
	  

Projectleiding	  
Jan	  Kees	  Pikkaart,	  BouwnD,	  www.bouwnd.nl	  

	  
Eventmanager	  

KajaPohlmann,	  Kater	  Produkties,	  www.katerprodukties.nl	  
	  

Organisatie	  
Susan	  Stokkink,	  BouwD,	  www.bouwnd.nl	  

	  
ICT	  

Roy	  Krabbenborg,	  RK-‐support,	  www.rk-‐support.nl	  
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Voorwoord	  
Voor	  de	  zesde	  keer	  is	  in	  juni	  2014	  een	  BIMCaseweek	  georganiseerd.	  Dit	  keer	  in	  samenwerking	  met	  
het	  BIM	  Open.	  In	  Hotel-‐restaurant	  Zonheuvel	  in	  Doorn	  hebben	  een	  60-‐tal	  mensen	  zich	  4	  dagen	  tot	  in	  
de	  kleine	  uurtjes	  uit	  de	  naad	  gewerkt.	  Na	  vijf	  voorgaande	  succesvolle	  edities	  weten	  we	  wat	  we	  
kunnen	  verwachten.	  Maar	  ook	  wij	  moeten	  er	  hard	  voor	  werken	  om	  de	  deelnemers	  de	  resultaten	  te	  
kunnen	  laten	  ervaren,	  die	  wij	  voor	  ogen	  hebben,	  en	  die	  zij	  ook	  mogen	  verwachten.	  
	  
Dat	  is	  vreselijk	  leuk	  om	  te	  doen,	  en	  daar	  doen	  we	  het	  ook	  voor.	  
	  
Ook	  deze	  zesde	  keer	  hebben	  we	  mogen	  genieten	  van	  uitermate	  mooie	  leermomenten,	  resultaten	  en	  
een	  grote	  inspanning	  door	  de	  deelnemers.	  Maar	  ook	  van	  een	  geslaagde	  feestelijke	  afsluiting	  met	  
gelukkig	  voor	  ons,	  weer	  alleen	  maar	  tevreden	  en	  blije	  reacties.	  
	  
In	  dit	  rapport	  leest	  u,	  dit	  keer	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken,	  wat	  de	  deelnemers	  hebben	  beleefd,	  
ervaren	  en	  geproduceerd.	  Helaas	  is	  het	  vanzelfsprekend	  onmogelijk	  om	  alles	  te	  vangen,	  want	  er	  
gebeurt	  ontzettend	  veel.	  En	  elke	  deelnemer	  heeft	  zijn	  of	  haar	  eigen	  unieke	  ervaring.	  Toch	  ook	  dit	  
keer	  weer	  een	  lijvig	  eindrapport,	  als	  herinnering,	  maar	  vooral	  als	  rapportage	  van	  een	  uiterst	  
sfeervolle	  en	  succesvolle	  BIMCaseweek	  2014.	  
	  
Wij	  willen	  alle	  deelnemers	  en	  betrokkenen	  daarvoor	  hartelijk	  bedanken!	  
	  
Namens	  de	  organisatie,	  
J.K.	  Pikkaart	  
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Samenvatting	  
Voorafgaand	  aan	  de	  BIMCaseweek	  2014	  kwamen	  de	  deelnemers	  in	  Ede	  bij	  elkaar	  om	  kennis	  te	  
maken.	  Jan	  Kees	  Pikkaart	  vertelde	  de	  deelnemers	  wat	  ze	  konden	  verwachten	  en	  maakte	  ze	  klaar	  voor	  
een	  leerzame	  en	  zware	  week.	  De	  deelnemers	  kregen	  hier	  te	  horen	  bij	  wie	  ze	  in	  het	  team	  zouden	  
zitten	  en	  wie	  hun	  coach	  zou	  zijn	  voor	  de	  week.	  Er	  werd	  een	  kopje	  koffie	  gedronken	  en	  de	  deelnemers	  
vertrokken	  met	  veel	  informatie	  weer	  huiswaarts.	  	  

Een	  kleine	  weken	  later	  was	  het	  zover:	  de	  start	  van	  de	  BIMCaseweek	  2014!	  De	  week	  vond	  dit	  jaar	  
plaats	  op	  Landgoed	  Zonheuvel	  in	  het	  bosrijke	  Doorn.	  In	  het	  midden	  van	  het	  land	  werd	  de	  hele	  week	  
goed	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  prachtige	  locatie.	  Het	  was	  de	  zesde	  editie	  van	  de	  BIMCaseweek.	  	  

De	  BIMCaseweek	  is	  een	  workshop	  voor	  professionals	  uit	  de	  bouw	  die	  zich	  verder	  willen	  verdiepen	  in	  
het	  werken	  met	  een	  Bouwwerk	  Informatie	  Model	  (BIM).	  Deelnemers	  leren	  binnen	  een	  week,	  waar	  ze	  
anders	  maanden	  en	  jaren	  over	  doen.	  Alle	  aspecten	  van	  BIM:	  software,	  samenwerken	  met	  BIM	  in	  een	  
project	  en	  verandering	  van	  gedrag	  en	  cultuur	  kwamen	  in	  deze	  praktijkweek	  bij	  elkaar.	  

De	  60	  deelnemers	  dompelden	  zich	  vier	  dagen	  onder	  in	  de	  meest	  intensieve	  BIM-‐ervaring	  die	  er	  
bestaat.	  Dit	  jaar	  deden	  ook	  weer	  deelnemers	  mee	  van	  voorgaande	  jaren.	  	  

De	  BIMCaseweek	  werd	  dit	  jaar	  georganiseerd	  op	  initiatief	  van	  de	  Stichting	  BIMCaseweek,	  Vibes	  
Building	  Engineers,	  BIM	  Open	  en	  BIMpuls.	  De	  Stichting	  BIMCaseweek	  heeft	  het	  doel	  om	  BIM	  in	  
Nederland	  op	  praktische	  wijze	  te	  bevorderen.	  	  

Aan	  de	  teams	  werd	  een	  3D-‐model	  van	  het	  woon-‐zorgcentrum	  De	  Venser	  in	  Amsterdam	  ter	  
beschikking	  gesteld.	  Het	  model	  werd	  in	  Autodesk	  Revit	  ter	  beschikking	  gesteld,	  omdat	  dit	  het	  door	  
de	  opdrachtgever	  aangeleverde	  bestand	  was.	  Omzetten	  in	  IFC	  of	  ander	  formaat	  werd	  overgelaten	  
aan	  de	  teams.	  Daarnaast	  werd	  aanvullende	  informatie	  verstrekt.	  
	  
De	  uitdaging	  voor	  de	  teams	  lag	  er	  in	  een	  BIM-‐omgeving	  te	  creëren,	  waarin	  zo	  veel	  mogelijk	  aspecten	  
van	  bestaande	  bouw	  werden	  afgedekt.	  Planmatig	  onderhoud	  en	  kleinschalige	  incidentele	  reparaties	  
moesten	  aan	  de	  orde	  komen,	  maar	  ook	  grootschalige	  renovatie	  van	  bijvoorbeeld	  4	  tot	  6	  
labelsprongen	  of	  een	  functiewijziging.	  

Het	  gaat	  in	  de	  BIMCaseweek	  niet	  specifiek	  om	  het	  gebouw	  en	  de	  ‘bouwkundige’	  resultaten	  die	  met	  
dit	  gebouw	  en	  haar	  omgeving	  worden	  bereikt,	  maar	  om	  het	  grootste	  BIM-‐gehalte.	  Het	  gaat	  dus	  niet	  
om	  de	  kwaliteit	  en	  het	  waarheidsgehalte	  van	  de	  geproduceerde	  informatie	  en	  oplossingen.	  In	  de	  
BIMCaseweek	  gaat	  het	  om	  BIM	  met	  de	  meeste	  mogelijkheden	  conform	  de	  BIMCriteria.	  

Ik	  heb	  me	  verbaasd	  dat	  er	  in	  zo’n	  korte	  tijd,	  4	  dagen,	  zo’n	  grote	  prestatie	  is	  neergezet	  door	  teams	  
van	  20	  mensen.	  Dit	  heeft	  de	  verwachtingen	  overtroffen.	  Bedankt	  voor	  de	  leerzame	  week,	  het	  is	  
zeker	  een	  verrijking	  geweest	  en	  een	  ervaring	  die	  ik	  niet	  had	  willen	  missen.	  	  
Gerrold	  Kok,	  PeoplePower	  BV	  
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Doelstelling	  BIMCaseweek	  2014	  
BIMCaseweek	  relevantie	  
De	  BIMCaseweek	  is	  in	  2007	  voor	  het	  eerst	  georganiseerd	  op	  initiatief	  van	  de	  grootste	  bouwbedrijven	  
van	  Nederland.	  De	  belangrijkste	  redenen	  om	  de	  BIMCaseweek	  te	  organiseren	  waren	  toen:	  meer	  
bekendheid	  voor	  BIM,	  praktische	  ervaring	  opdoen	  en	  tonen	  wat	  allemaal	  al	  mogelijk	  is.	  Nu	  deze	  
doelstellingen	  deels	  zijn	  verwezenlijkt,	  wordt	  de	  relevantie	  van	  de	  BIMCaseweek	  anders	  gezien.	  Heel	  
veel	  bedrijven	  hebben	  nog	  niet	  of	  te	  weinig	  kennis	  gemaakt	  met	  BIM	  en	  de	  kansen	  die	  het	  biedt.	  
OTIB	  en	  Uneto-‐VNU	  bijvoorbeeld	  hebben	  dit	  jaar	  nog	  speciale	  programma's	  ontwikkeld	  om	  de	  
installatiebranche	  te	  laten	  kennismaken	  met	  BIM.	  	  

Vaak	  wordt	  aangenomen	  of	  verkondigd	  dat	  aanschaf	  van	  software	  en	  het	  kundig	  bedienen	  ervan	  de	  
belangrijkste	  stap	  is	  om	  te	  gaan	  BIM-‐men.	  In	  de	  BIMCaseweek	  wordt	  echter	  veel	  verder	  gegaan.	  
Onderzoeken	  in	  Nederland	  maar	  ook	  daarbuiten	  tonen	  aan	  dat	  de	  ontwikkelingen	  hard	  gaan	  en	  dat	  
"bouwen	  morgen	  anders	  is".	  BIM	  verandert	  het	  werken	  in	  de	  Bouwbranche.	  De	  BIMCaseweek	  
stimuleert	  de	  kennis	  en	  het	  gebruik	  van	  BIM	  door	  een	  praktische	  workshop	  waarin	  een	  
demonstratieproject	  in	  BIM	  wordt	  uitgewerkt.	  

BIMCaseweek	  leerervaring	  voor	  de	  deelnemers	  
De	  belofte	  van	  de	  BIMCaseweek	  2014	  aan	  de	  deelnemers	  is	  het	  verdiepen	  van	  de	  reeds	  aanwezige	  
BIM-‐kennis,	  hoe	  beperkt	  deze	  misschien	  ook	  nog	  is.	  Deelnemers	  leren	  in	  de	  praktijk	  wat	  BIG-‐BIM	  is,	  
wat	  het	  voor	  hen	  en	  hun	  organisatie	  betekent	  en	  hoe	  ze	  daar	  in	  hun	  dagelijkse	  werk	  gebruik	  van	  
kunnen	  maken.	  Met	  behulp	  van	  hun	  eigen	  computer	  en	  software,	  in	  een	  integraal	  samengesteld	  
team	  met	  professionals	  uit	  de	  gehele	  bouwkolom,	  wordt	  BIM	  tot	  in	  de	  toppen	  van	  hun	  vingers	  
beleefd	  en	  doorleefd.	  De	  deelnemers	  en	  teams	  worden	  door	  ervaren	  professionals	  begeleid	  en	  
gestuurd.	  
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De	  nadruk	  ligt	  voor	  de	  deelnemers	  op	  het	  behalen	  van	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  BIM-‐gehalte.	  Om	  de	  
deelnemers	  hierin	  uit	  te	  dagen	  zijn	  teams	  samengesteld	  die	  met	  elkaar	  een	  competitie	  aangaan.	  Het	  
‘BIM-‐gehalte’	  wordt	  getoetst	  op	  basis	  van	  vooraf	  opgestelde	  BIMCriteria.	  Uit	  de	  vorige	  edities	  is	  
gebleken	  dat	  dit	  voor	  de	  deelnemers	  zeer	  inspirerend	  en	  leerzaam	  is.	  U	  kunt	  daarover	  meer	  lezen	  in	  
het	  eindrapport	  van	  de	  BIMCaseweek	  2013	  en	  eindrapport	  van	  de	  BIMCaseweek	  2011.	  

Na	  de	  feestelijke	  afronding	  op	  vrijdag,	  zit	  iedereen	  vol	  met	  inspiratie,	  enthousiasme	  en	  heel	  veel	  
nieuwe	  kennis	  en	  inzichten.	  Men	  kan	  niet	  wachten	  tot	  het	  maandag	  is	  om	  alles	  in	  de	  praktijk	  te	  gaan	  
brengen.	  

Bezoekers	  
Dagelijks	  was	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  een	  tussenpresentatie	  gepland.	  De	  teams	  presenteerden	  aan	  
elkaar	  en	  bezoekers	  wat	  hun	  vorderingen	  waren	  en	  het	  Panel	  reageerde	  daarop	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
BIMCriteria.	  

Op	  woensdag	  was	  deze	  tussenpresentatie	  aan	  het	  eind	  van	  het	  BIM	  Open	  congres	  in	  de	  zaal	  van	  het	  
BIM	  Open.	  Ook	  alle	  bezoekers	  van	  het	  BIM	  Open	  konden	  aansluitend	  de	  presentatie	  van	  de	  teams	  
bijwonen.	  

Op	  de	  laatste	  dag,	  vrijdag,	  was	  de	  feestelijke	  afsluiting	  van	  de	  BIMCaseweek	  2014.	  Ook	  daar	  waren	  
bezoekers	  welkom.	  Zo’n	  120	  mensen	  woonden	  de	  eindpresentaties	  en	  prijsuitreiking	  bij.	  

	  

	  

	  

Het	  mooiste	  tijdens	  de	  BIMCaseweek	  vond	  ik	  het	  groepsproces.	  De	  ervaring	  dat	  je	  met	  een	  team	  
waar	  niet	  de	  top	  aan	  kennis	  was,	  gevoelsmatig,	  toch	  zo	  veel	  progressie	  kan	  maken	  door	  iedereen	  
vanuit	  zijn	  eigen	  kracht	  en	  plezier	  te	  laten	  werken.	  

Bas	  Spaan,	  Unica	  
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Opzet	  BIMCaseweek	  
	  

Aanleiding	  
In	  het	  vroege	  voorjaar	  van	  2014	  ontstond	  bij	  de	  organisatie	  het	  plan	  om	  dit	  keer	  in	  eigen	  beheer	  een	  
BIMCaseweek	  te	  organiseren.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  succes	  van	  de	  vorige	  edities	  en	  de	  gevoelde	  
behoefte	  in	  diverse	  netwerken	  om	  BIM	  nog	  verder	  bekendheid	  te	  geven,	  was	  de	  beslissing	  snel	  
genomen.	  Met	  enkele	  aanpassingen,	  samenwerking	  met	  BIM	  Open	  en	  een	  mooie	  centrale	  locatie	  
waren	  we	  er	  van	  overtuigd	  dat	  we	  wederom	  een	  succesvolle	  week	  konden	  afleveren.	  Hetgeen	  ook	  in	  
de	  praktijk	  gelukkig	  is	  bevestigd.	  

Hoewel	  het	  aantal	  deelnemers	  in	  de	  teams	  bleef	  steken	  op	  zo’n	  40	  professionals,	  hebben	  we	  de	  
doelstellingen	  die	  we	  vooraf	  hadden	  gezet,	  ruimschoots	  gehaald.	  De	  opzet	  was	  wederom	  bedoeld	  
om	  professionals	  die	  minder	  of	  meer	  ervaring	  met	  BIM	  hebben,	  een	  aantal	  stappen	  verder	  te	  
brengen.	  	  

	  

Beproefd	  concept	  
Om	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  is	  het	  beproefde	  concept	  van	  een	  wedstrijd	  “BIM-‐men”	  met	  begeleiding	  en	  
sturing	  weer	  toegepast.	  De	  deelnemers	  geven	  bij	  opgave	  aan	  welke	  functie	  ze	  hebben,	  hoe	  ervaren	  
ze	  zijn	  en	  met	  welke	  software	  ze	  al	  werken.	  Uit	  elke	  fase	  van	  het	  bouwproces	  (van	  ontwerp	  tot	  
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gebouwbeheer	  en	  in	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  rollen),	  melden	  mensen	  zich	  aan.	  Op	  basis	  van	  
deze	  informatie	  worden	  door	  de	  organisatie	  gelijkwaardige	  multidisciplinaire	  teams	  gevormd.	  Daarin	  
zitten	  de	  meer	  en	  minder	  ervaren	  mensen	  door	  elkaar.	  Er	  wordt	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  het	  
sociale	  aspect,	  zoals	  het	  type	  mens.	  De	  deelnemers	  worden	  op	  basis	  van	  rol	  en	  ervaring	  ingedeeld.	  

Alle	  deelnemers	  maken	  gebruik	  van	  hun	  eigen	  hardware	  en	  software	  die	  ze	  naar	  de	  BIMCaseweek	  
meenemen.	  Daarbij	  is	  alles	  toegestaan	  en	  gelden	  geen	  beperkingen.	  Vanuit	  de	  organisatie	  wordt	  
gezorgd	  voor	  een	  ICT-‐netwerk	  met	  fileserver	  printer	  en	  plotter,	  internet,	  Smartboards	  en	  een	  
projectwebsite	  (ProjektpleK).	  

Elk	  team	  krijgt	  een	  coach	  c.q.	  procesbegeleider	  om	  het	  team	  te	  helpen	  om	  alle	  expertise	  die	  in	  het	  
team	  aanwezig	  is	  te	  gebruiken.	  	  Het	  team	  organiseert	  zichzelf,	  het	  kiest	  een	  organisatiestructuur	  en	  
verdeelt	  de	  taken	  en	  rollen	  ook	  zelf.	  

Het	  door	  de	  organisatie	  samengestelde	  Panel	  beoordeelt	  en	  adviseert	  de	  teams	  om	  hun	  prestaties	  
positief	  te	  beïnvloeden.	  Het	  Panel	  is	  de	  gehele	  dag	  aanwezig	  en	  bekijkt	  en	  bespreekt	  voortdurend	  de	  
prestaties	  in	  teams.	  

De	  teams	  krijgen	  beide	  dezelfde	  opdracht	  en	  uitgangspunten.	  Men	  mag	  daarbij	  alles	  in	  het	  werk	  
stellen	  (ook	  buiten	  de	  teams)	  om	  de	  doelstellingen	  te	  realiseren.	  Wel	  worden	  een	  aantal	  verdere	  
spelregels	  en	  randvoorwaarden	  gesteld.	  Zo	  moeten	  resultaten	  worden	  gedeeld	  tijdens	  de	  
tussenpresentaties,	  wordt	  samenwerking	  in	  en	  tussen	  de	  teams	  extra	  gewaardeerd	  en	  ook	  het	  
informeren	  van	  het	  Panel	  dat	  de	  prestaties	  beoordeelt,	  is	  vanzelfsprekend.  

	  

Beoordeling	  
Voor	  de	  dagelijkse	  beoordeling	  door	  het	  Panel	  zijn	  BIMCriteria	  opgesteld	  die	  voorafgaand	  aan	  de	  
week	  aan	  de	  deelnemers	  worden	  verstrekt.	  Deze	  13	  dimensies	  van	  “BIG-‐BIM”	  zijn	  de	  
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beoordelingscriteria	  die	  het	  Panel	  de	  hele	  week	  hanteert	  om	  de	  prestaties	  van	  de	  teams	  ten	  opzichte	  
van	  elkaar	  te	  scoren.	  Het	  Panel	  gebruikt	  daarbij	  dus	  vooral	  de	  vergelijking	  tussen	  de	  teams.	  Daarmee	  
wordt	  het	  dus	  een	  relatieve	  beoordeling	  per	  dag	  ten	  opzichte	  van	  de	  vorige	  dag	  en	  ten	  opzichte	  van	  
de	  teams	  onderling.	  

De	  beoordeling	  kan	  daarmee	  niet	  gebruikt	  worden	  om	  het	  algemene	  niveau	  van	  de	  teams	  ten	  
opzichte	  van	  bijvoorbeeld	  vorige	  edities	  of	  de	  markt	  te	  beoordelen.	  

Weekindeling	  
Ongeveer	  twee	  weken	  voor	  aanvang	  werden	  de	  deelnemers,	  Panel	  en	  verdere	  betrokkenen	  in	  een	  
bijeenkomst	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  over	  opdracht,	  teamindeling,	  praktische	  informatie	  en	  
verwachtingen.	  	  

Tijdens	  de	  BIMCaseweek	  was	  de	  werkruimte	  om	  07:30	  uur	  open.	  Het	  programma	  was	  van	  dinsdag	  
tot	  en	  met	  vrijdag	  dagelijks	  van	  8.00	  tot	  18.00	  uur,	  maar	  deelnemers	  hadden	  de	  mogelijkheid	  om	  ’s	  
avonds	  door	  te	  werken	  tot	  maximaal	  22.00	  uur.	  Daar	  is	  geheel	  vrijwillig,	  net	  als	  in	  voorgaande	  jaren,	  
veelvuldig	  gebruik	  van	  gemaakt.	  	  

Dagelijks	  vonden	  tussen	  16.30	  en	  18.00	  uur	  tussenpresentaties	  plaats,	  incl.	  de	  beoordeling	  van	  het	  
Panel.	  Bezoekers	  konden	  aanwezig	  zijn	  en	  de	  tussenpresentaties	  en	  beoordeling	  bijwonen.	  Vrijdag	  6	  
juni	  vond	  de	  feestelijke	  afsluiting	  met	  prijsuitreiking	  plaats	  die	  door	  circa	  120	  toeschouwers	  werd	  
bijgewoond.	  	  
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Opdracht	  voor	  de	  teams	  
Thema	  
In	  het	  afgelopen	  jaar	  is	  er	  steeds	  meer	  aandacht	  gekomen	  voor	  BIM	  en	  bestaande	  bouw.	  Wat	  zijn	  de	  
consequenties	  van	  BIM	  voor	  de	  bestaande	  voorraad	  gebouwen?	  Wat	  kunnen	  aanbieders	  met	  BIM	  
voor	  deze	  gebouwen?	  Wat	  kunnen	  beheerders	  er	  mee	  en	  wat	  zal	  de	  betekenis	  voor	  de	  eigenaar	  zijn?	  
Is	  het	  daarbij	  relevant	  of	  het	  je	  enige/eigen	  huis	  is	  of	  dat	  je	  als	  corporatie	  misschien	  wel	  40.000	  
woningen	  in	  eigendom	  en	  onderhoud	  hebt?	  Waar	  liggen	  de	  mogelijkheden	  en	  waar	  liggen	  de	  
knelpunten?	  	  

Deze	  vragen	  kwamen	  in	  volle	  hevigheid	  aan	  de	  orde	  in	  de	  BIMCaseweek	  2014.	  De	  uitdaging	  voor	  de	  
teams	  lag	  er	  in	  een	  BIM-‐omgeving	  te	  creëren,	  waarin	  zo	  veel	  mogelijk	  aspecten	  van	  bestaande	  bouw	  
worden	  afgedekt.	  Planmatig	  onderhoud	  en	  kleinschalige	  incidentele	  reparaties	  moesten	  aan	  de	  orde	  
komen,	  maar	  ook	  grootschalige	  renovatie	  van	  bijvoorbeeld	  4	  tot	  6	  labelsprongen	  of	  een	  
functiewijziging.	  Daarnaast	  dienden	  Facility	  Management	  zaken	  op	  basis	  van	  het	  BIM	  te	  worden	  
afgedekt.	  	  

Gebouw	  en	  omgeving	  
Basis	  was	  het	  beschikbaar	  gestelde	  gebouwmodel	  met	  omgeving	  en	  de	  daarin	  opgenomen	  gegevens.	  
Dat	  was	  als	  het	  ware	  de	  klei	  waarmee	  moest	  worden	  gewerkt.	  Deze	  basisinformatie	  moest	  zo	  veel	  
mogelijk	  worden	  aangevuld	  en	  zo	  rijk	  mogelijk	  gepresenteerd	  in	  een	  totaal	  werkend	  systeem.	  Zoals	  
bekend	  gaat	  het	  in	  de	  BIMCaseweek	  niet	  specifiek	  om	  het	  gebouw	  en	  de	  resultaten	  die	  met	  dit	  
gebouw	  en	  haar	  omgeving	  worden	  bereikt,	  maar	  om	  het	  grootste	  BIM-‐gehalte.	  Het	  ging	  dus	  niet	  om	  
de	  kwaliteit	  en	  het	  waarheidsgehalte	  van	  de	  geboden	  informatie	  en	  oplossingen.	  In	  de	  BIMCaseweek	  
gaat	  het	  om	  het	  BIM	  met	  de	  meeste	  mogelijkheden	  conform	  de	  BIMCriteria.	  	  

Dacht	  ik	  gisteren	  nog	  dat	  dag	  2	  snel	  volgde	  op	  een	  korte	  nacht…	  tussen	  dag	  2	  en	  3	  zat	  een	  nog	  
korter	  intermezzo.	  Ik	  heb	  een	  powernap	  gedaan	  van	  een	  paar	  uurtjes.	  Je	  bent	  zo	  intensief	  in	  
contact	  met	  zoveel	  interessante	  en	  energieke	  personen.	  Ook	  na	  22.00	  uur	  (als	  je	  echt	  moet	  
stoppen	  met	  het	  werk(!)	  wordt	  nog	  lang	  nagepraat	  met	  een	  kleine	  club	  over	  allerhande	  zaken	  die	  
direct	  en	  indirect	  met	  wat	  we	  hier	  proberen	  te	  doen	  te	  maken	  heeft…	  

De	  kennis	  die	  je	  hier	  na	  een	  week	  bewust	  en	  onbewust	  meeneemt	  is	  van	  ongelofelijke	  waarde.	  	  

Mark	  Wullink,	  Wagemaker	  
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Doel	  
Doel	  voor	  de	  teams	  was	  te	  komen	  tot	  een	  werkbaar	  geheel,	  een	  BIG-‐BIM,	  van	  samenwerkende	  
software	  en	  databases,	  dat	  door	  alle	  partijen	  in	  het	  gehele	  proces	  kan	  worden	  gebruikt	  en	  waarin	  
alle	  benodigde	  informatie	  van	  het	  gebouw	  en	  haar	  omgeving	  correct	  en	  eenduidig	  aanwezig	  is.	  
Regelmatig	  wordt	  daarvoor	  onderstaande	  figuur	  gebruikt.	  

	  

	  

	  

In	  bovenstaande	  figuur	  wordt	  uitgegaan	  van	  IFC.	  Dat	  is	  echter	  geen	  voorwaarde.	  Als	  een	  team	  een	  
andere	  oplossing	  gebruikt,	  mag	  dat	  zeker	  ook.	  

Case	  
De	  te	  onderzoeken	  Case	  bestond	  er	  uit	  dat	  alle	  activiteiten	  ten	  behoeve	  van	  het	  verstrekte	  gebouw	  
en	  haar	  omgeving	  moesten	  worden	  ondersteund	  met	  behulp	  van	  BIM,	  dat	  alle	  informatie	  real	  time	  
en	  eenvoudig	  correct	  uit	  het	  BIG-‐BIM	  was	  te	  halen	  en	  te	  gebruiken	  en	  er	  weer	  in	  opgeslagen	  kon	  
worden,	  dat	  transparant	  was	  dat	  alle	  partijen	  er	  gebruik	  van	  kunnen	  maken,	  ieder	  met	  zijn	  eigen	  
software.	  Alle	  gegevens	  voor	  het	  beheer	  en	  gebruik	  moesten	  in	  het	  BIM	  worden	  opgenomen.	  Voor	  
alle	  werkzaamheden	  aan	  het	  gebouw	  wordt	  het	  BIM	  als	  bron	  voor	  de	  gegevens	  gebruikt	  door	  alle	  
betrokken	  partijen.	  Co-‐makers	  zijn	  samen	  met	  de	  eigenaar	  verantwoordelijk	  voor	  het	  gezamenlijk	  
onderhouden	  van	  de	  gegevens	  in	  het	  BIM,	  zodat	  voor	  iedereen	  de	  meest	  efficiënte	  situatie	  wordt	  
behaald.	  	  
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De	  te	  generen	  oplossing	  door	  de	  teams	  voorziet	  in	  een	  aanpak	  die	  moet	  leiden	  tot	  een	  nieuwe	  
geaccepteerde	  en	  geïmplementeerde	  werkwijze,	  waarbij	  “BIG-‐BIM”	  wordt	  bereikt.	  Om	  dit	  doel	  te	  
bereiken	  moesten	  ook	  processen	  worden	  ontwikkeld	  door	  de	  teams.	  Onderdeel	  van	  de	  opgave	  was	  
ook	  om	  een	  organisatievorm	  te	  presenteren	  waarin	  het	  BIG-‐BIM	  kan	  worden	  onderhouden	  en	  
gebruikt.	  	  

De	  teams	  moesten	  aan	  alle	  aspecten	  van	  bestaande	  bouw	  met	  omgeving	  zo	  veel	  mogelijk	  aandacht	  
schenken.	  Te	  denken	  valt	  daarbij	  aan	  alle	  vormen	  van	  onderhoud,	  alle	  vormen	  van	  renovatie,	  alle	  
vormen	  van	  Facility	  Management.	  Extra	  punten	  werden	  verdiend	  voor	  aspecten	  die	  niet	  direct	  voor	  
de	  hand	  liggen.	  	  

	  

Hoge	  druk	  
In	  de	  BIMCaseweek	  is	  sprake	  van	  een	  korte	  doorlooptijd.	  Ook	  is	  sprake	  van	  een	  grote	  complexiteit	  
voor	  de	  oplossing.	  Het	  was	  dan	  ook	  expliciet	  de	  opgave	  om	  niet	  alleen	  de	  kennis	  in	  het	  eigen	  team	  te	  
mobiliseren,	  maar	  ook	  die	  in	  het	  andere	  team,	  en	  zo	  mogelijk	  zelfs	  buiten	  de	  BIMCaseweek.	  
Creativiteit	  hierbij	  wordt	  ten	  zeerste	  gewaardeerd.	  Zo	  ontstaat	  praktische	  kruisbestuiving	  van	  kennis.	  	  

Taken	  
Een	  aantal	  taken	  die	  met	  het	  BIG-‐BIM	  in	  ieder	  geval	  moesten	  worden	  ondersteund:	  

• leveren	  van	  alle	  vastgoedinformatie	  benodigd	  binnen	  de	  afdelingen	  van	  de	  eigenaar	  	  
• vastgoedverbetering	  	  
• hoeveelheden	  voor	  planmatig	  onderhoud	  	  
• juiste	  informatie	  over	  materialen	  en	  artikelen,	  ook	  na	  vervanging	  	  
• leveren	  van	  informatie	  aan	  de	  co-‐makers	  en	  toeleveranciers	  	  
• onderhoud	  van	  de	  juiste	  informatie	  in	  het	  BIM	  door	  de	  tijd	  heen	  	  
• informatie	  voor	  de	  gebruiker	  	  
• verhuurinformatie	  	  
• verhuurplattegronden	  	  
• grond	  voor	  financiële	  vastgoedwaardering	  	  
• verwerken	  van	  alle	  wijzigingen	  en	  mutaties	  in	  het	  gebouw	  en	  omgeving	  	  
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• organiseren	  van	  beheer	  van	  tekeningen	  en	  bijbehorend	  archief	  	  
• uitwerken	  van	  renovatieprojecten	  en	  bijbehorende	  scenario’s	  	  
• calculatie	  en	  planning	  voor	  uitvoering	  van	  onderhoud	  en	  renovatie	  	  
• gebruik	  van	  het	  BIM	  op	  tablets	  en	  andere	  netwerken	  	  
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Interview	  donderdag	  5	  juni	  
De	  sfeer	  na	  drie	  dagen	  BIMCaseweek	  

3D	  Beyond	  is	  een	  team	  met	  veel	  denkers	  in	  plaats	  van	  doeners.	  Het	  team	  is	  druk	  bezig	  om	  
alles	  er	  zo	  goed	  mogelijk	  uit	  te	  laten	  zien	  en	  denkt	  goed	  na	  voordat	  er	  stappen	  worden	  
ondernomen.	  Een	  paar	  leden	  uit	  het	  team	  vertellen	  hoe	  het	  is	  om	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  
3D	  Beyond.	  

Systems	  Engineering-‐BIM	  Specialist	  Douwe	  Bosma	  van	  3D	  Beyond	  vindt	  deze	  week	  heel	  
erg	  leuk	  door	  de	  verschillende	  soorten	  mensen.	  “Deze	  week	  heb	  ik	  met	  veel	  verschillende	  
soorten	  disciplines	  gewerkt.	  Ons	  team	  is	  in	  balans	  doordat	  we	  niet	  één	  type	  mens	  in	  het	  
team	  hebben.”	  

Voor	  BIM	  specialist	  Frank	  Wolbertus	  is	  het	  de	  tweede	  BIMCaseweek.	  Vorig	  jaar	  deed	  hij	  
ook	  mee.	  Maar	  dat	  was	  een	  hele	  andere	  beleving	  volgens	  hem.	  “Vorig	  jaar	  zaten	  er	  meer	  
doeners	  in	  het	  team.	  Zelf	  ben	  ik	  ook	  zo’n	  type	  dus	  daarom	  is	  het	  dit	  jaar	  ook	  leerzaam	  
voor	  mij.”	  Om	  aan	  het	  einde	  van	  de	  week	  als	  winnaar	  uit	  de	  bus	  te	  komen	  is	  volgens	  hem	  
niet	  het	  belangrijkste	  doel.	  “Het	  doel	  is	  om	  te	  leren	  en	  wijzer	  uit	  deze	  week	  te	  komen.	  
Vorig	  jaar	  deden	  wij	  echt	  mee	  om	  te	  winnen,	  maar	  dit	  jaar	  wil	  ik	  vooral	  veel	  leren.”	  

Het	  team	  van	  de	  bevers,	  Bimcovery,	  is	  op	  dag	  3	  weer	  druk	  in	  de	  weer	  achter	  de	  
computer.	  Hoe	  is	  de	  sfeer	  in	  het	  team	  na	  drie	  dagen	  intensief	  samenwerken?	  

Volgens	  teamcoach	  Hermie	  Heijnen	  heeft	  het	  team	  meer	  vertrouwen	  in	  de	  niet	  strakke	  
organisatie.	  “Bijna	  de	  helft	  van	  het	  team	  is	  proactief.	  Ik	  had	  dat	  al	  voorspeld	  aan	  de	  hand	  
van	  het	  model	  van	  Belbin.	  Vanaf	  dinsdag	  tot	  nu	  is	  het	  vertrouwen	  gegroeid	  dat	  het	  
resultaat	  ook	  bereikt	  kan	  worden	  met	  een	  zelf	  organiserend	  team.”	  

Het	  team	  heeft	  zich,	  volgens	  Thijs	  Hajee,	  de	  afgelopen	  dagen	  intern	  gelijkwaardig	  
ontwikkeld.	  “De	  groep	  is	  heel	  divers.	  De	  personen	  met	  de	  grote	  mond	  zijn	  wat	  stiller	  
geworden	  de	  afgelopen	  dagen.	  De	  stillere	  mensen,	  daarentegen,	  zijn	  wat	  meer	  op	  dreef	  
aan	  het	  komen.	  Dat	  is	  leuk	  om	  te	  zien.”	  Thijs	  doet	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  mee,	  maar	  heeft	  
eerder	  al	  in	  het	  Panel	  en	  in	  de	  organisatie	  gezeten.	  “Nu	  zelf	  mee	  doen	  met	  de	  week	  vind	  
ik	  heel	  leuk.	  In	  plaats	  van	  een	  beetje	  rondlopen	  en	  kijken	  wat	  de	  teams	  aan	  het	  doen	  zijn,	  
moet	  ik	  nu	  zélf	  laten	  zien	  wat	  we	  aan	  het	  doen	  zijn.	  Daar	  is	  bijna	  geen	  tijd	  voor,	  merk	  ik.”	  

Net	  als	  Thijs,	  vindt	  ook	  Jeroen	  Burgers	  van	  Bimcovery	  het	  leerzaam	  om	  mee	  te	  doen.	  “Ik	  
ben	  nu	  nauwelijks	  bezig	  met	  mijn	  eigen	  discipline,	  wat	  heel	  leuk	  en	  leerzaam	  is.”	  
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Beoordelingscriteria	  
	  
De	  teams	  werden	  beoordeeld	  aan	  de	  hand	  van	  een	  13-‐tal	  BIMCriteria.	  Deze	  zijn	  afgeleid	  van	  de	  door	  
BouwnD	  ontwikkelde	  BIM	  Meetlat	  (zie	  www.bouwnd.nl).	  De	  BIM	  Meetlat	  dimensies	  zijn	  voor	  de	  
BIMCaseweek	  enigszins	  bewerkt	  om	  optimaal	  te	  kunnen	  gebruiken	  voor	  de	  beoordeling	  en	  
stimulering	  van	  de	  teams.	  

	  
A.	   INFORMATIE	  IN	  HET	  MODEL	  
	  

A1	   Rijkheid	  van	  de	  
gegevens	  
Hoeveel	  verschillende	  
soorten	  gegevens	  bevat	  
het	  model?	  

Bij	  een	  BIM	  gaat	  het	  onder	  andere	  om	  de	  gegevens	  van	  het	  bouwwerk	  en	  
zijn	  omgeving.	  Ook	  procesgegevens	  over	  het	  realiseren	  en	  
beheren/onderhouden	  van	  het	  bouwwerk	  en	  haar	  omgeving	  horen	  
hierbij	  bij.	  Onder	  rijkheid	  van	  gegevens	  wordt	  verstaan	  de	  mate	  van	  
compleetheid	  van	  het	  BIM.	  Hier	  geldt	  dat	  gegevens	  samenhangend	  en	  
niet	  (onnodig)	  dubbel	  moeten	  zijn	  opgenomen	  in	  één	  of	  meer	  
gegevensbestanden.	  Voorbeelden	  zijn	  het	  opnemen	  van	  gegevens	  over	  
gebruikte	  materialen	  en	  producten,	  leveranciersgegevens,	  bouw-‐	  en	  
productiemethode,	  onderhoudsgegevens,	  garantietermijnen.	  

A2	   Levenscyclustoepassing	  
Hoe	  waardevol	  en	  
bruikbaar	  is	  de	  
informatie	  uit	  het	  model	  
voor	  alle	  ketenpartijen?	  

Het	  gebruik	  van	  het	  BIM	  gedurende	  de	  levenscyclus	  van	  het	  bouwwerk	  
geeft	  aan	  voor	  welke	  fasen	  gegevens	  worden	  opgenomen	  in	  het	  BIM.	  Zijn	  
slechts	  gegevens	  opgenomen	  voor	  het	  ontwerpproces,	  of	  zijn	  gegevens	  
opgenomen	  voor	  alle	  levensfasen	  het	  bouwwerk	  en	  haar	  omgeving.	  Het	  
beste	  wordt	  gescoord	  als	  alle	  fasen	  worden	  afgedekt	  en	  dat	  gegevens	  in	  
die	  fasen	  eenvoudig	  door	  de	  gebruikers	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  Als	  
voorbeeld	  geldt	  dat	  gegevens	  in	  het	  ontwerpproces	  zodanig	  beschikbaar	  
zijn	  in	  de	  gebruiksfase	  dat	  deze	  door	  een	  gebouwbeheerder	  eenvoudig	  
kunnen	  worden	  geraadpleegd.	  

A3	   Grafische	  informatie	  
Hoe	  realistisch	  en	  hoe	  
(integraal)	  bruikbaar	  is	  
het	  3D-‐plaatje?	  

Het	  gebruik	  van	  3D-‐modellen	  en	  beelden	  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	  
voor	  andere	  betrokkenen	  (laagdrempelig).	  Daarbij	  geldt	  ook	  hoe	  
realistischer	  de	  weergaves,	  hoe	  hoger	  de	  score.	  

A4	   Gebruik	  van	  GIS	  
In	  hoeverre	  is	  het	  model	  
geïntegreerd	  in	  de	  
omgeving?	  

Het	  gebruik	  van	  de	  omgeving	  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	  en	  nog	  veel	  meer	  van	  dat	  soort	  afwegingen.	  De	  score	  
wordt	  gevormd	  door	  de	  mate	  waarin	  deze	  aspecten	  worden	  voorzien	  in	  
het	  BIM.	  
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B.	   STRUCTUUR	  VAN	  HET	  MODEL	  
	  

B1	   Informatie-‐uitwisseling	  
In	  hoeverre	  kan	  de	  
informatie	  door	  
verschillende	  
softwarepakketten	  
gebruikt	  worden?	  

Deze	  dimensie	  beoordeelt	  de	  informatie-‐uitwisseling	  (interoperabiliteit).	  
Informatie-‐uitwisseling	  kan	  door	  bestanden	  aan	  elkaar	  beschikbaar	  te	  
stellen.	  Wanneer	  de	  standaard	  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.	  

B2	   Redundantie	  	  
Hoe	  vaak	  komt	  dezelfde	  
informatie	  (onnodig)	  
terug	  in	  verschillende	  
bestanden?	  	  

Redundantie	  moet	  zo	  veel	  mogelijk	  worden	  voorkomen.	  De	  mate	  waarin	  
dezelfde	  gegevens	  over	  verschillende	  bestanden	  zijn	  verdeeld,	  en	  dus	  de	  
onduidelijkheid	  over	  de	  actualiteit	  ervan,	  bepalen	  voor	  deze	  dimensie	  de	  
score.	  Als	  dezelfde	  gegevens	  in	  verschillende	  bestanden	  voorkomen,	  
moet	  minimaal	  een	  signaal	  verschijnen	  wanneer	  bepaalde	  gegevens	  niet	  
meer	  actueel	  zijn.	  Beter	  is	  dat	  de	  verschillende	  bestanden	  direct	  (real-‐
time)	  of	  indirect	  (update	  commando)	  worden	  bijgewerkt.	  

B3	   ICT-‐infrastructuur	  
Hoe	  slim	  is	  de	  
verschillende	  
programmatuur	  aan	  
elkaar	  gekoppeld?	  

De	  ICT-‐infrastructuur	  beschrijft	  hoe	  de	  teken-‐,	  reken-‐	  en	  projectsoftware	  
aan	  elkaar	  gekoppeld	  zijn.	  Een	  goede	  ICT-‐infrastructuur	  zorgt	  voor	  
transparante	  en	  traceerbare	  informatiestroom.	  Ingrepen	  en	  feedback	  en	  
de	  consequenties	  ervan	  moeten	  (zo	  ver	  mogelijk	  van	  tevoren)	  inzichtelijk	  
zijn.	  

	  
	  
C.	   PROCES	  ROND	  HET	  MODEL	  
	  

C1	   Organisatie	  van	  het	  team	  
Hoe	  gaat	  het	  team	  om	  
met	  de	  invulling	  van	  de	  
rollen	  en	  taken?	  

De	  manier	  waarop	  een	  team	  georganiseerd	  is,	  zegt	  veel	  over	  het	  
bereiken	  van	  een	  succesvol	  eindresultaat.	  Het	  goed	  verdelen	  van	  rollen	  
en	  de	  daarbij	  horende	  taken,	  verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden	  
is	  daarvoor	  noodzakelijk.	  

C2	   Samenwerking	  binnen	  
het	  team	  
Op	  welke	  manier	  zorgt	  
het	  team	  voor	  
afstemming	  en	  een	  goede	  
werksfeer?	  

Vaak	  is	  het	  door	  tijdsdruk	  en	  gewoontes	  de	  makkelijkste	  weg	  om	  binnen	  
het	  team	  op	  een	  eigen	  eiland	  werkzaamheden	  te	  verrichten.	  Het	  
omgekeerde	  is	  echter	  waar	  op	  beoordeeld	  wordt.	  Juist	  het	  delen	  van	  
kennis,	  het	  actief	  afstemmen	  en	  het	  motiveren	  van	  elkaar	  wordt	  
gewaardeerd.	  Ook	  zaken	  als	  saamhorigheid,	  omgang	  met	  conflicten	  en	  
leren	  van	  elkaar	  hebben	  een	  positieve	  invloed.	  

C3	   Samenwerking	  tussen	  de	  
teams	  
Hoe	  goed	  helpt	  en	  deelt	  
het	  team	  (met)	  het	  
andere	  team?	  

Het	  delen	  van	  succesvolle	  oplossingen	  en	  het	  transparant	  (voor	  de	  
'buitenwereld')	  werken	  worden	  beloond.	  Het	  stimuleert	  om	  buiten	  de	  
gebaande	  paden	  te	  denken	  en	  zorgt	  voor	  een	  beter	  eindresultaat.	  
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D.	   EXTERNE	  ZAKEN	  BIJ	  HET	  MODEL	  
	  

D1	   Bruikbaarheid	  IRL	  
Hoe	  bruikbaar	  zijn	  de	  
oplossingen	  in	  
werkelijkheid?	  

Technische	  en	  functionele	  oplossingen	  kunnen	  in	  een	  BIM	  grote	  
meerwaarde	  hebben	  voor	  de	  ketenpartners.	  Maar	  de	  overige	  
belanghebbenden	  (opdrachtgever,	  gebruiker,	  overheid,	  etc.)	  moeten	  
ook	  meerwaarde	  uit	  het	  BIM	  kunnen	  halen.	  Het	  is	  belangrijk	  aan	  te	  
tonen	  welke	  informatie,	  etc.	  ook	  in	  een	  'echte'	  situatie	  nuttig	  is	  voor	  de	  
overige	  belanghebbenden.	  

D2	   Eindoplossing	  
Hoe	  is	  de	  eindoplossing	  
tot	  stand	  gekomen	  en	  in	  
hoeverre	  valt	  deze	  binnen	  
de	  kaders	  van	  de	  
opdracht?	  

De	  eindoplossing	  is	  het	  product	  van	  grote	  inspanningen	  waarbinnen	  
bepaalde	  afwegingen	  gemaakt	  zijn.	  Hierbij	  is	  het	  creëren	  van	  een	  
samenhangend	  geheel	  wat	  binnen	  de	  kaders	  van	  de	  opdracht	  valt,	  niet	  
altijd	  een	  gemakkelijke	  opgave.	  Het	  bieden	  van	  inzicht	  in	  het	  
beslisproces	  en	  de	  keuzes	  die	  gemaakt	  worden	  zijn	  van	  invloed	  op	  de	  
score.	  Ook	  de	  mate	  van	  innovatie	  telt	  mee.	  

D3	   Weergave	  en	  presentatie	  
Hoe	  goed	  worden	  de	  
oplossingen	  
gepresenteerd	  (in	  woord	  
en	  beeld)?	  

Niet	  alleen	  de	  inhoud	  maar	  ook	  de	  verpakking	  maakt	  het	  succes.	  Het	  
goed	  in	  woord	  en	  beeld	  presenteren	  van	  de	  oplossingen	  en	  aanpak,	  
gerelateerd	  aan	  de	  beoordelingscriteria,	  betekent	  aansluiten	  bij	  de	  
verwachtingen	  van	  het	  "publiek".	  Probeer	  langdradige	  en	  (technisch)	  
inhoudelijke	  presentaties	  te	  vermijden	  en	  focus	  op	  de	  essentie.	  
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Dagverslagen	  
Dag	  1,	  dinsdag	  3	  juni	  
08:00	  
Om	  08.00	  uur	  zitten	  alle	  deelnemers	  van	  de	  zesde	  BIMCaseweek	  klaar	  voor	  de	  start	  in	  de	  
congreszaal	  van	  Landgoed	  Zonheuvel	  in	  Doorn.	  Na	  het	  opstarten	  van	  alle	  computers	  gaan	  de	  
twee	  teams	  aan	  de	  slag	  om	  de	  strategie	  van	  de	  dag	  te	  bepalen.	  Ondertussen	  is	  het	  Panel	  
bestaande	  uit	  Jaap	  Kolk,	  Dik	  Spekkink,	  Theo	  Ockhuijsen,	  Fred	  Janssen,	  Eduard	  Mooiweer	  en	  
Kaja	  Pohlmann	  bezig	  om	  hun	  plan	  voor	  de	  dag	  te	  bespreken.	  
	  
De	  teams	  moeten	  aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  BIM-‐gehalte	  behaald	  
hebben.	  Dit	  wordt	  via	  de	  BIMCriteria	  getoetst.	  Er	  kunnen	  per	  criterium	  elke	  dag	  vijf	  sterren	  
worden	  verdiend.	  De	  uitdaging	  voor	  de	  teams	  ligt	  er	  in	  een	  BIM-‐omgeving	  te	  creëren	  waarin	  
zoveel	  mogelijk	  aspecten	  van	  bestaande	  bouw	  worden	  afgedekt.	  Het	  doel	  voor	  de	  teams	  is	  
te	  komen	  tot	  een	  BIG-‐BIM	  van	  samenwerkende	  software	  en	  databases.	  
	  
Voorafgaand	  aan	  de	  BIMCaseweek	  is	  er	  al	  gediscussieerd	  op	  de	  ProjektpleK	  over	  een	  
mogelijke	  teamnaam	  voor	  het	  team	  met	  als	  begeleider	  Hermie	  Heijnen.	  BIM	  fanaten,	  
BIMmortal,	  Beyond	  BIM;	  aan	  creativiteit	  ontbreekt	  het	  niet.	  Uiteindelijk	  wordt	  gekozen	  voor	  
de	  naam	  Bimcovery,	  met	  een	  bijpassend	  logo.	  
	  
10:30	  	  
Team	  Bimcovery	  is	  rond	  10.30	  uur	  al	  druk	  aan	  de	  slag	  om	  hun	  bedachte	  plan	  te	  realiseren.	  
Het	  andere	  team	  is	  achter	  in	  de	  congreszaal	  nog	  steeds	  in	  overleg.	  Aan	  de	  teams	  is	  een	  3D-‐
model	  van	  het	  woon-‐zorgcentrum	  De	  Venser	  in	  Amsterdam	  gegeven.	  Omdat	  er	  in	  het	  
verleden	  geen	  BIM	  is	  gebruikt,	  is	  het	  model	  ruw	  en	  vol	  met	  fouten.	  Het	  is	  aan	  de	  deelnemers	  
om	  aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  het	  hoogste	  BIM-‐gehalte	  te	  realiseren.	  

11:20	  
Vlak	  voor	  de	  lunch	  gaan	  de	  twee	  teams	  hun	  bevindingen	  overleggen	  en	  de	  planning	  
presenteren.	  Bimcovery	  wisselt	  tips	  uit	  terwijl	  team	  twee	  nog	  aan	  het	  overleggen	  is.	  Er	  zijn	  
duidelijk	  een	  paar	  teamleden	  die	  proberen	  de	  leiding	  te	  nemen	  in	  het	  team	  Bimcovery.	  De	  
anderen	  nemen	  meer	  een	  afwachtende	  rol	  aan.	  De	  groep	  is	  nog	  lichtelijk	  ongeordend	  op	  
zoek	  naar	  wat	  er	  is	  en	  wat	  er	  nog	  ontbreekt	  in	  het	  model.	  Iedereen	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  taak.	  

De	  deelnemers	  zijn	  open	  en	  werken	  bedrijfs-‐onafhankelijk	  (geen	  bedrijfsbelangen).	  Ik	  had	  tijdens	  
de	  week	  geen	  idee	  bij	  welk	  bedrijf	  de	  mensen	  vandaan	  kwamen,	  wat	  ik	  positief	  heb	  ervaren	  (geen	  
bedrijfs-‐reclame).	  
	  
Rudi	  Beerepoot,	  Schouten	  Techniek	  
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Coach	  Heijnen	  benadrukt	  ook	  dat	  er	  iets	  concreet	  moet	  worden.	  “Laat	  zien	  wat	  je	  aan	  het	  
voorbereiden	  bent.”	  
	  
Team	  twee,	  ondertussen	  benoemd	  tot	  Beyond	  3D,	  is	  even	  later	  ook	  klaar	  voor	  een	  
presentatie.	  Het	  valt	  direct	  op	  dat	  het	  team	  een	  duidelijke	  rolverdeling	  heeft	  en	  dat	  het	  een	  
zeer	  divers	  gezelschap	  is.	  In	  dit	  team	  zitten	  ook	  de	  enige	  twee	  vrouwelijke	  deelneemsters.	  
Jeroen	  Pat	  wordt	  gezien	  als	  de	  algemene	  leider	  van	  het	  team.	  Door	  middel	  van	  een	  planning	  
met	  post-‐it’s	  wordt	  duidelijk	  dat	  het	  team	  vier	  subgroepen	  heeft	  gevormd:	  groep	  3D,	  4D	  en	  
5D	  en	  6D.	  Al	  deze	  subgroepen	  hebben	  ook	  een	  leider	  die	  het	  team	  aanspoort.	  
	  

	  
	  	  
14:00	  
Bimcovery	  komt	  voor	  de	  tweede	  keer	  bij	  elkaar	  om	  met	  elkaar	  te	  overleggen	  wat	  de	  groep	  
wel	  moet	  doen	  en	  wat	  niet.	  Het	  team	  wil	  zich	  concentreren	  op	  één	  appartement	  maar	  
twijfelt	  of	  dit	  voldoende	  is.	  De	  groep	  is	  duidelijk	  meer	  gestructureerd	  dan	  vanochtend.	  Er	  zijn	  
verschillende	  teams	  gemaakt	  waarvan	  een	  groep	  ook	  het	  andere	  model	  uitwerkt.	  Er	  zijn	  
twee	  sprekers	  en	  er	  is	  minder	  geroezemoes.	  Team	  Beyond	  3D	  heeft	  vertrouwen	  in	  de	  
gemaakte	  afspraken	  en	  komen	  woensdagochtend	  om	  08:00	  uur	  pas	  weer	  bij	  elkaar.	  
	  
15:00	  Het	  oordeel	  van	  het	  Panel	  
Het	  Panel	  trekt	  zich	  rond	  een	  uur	  of	  drie	  terug	  om	  hun	  bevindingen	  te	  bespreken	  die	  ze	  
anderhalf	  uur	  later	  zullen	  presenteren	  aan	  de	  twee	  teams.	  Ze	  zijn	  het	  er	  over	  eens	  dat	  
Bimcovery	  nog	  zoekende	  is	  op	  dit	  moment.	  De	  teamleden	  maken	  niet	  genoeg	  gebruik	  van	  
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elkaars	  kwaliteit.	  Er	  zitten	  een	  aantal	  fanatiekelingen	  in	  het	  team.	  Maar	  anderen	  uit	  het	  
team	  kunnen	  hun	  ei	  nog	  niet	  helemaal	  kwijt.	  Uit	  deze	  gedachte	  komt	  voort	  dat	  Bimcovery	  
moet	  werken	  aan	  een	  duidelijk	  leiderschap.	  Ze	  hebben	  niet	  één	  natuurlijke	  leider	  die	  eruit	  
springt	  en	  daardoor	  draaien	  ze	  in	  een	  rondje	  om	  elkaar	  heen.	  Ze	  zijn	  daarnaast	  op	  dit	  
moment	  nog	  niet	  genoeg	  bezig	  met	  de	  opdrachtgever.	  De	  tip	  voor	  het	  team	  is:	  maak	  een	  
koppeling	  met	  de	  opdrachtgever	  en	  heb	  duidelijk	  voor	  ogen	  wat	  er	  vrijdag	  gepresenteerd	  
moet	  worden.	  Het	  team	  heeft	  de	  kennis,	  volgens	  het	  Panel,	  het	  komt	  er	  alleen	  op	  dit	  
moment	  nog	  niet	  op	  de	  juiste	  manier	  uit.	  Het	  Panel	  vindt	  het	  goed	  dat	  Bimcovery	  zich	  focust	  
op	  welke	  informatie	  van	  belang	  is	  en	  welke	  informatie	  weggelaten	  kan	  worden.	  
	  
Het	  Panel	  is	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  structuur	  van	  het	  team	  van	  Beyond	  3D.	  Dit	  team	  heeft	  
een	  natuurlijke	  leider	  en	  een	  zeer	  waterdichte	  planning	  gemaakt.	  Het	  Panel	  vraagt	  zich	  af	  of	  
het	  team	  niet	  te	  veel	  hooi	  op	  haar	  vork	  neemt.	  Ze	  hebben	  op	  het	  moment	  nog	  onvoldoende	  
informatie	  over	  het	  doel	  van	  de	  software,	  daar	  kan	  het	  Panel	  nog	  niet	  over	  oordelen.	  Het	  
Panel	  vindt	  het	  goed	  dat	  de	  teamleden	  niet	  direct	  achter	  een	  computer	  zijn	  gaan	  zitten,	  
maar	  dat	  ze	  eerst	  de	  tijd	  hebben	  genomen	  elkaar	  te	  leren	  kennen.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  
de	  teamleden	  goed	  gebruik	  maken	  van	  elkaars	  kwaliteiten,	  omdat	  ze	  weten	  wie	  welke	  
kennis	  bezit.	  In	  de	  verdeling	  van	  de	  stemmen	  scoort	  Beyond	  3D	  twee	  punten	  hoger	  dan	  
Bimcovery.	  
	  
16:30	  
Om	  half	  vijf	  is	  het	  dan	  tijd	  voor	  de	  presentaties.	  Het	  woord	  is	  aan	  Jeroen	  Pat	  van	  Beyond	  3D.	  
Het	  team	  benadrukt	  dat	  ze	  gekeken	  hebben	  naar	  de	  beoordelingscriteria.	  Ze	  willen	  de	  focus	  
leggen	  op	  lifecyclemanagement.	  Daarvoor	  nemen	  ze	  de	  rol	  in	  van	  regisseur	  in	  plaats	  van	  de	  
rol	  als	  modelleur.	  Het	  team	  is	  divers	  qua	  innovatiekennis	  en	  deze	  krachten	  kunnen	  ze	  
bundelen.	  Daarnaast	  heeft	  het	  team	  social	  media	  ingezet.	  Ze	  zijn	  actief	  op	  Twitter,	  Facebook	  
en	  LinkedIn.	  Het	  team	  heeft	  besloten	  zich	  te	  focussen	  op	  een	  deel	  van	  het	  project;	  twee	  
woningen.	  Deze	  dag	  is	  het	  team	  bezig	  geweest	  de	  omgeving	  te	  analyseren	  en	  het	  te	  
koppelen	  aan	  VICO.	  Daarnaast	  toont	  Beyond	  3D	  de	  strakke	  planning	  voor	  de	  komende	  drie	  
dagen.	  
	  
Bimcovery	  opent	  door	  aan	  de	  zaal	  de	  naam	  van	  hun	  team	  uit	  te	  leggen.	  Het	  team	  wil	  de	  
wereld	  ontdekken	  in	  BIM,	  net	  als	  Discovery	  de	  wereld	  wil	  ontdekken.	  Het	  team	  bestaat	  
volgens	  het	  Belbinmodel	  uit	  veel	  samenwerkers	  en	  zo	  zien	  ze	  zichzelf	  ook.	  BIM	  is	  ‘met	  z’n	  
allen’	  en	  het	  is	  belangrijk	  dat	  iedereen	  het	  leuk	  vindt	  waarmee	  hij	  bezig	  is.	  De	  strategie	  is	  
hierop	  ook	  gefocust;	  wie	  vindt	  wat	  leuk	  om	  te	  doen?	  Ook	  Bimcovery	  richt	  zich	  op	  een	  deel	  
van	  het	  project,	  namelijk	  één	  vleugel.	  Het	  team	  heeft	  een	  lijst	  gemaakt	  van	  alle	  groepen	  die	  
belang	  hebben	  bij	  het	  Bimmodel.	  Ze	  focussen	  zich	  op	  een	  aantal	  groepen	  van	  deze	  lijst.	  
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Uiteindelijk	  toont	  het	  Panel	  de	  toegekende	  sterren.	  Ondanks	  dat	  Bimcovery	  minder	  sterren	  
heeft	  zegt	  het	  Panel	  te	  geloven	  in	  de	  kennis	  van	  team.	  Er	  zit	  meer	  in,	  laat	  het	  eruit	  komen!	  
Thijs	  Hajee	  van	  Bimcovery	  geeft	  aan	  dat	  hij	  blij	  is	  met	  deze	  feedback.	  Beyond	  3D	  wekt	  veel	  
verwachtingen,	  zegt	  het	  Panel,	  ze	  hoopt	  dat	  het	  team	  dit	  waar	  kan	  maken.	  In	  deze	  
presentatie	  wordt	  ook	  benadrukt	  dat	  de	  teams	  misschien	  moeten	  gaan	  samenwerken.	  Deel	  
elkaars	  kennis,	  maak	  elkaar	  beter.	  
	  
Dag	  2,	  woensdag	  4	  juni	  
12:00	  	  
Al	  vanaf	  08.00	  uur	  zijn	  de	  teams	  weer	  druk	  bezig	  om	  het	  hoogste	  BIM-‐gehalte	  te	  halen.	  De	  
plotter	  is	  inmiddels	  ook	  al	  volop	  gebruikt	  om	  de	  logo’s	  van	  Bimcovery	  en	  3D	  Beyond	  uit	  te	  
printen.	  Deze	  hangen	  nu	  in	  de	  werkzaal	  na	  de	  kritische	  noot	  van	  Jan	  Kees	  Pikkaart	  om	  de	  
plotter	  ook	  daadwerkelijk	  te	  gebruiken.	  
	  
Beyond	  3D	  heeft	  de	  naam	  veranderd	  naar	  3D	  Beyond	  door	  een	  opmerking	  van	  Panellid	  Theo	  
Ockhuijzen.	  De	  naam	  Beyond	  3D	  bestond	  al	  op	  Twitter	  en	  daarom	  heeft	  het	  team	  besloten	  
om	  deze	  te	  veranderen.	  
	  
Buiten	  ziet	  het	  landgoed	  er	  maar	  somber	  uit	  door	  de	  regen	  die	  naar	  beneden	  valt.	  Binnen	  is	  
het	  door	  de	  warmte	  van	  afgelopen	  dagen	  wel	  een	  beetje	  benauwd.	  Door	  de	  
werkuitdagingen	  hebben	  de	  deelnemers	  hier	  maar	  nauwelijks	  last	  van.	  
	  
Waar	  3D	  Beyond	  harde	  afspraken	  heeft	  over	  tijdstippen	  van	  overleg	  komen	  de	  leden	  van	  
Bimcovery	  bij	  elkaar	  wanneer	  dat	  uitkomt.	  Als	  iemand	  een	  moment	  nodig	  heeft	  dan	  spreekt	  
hij	  dit	  uit,	  er	  wordt	  continu	  bijgestuurd.	  
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12:30	  
Na	  een	  korte	  lunch	  gaan	  alle	  deelnemers	  weer	  ijverig	  aan	  de	  slag.	  De	  computers	  krijgen	  geen	  
rust,	  de	  smartboards	  draaien	  overuren	  en	  de	  plotter	  krijgt	  steeds	  meer	  opdrachten	  binnen.	  
De	  banners	  van	  alle	  bedrijven	  staan	  inmiddels	  ook	  allemaal	  in	  de	  zaal	  waar	  vandaag	  
tegelijkertijd	  het	  BIM	  Open	  congres	  plaats	  vindt.	  De	  tips	  die	  het	  Panel	  gistermiddag	  heeft	  
meegegeven	  aan	  de	  teams	  worden	  vandaag	  uitgewerkt.	  Volgens	  voorzitter	  van	  het	  Panel	  
Jaap	  Kolk	  zijn	  de	  teams	  voortvarend	  bezig.	  
	  
12:50	  	  
Het	  organisatorisch	  goede	  team	  3D	  Beyond	  houdt	  een	  kort	  overleg.	  Het	  schema	  wat	  het	  
team	  gisteren	  heeft	  opgehangen	  aan	  de	  muur	  wordt	  aangepast	  door	  planner	  Ferry	  
Kamerman.	  Naast	  het	  schema	  hangen	  ook	  de	  wow-‐momenten	  van	  het	  team:	  de	  groepsfoto,	  
het	  model	  geplaatst	  in	  GIS	  en	  gecombineerd	  met	  weggeluid.	  Tijdens	  het	  overleg	  komt	  naar	  
voren	  dat	  een	  paar	  teamleden	  overlopen.	  Er	  worden	  problemen	  opgelost	  omdat	  er	  te	  veel	  
op	  één	  persoon	  komt	  te	  liggen.	  
	  	  
13:30	  
Het	  benauwde	  klimaat	  begint	  toch	  lastig	  te	  worden	  voor	  de	  teams.	  Door	  Bimcovery	  wordt	  er	  
verzoek	  gedaan	  om	  de	  airco	  aan	  te	  doen.	  Buiten	  regent	  het	  dat	  het	  giet.	  Maar	  binnen	  
merken	  de	  deelnemers	  nog	  niets	  van	  deze	  verkoelende	  regen.	  
	  
Bas	  Spaan	  van	  Bimcovery	  komt	  naar	  het	  Panel	  toe	  om	  te	  vragen	  of	  het	  team	  goed	  op	  weg	  is.	  
Volgens	  het	  Panel	  heeft	  3D	  Beyond	  nu	  last	  van	  kleine	  irritaties	  doordat	  er	  te	  weinig	  
inhoudelijke	  kennis	  is.	  Bij	  Bimcovery	  is	  dat	  er	  wel	  volgens	  het	  Panel,	  maar	  heeft	  dat	  team	  
juist	  een	  tekort	  aan	  mensen	  die	  voor	  de	  klas	  kunnen	  staan.	  
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14:00	  	  
Het	  huidige	  model	  van	  Bimcovery	  is	  compleet.	  Op	  dit	  moment	  komen	  beide	  teams	  bij	  elkaar	  
om	  af	  te	  strepen	  wat	  er	  af	  is.	  Het	  Panel	  wil	  meer	  schema’s	  zien	  en	  meer	  
informatievoorziening.	  Beide	  teams	  komen	  niet	  veel	  verder.	  Team	  3D	  Beyond	  heeft	  het	  
Panel	  erbij	  gehaald.	  Ze	  hebben	  een	  nieuwe	  ontwikkeling	  in	  hun	  proces	  bereikt.	  Ze	  hebben	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  ze	  hun	  model	  kunnen	  koppelen	  aan	  Excel.	  Zo	  brengen	  ze	  het	  model	  naar	  
de	  oude	  omgeving.	  
	  
15:15	  Het	  oordeel	  van	  het	  Panel	  
Het	  valt	  het	  Panel	  op	  dat	  de	  teams	  intern	  nog	  te	  weinig	  vastleggen.	  Team	  3D	  Beyond	  zit	  
volgens	  het	  Panel	  heel	  erg	  op	  de	  levenscyclus	  van	  het	  gebouw.	  Het	  Panel	  mist	  nog	  bepaalde	  
informatie.	  De	  teams	  hebben	  nog	  geen	  overzicht	  van	  het	  model	  geproduceerd.	  Het	  Panel	  
ziet	  dat	  de	  teams	  bezig	  zijn	  met	  het	  vullen	  van	  het	  model	  en	  dat	  ze	  het	  model	  rijker	  willen	  
maken.	  Ze	  zien	  dat	  ze	  er	  cases	  aan	  hangen,	  maar	  ze	  kunnen	  nog	  niet	  laten	  zien	  wat	  ze	  er	  
mee	  willen	  doen.	  Het	  Panel	  wil	  zien	  wát	  het	  team	  in	  het	  model	  stopt	  en	  waarom	  ze	  dat	  
doen.	  Het	  Panel	  is	  niet	  betrokken	  bij	  de	  wow-‐momenten	  van	  3D	  Beyond,	  terwijl	  ze	  wel	  zien	  
dat	  ze	  deze	  momenten	  hebben	  beleefd	  door	  de	  posters	  die	  het	  team	  aan	  de	  muur	  heeft	  
gehangen.	  Een	  tip	  van	  het	  Panel	  is:	  deel	  je	  wow-‐momenten,	  zet	  het	  op	  de	  ProjektpleK!	  
Het	  Panel	  vindt	  dat	  de	  teams	  het	  Panel	  meer	  als	  klant	  moeten	  zien.	  De	  teams	  verplaatsen	  
zich	  nog	  te	  weinig	  in	  de	  gebruiker.	  Beide	  teams	  vertellen	  nog	  niet	  wat	  hun	  plan	  precies	  
inhoudt.	  Het	  Panel	  vraagt	  zich	  af	  wat	  ze	  nou	  eigenlijk	  aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  gaan	  
presenteren.	  Ze	  denkt	  dat	  de	  teams	  niet	  gewend	  zijn	  om	  tussentijds	  te	  rapporteren,	  dat	  het	  
daarom	  onduidelijk	  oogt.	  
	  

	  
	  
Het	  Panel	  heeft	  het	  idee	  dat	  3D	  Beyond	  minder	  goed	  samenwerkt	  dan	  gisteren.	  Ze	  hebben	  
een	  hele	  sterke	  samenhang,	  maar	  een	  kille	  verbinding.	  Ze	  delen	  wel	  informatie,	  maar	  er	  is	  
weinig	  overleg	  onderling.	  Begrijpen	  ze	  elkaar	  onderling	  wel?	  Het	  Panel	  vindt	  Bimcovery	  
daarentegen	  verbeterd	  qua	  samenwerking.	  Ze	  zijn	  nog	  wel	  aan	  het	  ronddraaien,	  maar	  de	  
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groep	  is	  duidelijk	  hechter	  aan	  het	  worden.	  Vandaag	  heeft	  Bimcovery	  meer	  sterren	  dan	  3D	  
Beyond.	  
	  
16:15	  	  
Nico	  ten	  Bosch	  van	  Stadgenoot	  Amsterdam	  komt	  de	  deelnemers	  even	  toespreken.	  Hij	  is	  de	  
eigenaar	  van	  het	  gebouw	  waar	  de	  teams	  aan	  werken.	  Door	  zijn	  toespraak	  weten	  de	  teams	  
waar	  ze	  aan	  werken	  en	  dat	  het	  werkelijk	  relevant	  is	  wat	  de	  teams	  doen	  deze	  dagen.	  Buiten	  is	  
de	  zon	  inmiddels	  eindelijk	  gaan	  schijnen.	  Dit	  hebben	  de	  teams	  niet	  door	  want	  over	  een	  half	  
uur	  is	  de	  deadline	  voor	  de	  presentatie.	  De	  laatste	  puntjes	  worden	  op	  de	  i	  gezet	  om	  het	  Panel	  
en	  het	  ander	  team	  straks	  te	  kunnen	  verbazen	  tijdens	  de	  presentatie.	  
	  
17:00	  Presentatie	  
Thijs	  Hajee	  doet	  verslag	  voor	  Bimcovery.	  Hij	  benadrukt	  dat	  ze	  eraan	  hebben	  gewerkt	  om	  het	  
team	  beter	  uit	  de	  verf	  te	  laten	  komen.	  Daarna	  vervolgt	  hij	  zijn	  presentatie	  met	  een	  overzicht	  
hoe	  ze	  de	  tips	  van	  het	  Panel	  hebben	  gebruikt	  om	  verder	  te	  komen.	  Bimcovery	  geeft	  aan	  dat	  
ze	  schuiven	  met	  capaciteit.	  Ze	  beslissen	  gezamenlijk	  wie	  iets	  doet	  en	  waarom	  diegene	  dat	  
doet.	  Een	  échte	  leider	  hebben	  zij	  niet	  nodig.	  “Wij	  zíjn	  anders”,	  benadrukt	  Thijs	  Hajee.	  
Bimcovery	  vindt	  zichzelf	  beter	  dan	  een	  schip	  met	  een	  kapitein,	  ze	  vinden	  zichzelf	  
groepswezens.	  Thijs	  zegt	  –	  hij	  noemt	  het	  ‘filosofisch	  geleuter’-‐	  dat	  ze	  ‘bevers’	  zijn:	  ‘We	  
zorgen	  graag	  voor	  elkaar,	  we	  controleren	  elkaar,	  we	  werken	  nauw	  samen.’	  
	  
Dan	  volgt	  de	  uitleg	  over	  de	  case.	  Ze	  willen	  een	  onderhoud-‐omgeving	  neerzetten	  waarbij	  ze	  
het	  model	  kunnen	  inzetten.	  Ze	  willen	  dat	  de	  bewoner	  kan	  aangeven	  met	  de	  iPad	  wat	  er	  
verbeterd	  moet	  worden	  via	  een	  app.	  Ze	  zijn	  begonnen	  om	  een	  planning	  op	  te	  zetten	  en	  die	  
te	  koppelen	  aan	  het	  model.	  Hij	  toont	  de	  schetsen	  van	  de	  renovatie	  die	  ze	  willen	  realiseren,	  
hij	  vermeldt	  daarbij	  dat	  ze	  wellicht	  morgen	  de	  situatie	  van	  de	  renovatie	  aan	  de	  
opdrachtgever	  kunnen	  tonen.	  Daarnaast	  willen	  ze	  een	  zesde	  verdieping	  toevoegen	  aan	  het	  
model.	  Bimcovery	  verwacht	  dat	  mensen	  op	  termijn	  meer	  luxe	  willen.	  

	  
Dan	  is	  het	  andere	  team	  aan	  de	  beurt.	  3D	  Beyond	  richt	  zich	  op	  een	  drietal	  cases:	  
energieverbruik,	  renovatie	  en	  onderhoud/levenscyclus.	  Het	  team	  toont	  de	  werkzaamheden	  
van	  de	  dag.	  Begrotingen,	  EPG	  berekeningen,	  bestaande	  installaties	  ingetekend	  en	  
parameters	  zijn	  gedefinieerd.	  Het	  team	  heeft	  een	  vleugel	  van	  het	  model	  gepakt.	  

Na	  de	  BIMCaseweek	  zal	  ik	  bewuster	  kijken	  naar	  de	  bruikbare	  informatie	  in	  het	  model.	  Dat	  is	  een	  
goede	  les	  geweest.	  	  
	  
Hendrik	  Brand,	  Kooiker	  installatie	  BV	  
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De	  wow-‐momenten	  worden	  ook	  besproken	  in	  de	  presentatie.	  Onder	  deze	  momenten	  vallen	  
het	  plaatsen	  van	  het	  model	  in	  GIS	  gecombineerd	  met	  weggeluid,	  intelligenter	  maken	  van	  het	  
model	  door	  het	  aanvullen	  van	  parameters,	  kozijnen	  intelligenter	  maken,	  etc.	  Ze	  
benadrukken	  dat	  de	  output	  de	  basis	  is	  voor	  hun	  proces.	  De	  output	  is	  bedoeld	  voor	  de	  
opdrachtgever	  en	  het	  moet	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  opdrachtgever	  voldoen.	  Daarna	  worden	  
de	  cases	  uitgelegd:	  inzicht	  vergaren	  in	  het	  energieverbruik,	  renovatie	  en	  periodiek	  
onderhoud.	  Het	  team	  gaat	  niet	  in	  op	  de	  tips	  die	  ze	  een	  dag	  eerder	  gehad	  hebben	  van	  het	  
Panel.	  
	  
Bimcovery	  heeft	  vandaag	  negen	  sterren	  en	  3D	  Beyond	  zeven	  sterren.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  
nog	  veel	  kans	  op	  verbetering	  is.	  Dat	  geeft	  het	  aantal	  niet	  behaalde	  sterren	  aan:	  voor	  
Bimcovery	  11	  en	  voor	  3D	  Beyond	  maar	  liefst	  dertien	  nog	  te	  behalen	  sterren.	  De	  teams	  
weten	  wat	  hen	  te	  doen	  staat.	  
	  
Dag	  3,	  donderdag	  5	  juni	  
8:00	  
Na	  de	  overwinning	  van	  Bimcovery	  gisteren	  is	  het	  vandaag	  weer	  tijd	  voor	  een	  nieuwe	  start.	  
De	  stress	  begint	  bij	  de	  teamleden	  nu	  echt	  toe	  te	  slaan,	  morgen	  is	  het	  de	  dag	  van	  de	  
waarheid.	  
	  
Jan	  Kees	  heeft	  vanochtend	  een	  oproep	  gedaan	  aan	  de	  teams.	  De	  teams	  moeten	  het	  Panel	  
nog	  duidelijker	  informeren.	  Beide	  teams	  hebben	  hier	  gehoor	  aan	  gegeven	  en	  komen	  steeds	  
vaker	  naar	  het	  Panel	  toe.	  Aan	  de	  andere	  kant	  heeft	  het	  Panel	  de	  opdracht	  gekregen	  om	  zelf	  
ook	  vaker	  naar	  de	  teams	  te	  gaan.	  Over	  en	  weer	  moet	  er	  beter	  gecommuniceerd	  worden.	  
Deelnemers	  benoemen	  meer	  dingen	  die	  worden	  behaald	  en	  zijn	  minder	  bescheiden.	  Er	  
wordt	  duidelijker	  omschreven	  wat	  de	  teams	  doen	  en	  hoe	  rijk	  de	  gegevens	  zijn.	  
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13:00	  	  
Na	  de	  lunch	  komt	  3D	  Beyond	  bij	  elkaar	  om	  de	  stand	  van	  zaken	  te	  bespreken.	  Planner	  Ferry	  
laat	  even	  weten	  dat	  er	  meer	  groepsdynamiek	  heerst	  en	  dat	  er	  doelgerichter	  wordt	  gewerkt.	  
De	  inventarisatie	  van	  wow-‐momenten	  wordt	  opgemaakt	  om	  vanmiddag	  in	  de	  presentatie	  te	  
kunnen	  laten	  zien.	  Anouska	  laat	  weten	  dat	  het	  team	  goed	  op	  weg	  is	  en	  er	  een	  goed	  doel	  is.	  
Ook	  van	  buitenaf	  is	  te	  zien	  dat	  de	  groep	  veel	  hechter	  is	  geworden	  ten	  opzichte	  van	  dag	  1.	  Er	  
wordt	  goed	  naar	  elkaar	  geluisterd,	  mensen	  helpen	  elkaar	  en	  iedereen	  weet	  wat	  hij	  of	  zij	  
moet	  doen.	  
	  
14:45	  
3D	  Beyond	  komt	  vaak	  bij	  elkaar	  en	  roept	  het	  Panel	  ook	  vaak	  erbij.	  Het	  team	  laat	  weten	  dat	  
ze	  vandaag	  de	  cases	  gaan	  afronden	  en	  nog	  niet	  alles	  gaan	  presenteren.	  ‘Save	  the	  best	  for	  
last’	  wordt	  er	  geroepen.	  	  
	  
15:00	  	  
Een	  nieuwe	  dag	  en	  dus	  ook	  een	  nieuwe	  beoordeling.	  Het	  Panel	  komt	  voor	  de	  derde	  keer	  bij	  
elkaar	  om	  de	  voortgang	  van	  beide	  teams	  te	  bespreken.	  Bimcovery	  krijgt	  drie	  sterren	  voor	  de	  
informatie	  in	  het	  model.	  Het	  Panel	  heeft	  mooie	  dingen	  gezien	  aan	  rijkheid	  van	  gegevens.	  Het	  
team	  is	  heel	  duidelijk	  bezig	  met	  informatie	  uit	  het	  model	  te	  halen	  en	  via	  een	  viewer	  deze	  
beschikbaar	  te	  maken	  voor	  de	  eindgebruiker.	  Bimcovery	  is	  volgens	  het	  Panel	  duidelijk	  verder	  
dan	  3D	  Beyond	  op	  het	  gebied	  van	  de	  levenscyclustoepassing.	  
	  
3D	  Beyond	  krijgt	  ook	  drie	  sterren	  voor	  de	  informatie	  in	  het	  model.	  Het	  team	  zit	  veel	  dieper	  
in	  het	  model	  dan	  Bimcovery.	  Er	  zit	  meer	  diepgang	  in	  op	  het	  gebied	  van	  installatie	  en	  
leidingwerk.	  3D	  Beyond	  moet	  alleen	  meer	  grafische	  informatie	  laten	  zien.	  Tot	  nu	  toe	  heeft	  
het	  Panel	  alleen	  maar	  2D-‐plaatjes	  gezien	  en	  nog	  geen	  3D-‐tekeningen.	  
	  
Voor	  de	  structuur	  van	  het	  model	  krijgt	  Bimcovery	  drie	  sterren.	  Het	  team	  heeft	  goed	  laten	  
zien	  hoe	  de	  uitwisseling	  is	  gegaan	  tussen	  hun	  software.	  Ze	  hebben	  aangetoond	  dat	  de	  
koppeling	  tussen	  de	  systemen	  op	  een	  goede	  manier	  werkt.	  3D	  Beyond	  krijgt	  van	  het	  Panel	  
twee	  sterren	  voor	  de	  structuur	  van	  het	  model.	  Het	  team	  heeft	  een	  schema	  over	  welke	  
software	  er	  is	  en	  wat	  het	  team	  daar	  mee	  doet.	  Dit	  heeft	  Bimcovery	  nog	  niet.	  De	  ICT-‐
infrastructuur	  zweeft	  nog	  bij	  3D	  Beyond	  vanwege	  de	  minder	  technische	  deelnemers	  in	  het	  
team.	  
	  
3D	  Beyond	  krijgt	  wel	  vier	  sterren	  voor	  het	  proces	  rond	  het	  model.	  Het	  Panel	  is	  erg	  positief	  
over	  hoe	  het	  team	  zich	  vanochtend	  heeft	  herpakt.	  Er	  is	  een	  takenpakket	  en	  de	  functies	  zijn	  
goed	  onderverdeeld.	  Gisteren	  zat	  het	  team	  nog	  op	  eilandjes,	  vanochtend	  is	  er	  een	  nieuwe	  
start	  gemaakt.	  
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Bij	  Bimcovery	  is	  er	  een	  organische	  organisatie	  waarbij	  er	  geen	  vaste	  taken	  vastliggen.	  Er	  
staan	  tijdelijke	  leiders	  op	  die	  een	  onderwerp	  aanpakken.	  Bimcovery	  krijgt	  drie	  sterren	  omdat	  
3D	  Beyond	  doelbewuster	  bezig	  is.	  Bij	  Bimcovery	  is	  het	  volgens	  het	  Panel	  altijd	  goed	  omdat	  er	  
niets	  is	  vastgezet.	  
	  
Het	  laatste	  BIM-‐criterium	  is	  Extern.	  Bimcovery	  krijgt	  twee	  sterren	  van	  het	  Panel.	  Men	  vindt	  
het	  lastig	  om	  vast	  te	  stellen	  of	  er	  real	  life	  dingen	  zijn.	  Er	  is	  bij	  beide	  teams	  nog	  geen	  
eindoplossing.	  Bimcovery	  hield	  in	  de	  middag	  een	  te	  lange	  presentatie	  met	  te	  veel	  inhoud.	  3D	  
Beyond	  hield	  juist	  een	  te	  korte	  presentatie,	  een	  te	  abstract	  verhaal	  volgens	  het	  Panel.	  
Alles	  wat	  aan	  de	  muur	  hangt	  is	  niet	  netjes	  opgemaakt.	  Ook	  wordt	  er	  niets	  bijgewerkt.	  Op	  dit	  
punt	  moet	  er	  nog	  veel	  veranderd	  worden	  in	  beide	  teams.	  
	  
3D	  Beyond	  krijgt	  drie	  sterren	  door	  het	  idee	  van	  een	  Customer	  Journey.	  Het	  team	  verplaatst	  
zich	  goed	  in	  de	  gebruiker:	  een	  klant	  loopt	  ergens	  tegen	  aan	  en	  er	  wordt	  een	  oplossing	  
bedacht.	  
	  
17:00	  
Het	  is	  weer	  tijd	  voor	  de	  presentaties.	  De	  teams	  maken	  zich	  klaar	  om	  hun	  bevinden	  te	  tonen	  
aan	  het	  Panel.	  Bimcovery	  is	  bezig	  geweest	  met	  het	  huidige	  gebouw.	  Het	  team	  geeft	  aan	  dat	  
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ze	  de	  kritiek	  serieus	  nemen	  en	  daarom	  dus	  ook	  méér	  willen	  laten	  zien.	  Ze	  hebben	  een	  cyclus	  
bedacht.	  Een	  onderhoud-‐beheer	  cyclus	  van	  30	  jaar.	  Ze	  zien	  BIM	  als	  een	  evolutie.	  Het	  is	  een	  
groeiproces.	  De	  ICT-‐structuur	  vinden	  ze	  erg	  belangrijk.	  Om	  met	  het	  model	  te	  werken,	  
moeten	  er	  verschillende	  disciplines	  aan	  het	  werk	  gezet	  worden.	  Ze	  koppelen	  deze	  
standaarden	  aan	  elkaar	  in	  het	  model.	  Ze	  liepen	  hier	  tegen	  een	  probleem	  aan,	  omdat	  de	  
rechten	  niet	  vrij	  waren	  gegeven.	  Ook	  de	  templates	  moeten	  goed	  zijn.	  Ze	  moeten	  
overeenkomen,	  anders	  krijg	  je	  een	  ‘error’.	  Daarnaast	  legt	  het	  team	  de	  werking	  van	  een	  app	  
uit.	  Het	  grootste	  probleem	  was	  de	  taalbarrière,	  het	  programma	  was	  Deens.	  
	  
Het	  team	  heeft	  ook	  een	  planning	  gemaakt.	  Kostenkoppeling	  hebben	  ze	  gedaan	  via	  het	  ERP-‐
systeem.	  De	  verdere	  uitwerking	  hiervan	  volgt	  wellicht	  morgen.	  Tijdens	  de	  renovatie	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  het	  team	  inzicht	  krijgt	  in	  welke	  onderdelen	  moeten	  worden	  vervangen.	  Ze	  
hebben	  een	  tool	  bedacht	  die	  aangeeft	  welke	  onderdelen	  worden	  gesloopt	  of	  vervangen.	  
Door	  een	  export	  te	  maken	  naar	  Excel	  kun	  je	  er	  kosten	  aan	  hangen.	  
	  
Het	  BIM	  kan	  ook	  aan	  een	  Doc-‐database	  te	  gekoppeld	  worden.	  Je	  kunt	  een	  element	  naar	  
voren	  halen	  in	  de	  viewer,	  dan	  komen	  de	  parameters	  naar	  voren.	  Je	  kunt	  deze	  dan	  koppelen	  
aan	  PDF,	  bijvoorbeeld,	  dan	  weet	  je	  waar	  je	  de	  onderdelen	  vandaan	  moet	  halen.	  
	  
Anouska	  van	  3D	  Beyond	  is	  nu	  aan	  het	  woord.	  Ze	  benadrukt	  dat	  de	  teamspirit	  er	  goed	  in	  zit.	  
Het	  team	  heeft	  een	  presentatie	  met	  veel	  plaatjes.	  Ze	  hebben	  een	  schema	  gemaakt	  waarmee	  
ze	  te	  werk	  zijn	  gegaan:	  input	  –	  tool	  –	  output.	  Dat	  is	  hun	  houvast	  geweest	  voor	  de	  
uitgewerkte	  scenario’s.	  

In	  deze	  presentatie	  hebben	  ze	  twee	  cases	  gebruikt.	  Onderhoud	  proberen	  ze	  in	  kaart	  te	  
brengen	  door	  een	  klein	  onderdeel	  te	  nemen	  van	  het	  model,	  bijvoorbeeld	  een	  kozijn.	  Ze	  
hebben	  een	  koppeling	  gemaakt	  tussen	  Excel,	  Revit	  en	  VICO,	  dit	  is	  dus	  de	  tool	  voor	  de	  case.	  
Uit	  de	  tools	  volgen	  een	  aantal	  opties.	  Als	  je	  de	  kozijnen	  gaat	  vervangen	  moet	  je	  een	  
terugkoppeling	  maken	  naar	  je	  BIM-‐model.	  Het	  leermoment	  van	  het	  team	  was	  dat	  er	  veel	  
tools	  met	  elkaar	  kunnen	  samenwerken.	  
	  
Case	  2	  is	  het	  oplossen	  van	  klachten	  vanuit	  bewoners.	  Anouska	  legt	  uit	  dat	  ze	  via	  de	  tool	  3D	  
BIM	  deze	  case	  willen	  oplossen.	  Case	  3	  volgt	  morgen.	  Deze	  case	  gaat	  over	  het	  bouwbesluit-‐/	  
installatie	  berekeningen.	  Ze	  benoemt	  ook	  nog	  twee	  wow-‐momenten:	  Oculus	  Rift	  en	  
Autodesk	  GLUE.	  
	  

“Als	  iets	  niet	  lukt,	  heb	  je	  niet	  gefaald,	  maar	  iets	  geleerd.”	  

3D	  Beyond	  
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Dan	  het	  oordeel	  van	  het	  Panel.	  De	  zaal	  is	  stil	  en	  benieuwd	  wie	  er	  deze	  dag	  de	  winnaar	  is.	  Het	  
Panel	  geeft	  aan	  nóg	  meer	  meegenomen	  te	  willen	  worden	  in	  het	  proces,	  voornamelijk	  op	  het	  
gebied	  van	  informatie	  over	  de	  rijkheid	  van	  het	  model.	  De	  sterren	  worden	  uitgedeeld.	  Het	  is	  
ontzettend	  spannend,	  maar	  uiteindelijk	  is	  3D	  Beyond	  de	  winnaar	  met	  twaalf	  sterren,	  terwijl	  
Bimcovery	  er	  elf	  krijgt.	  Beide	  aanzienlijk	  meer	  dan	  gisteren.	  Wie	  wordt	  de	  eindwinnaar…,	  het	  
blijft	  spannend	  tot	  morgen	  eind	  van	  de	  dag.	  
	  
Dag	  4,	  vrijdag	  6	  juni,	  de	  laatste	  dag!	  
8:00	  
De	  teams	  maken	  zich	  klaar	  voor	  de	  laatste	  dag.	  Het	  weer	  is	  prachtig,	  maar	  de	  teams	  zitten	  
binnen	  noeste	  arbeid	  te	  verrichten.	  Om	  07:30	  zaten	  de	  eerste	  deelnemers	  al	  fanatiek	  te	  
werken.	  Het	  is	  een	  spannende	  dag,	  want	  vandaag	  zal	  duidelijk	  worden	  welk	  team	  de	  winnaar	  
wordt.	  Alles	  is	  mogelijk,	  want	  het	  is	  een	  nek-‐aan-‐nek	  race.	  Binnen	  beide	  teams	  hangt	  een	  
gezonde	  spanning,	  maar	  ook	  een	  prettige	  sfeer.	  Gisteravond	  bleek	  dat	  3D	  Beyond	  een	  kleine	  
voorsprong	  had	  op	  Bimcovery.	  Maar	  vandaag	  hebben	  de	  teams	  allebei	  weer	  evenveel	  
kansen.	  Het	  Panel	  loopt	  actief	  rond	  om	  te	  teamleden	  te	  ondervragen.	  
	  
10:30	  
3D	  Beyond	  komt	  bij	  elkaar	  om	  de	  planning	  door	  te	  nemen	  en	  om	  na	  te	  vragen	  of	  iedereen	  
alles	  op	  orde	  heeft.	  Het	  Panel	  is	  hierbij	  aanwezig	  en	  het	  lijkt	  allemaal	  volgens	  planning	  te	  
verlopen.	  De	  bevers	  van	  Bimcovery	  zitten	  nog	  te	  werken	  achter	  de	  computers.	  
	  
13:00	  
Het	  Panel	  verzamelt	  zich	  in	  de	  hal.	  Ze	  willen	  graag	  een	  tussentijdse	  beoordeling	  doen,	  
voordat	  ze	  het	  eindoordeel	  bekend	  maken.	  Er	  is	  niet	  veel	  veranderd	  sinds	  donderdag.	  De	  
teams	  zijn	  nog	  steeds	  behoorlijk	  gelijkwaardig.	  Het	  Panel	  is	  behoorlijk	  verdeeld.	  Sommige	  
leden	  neigen	  meer	  naar	  Bimcovery,	  anderen	  naar	  3D	  Beyond.	  Het	  Panel	  is	  het	  erover	  eens	  
dat	  de	  teams	  gelijkwaardig	  zijn	  en	  dat	  het	  twee	  prettige	  teams	  zijn.	  Geen	  conflicten,	  goede	  
samenwerking	  en	  ontzettend	  veel	  fanatieke	  mensen.	  Het	  Panel	  vindt	  dat	  ontzettend	  leuk	  om	  
te	  zien.	  Een	  uur	  later	  komt	  het	  Panel	  nogmaals	  samen,	  nadat	  ze	  hun	  eerste	  feedback	  hebben	  
teruggekoppeld	  aan	  de	  teams.	  De	  feedback	  is	  onveranderd.	  Ze	  hebben	  nog	  net	  iets	  beter	  
overzicht	  van	  hoe	  het	  binnen	  de	  teams	  eraan	  toe	  gaat,	  maar	  het	  Panel	  maakt	  zich	  nu	  
voornamelijk	  op	  voor	  de	  presentaties.	  
	  
15:00	  	  
Jan	  Kees	  opent	  de	  afsluiting.	  Hij	  legt	  aan	  de	  circa	  120	  mensen	  in	  de	  zaal	  uit	  wat	  de	  bedoeling	  
was	  van	  deze	  week.	  De	  presentaties	  zijn	  via	  de	  livestream	  overal	  ter	  wereld	  live	  te	  zien.	  Jaap	  
Kolk	  legt	  de	  gasten	  uit	  aan	  de	  hand	  van	  welke	  criteria	  het	  Panel	  de	  teams	  beoordeelt.	  
De	  presentaties	  gaan	  van	  start.	  De	  deelnemers	  zijn	  vermoeid,	  maar	  er	  heerst	  ook	  een	  
bepaald	  gevoel	  van	  opluchting.	  3D	  Beyond	  mag	  beginnen.	  De	  drie	  cases	  worden	  opnieuw	  
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gepresenteerd.	  Case	  3	  hebben	  ze	  aan	  case	  1	  toegevoegd.	  Ze	  leggen	  wederom	  uit	  hoe	  ze	  de	  
cases	  hebben	  opgelost.	  Ze	  gebruiken	  het	  schema	  input	  –	  tool	  –	  output.	  Ook	  de	  koppeling	  
tussen	  Revit,	  Excel	  en	  Vico	  worden	  nogmaals	  uitgelegd.	  De	  presentatie	  is	  hetzelfde	  als	  een	  
dag	  eerder,	  alleen	  bevat	  de	  presentatie	  nog	  wat	  aanvullingen.	  Ook	  leggen	  ze	  het	  gebruik	  van	  
verschillende	  software	  uit.	  De	  opdrachtgever	  kan	  bijvoorbeeld	  met	  een	  app	  gewoon	  op	  zijn	  
tablet	  de	  gebouwen	  tonen	  en	  daar	  informatie	  over	  zien.	  Ook	  hebben	  ze	  gebruik	  gemaakt	  van	  
een	  3D	  bril.	  Met	  deze	  bril	  kun	  je	  door	  een	  pand	  lopen	  in	  een	  model	  dat	  nog	  niet	  gerealiseerd	  
is.	  	  
	  
Bevindingen	  van	  het	  team	  zijn	  dat	  BIM	  verder	  gaat	  dan	  het	  model.	  Ze	  vinden	  BIM	  een	  vraag-‐
antwoordspel	  en	  een	  samenwerking.	  
	  
Dan	  komt	  Thijs	  het	  podium	  op	  voor	  het	  team	  Bimcovery.	  Hij	  opent	  de	  tv-‐gids	  naar	  aanleiding	  
van	  de	  teamnaam.	  Er	  staan	  programma’s	  in	  als	  ‘De	  Bever	  Draait	  Door’,	  ‘Hotter	  than	  my	  
bever’	  en	  ‘Pauw	  en	  Wittebever’.	  De	  zaal	  is	  geamuseerd	  en	  de	  presentatie	  is	  humoristisch	  en	  
levendig.	  Hij	  benadrukt	  het	  feit	  dat	  ze	  allemaal	  groepswerkers	  zijn.	  Dan	  volgt	  de	  uitleg	  van	  
hun	  werkwijze.	  Ze	  hebben	  niet	  alleen	  de	  duurzaamheid	  in	  kaart	  gebracht,	  maar	  ook	  de	  
kostenberekeningen.	  Thijs	  legt	  ook	  uit	  dat	  ze	  het	  model	  groter	  hebben	  gemaakt,	  door	  er	  een	  
extra	  verdieping	  op	  te	  plaatsen,	  omdat	  sommigen	  gewoon	  graag	  wilde	  leren	  modelleren.	  De	  
presentatie	  is	  heel	  overzichtelijk.	  De	  uitgewerkte	  ideeën	  van	  het	  team	  komen	  goed	  tot	  hun	  
recht	  omdat	  het	  team	  alles	  heel	  mooi	  in	  beeld	  heeft	  gebracht.	  Ze	  maken	  veel	  gebruik	  van	  
filmpjes	  die	  bepaalde	  ideeën	  uitleggen.	  De	  levendige	  manier	  van	  presenteren	  van	  Thijs	  zorgt	  
voor	  hier	  en	  daar	  wat	  gegrinnik	  in	  de	  zaal.	  

Vervolgens	  krijgt	  het	  Panel	  maximaal	  tien	  minuten	  om	  te	  bedenken	  wie	  de	  winnaar	  wordt.	  
Ondertussen	  worden	  Hermie	  en	  Carlos,	  de	  coaches,	  op	  het	  podium	  uitgenodigd.	  Carlos	  heeft	  
al	  meerdere	  keren	  een	  team	  begeleid	  en	  zegt	  dat	  hij	  trots	  is	  op	  zijn	  team,	  omdat	  hij	  nog	  
nooit	  een	  team	  heeft	  gehad	  waarbij	  hij	  zo	  weinig	  hoefde	  te	  doen.	  
	  
En	  dan,	  het	  moment	  van	  de	  waarheid,	  wie	  wordt	  de	  winnaar?	  Jan	  Kees	  vertelt	  de	  
tussenstand	  van	  de	  afgelopen	  dagen	  en	  benadrukt	  dat	  de	  stand	  tot	  nu	  toe	  ongeveer	  gelijk	  is.	  
En	  de	  winnaar	  is…	  BIMCOVERY!	  
	  
Bas	  van	  Bimcovery	  zegt	  euforie	  te	  voelen.	  “Het	  gras	  is	  aan	  de	  overkant	  groener”,	  zegt	  hij.	  Hij	  
geeft	  aan	  de	  hele	  tijd	  gekeken	  te	  hebben	  ook	  bij	  het	  andere	  team	  en	  het	  gevoel	  te	  hebben	  

Projecten	  het	  liefst	  nooit	  meer	  beginnen	  'met	  beginnen',	  maar	  met	  samenwerken.	  

Thijs	  Hajee,	  Vibes	  Building	  Engineers	  
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dat	  het	  daar	  beter	  zat.	  “Maar	  dan	  zie	  je	  die	  beoordeling,	  en	  dan	  ben	  je	  toch	  echt	  wel	  heel	  
blij”,	  voegt	  hij	  eraan	  toe.	  	  
	  
De	  prijzen	  worden	  uitgereikt	  en	  3D	  Beyond	  sluit	  zich	  aan	  op	  het	  podium	  bij	  Bimcovery.	  Ook	  
het	  Panel	  voegt	  zich	  bij	  het	  gezelschap.	  	  
	  
Ook	  Mark	  van	  Bimcovery	  geeft	  aan	  dat	  hij	  soms	  zenuwachtig	  werd	  door	  de	  goede	  prestaties	  
van	  het	  andere	  team.	  “We	  hadden	  het	  goed	  voor	  elkaar,	  maar	  het	  andere	  team	  ook.	  Het	  was	  
spannend	  tot	  het	  laatste	  moment.”	  
	  
Het	  Panel	  geeft	  aan	  unaniem	  te	  hebben	  beslist	  dat	  Bimcovery	  het	  betere	  team	  was.	  “Het	  
scheelde	  weinig,	  maar	  Bimcovery	  heeft	  net	  iets	  meer	  stappen	  gezet.	  De	  presentaties	  waren	  
eigenlijk	  een	  bevestiging	  van	  wat	  we	  al	  dachten.	  Dit	  is	  een	  goede	  uitkomst,	  het	  is	  goed	  dat	  
het	  zo	  gelopen	  is.”	  
	  
Marianne	  van	  3D	  Beyond	  is	  niet	  teleurgesteld.	  “Absoluut	  niet!	  Het	  andere	  team	  was	  ook	  
heel	  goed	  en	  we	  hebben	  ons	  best	  gedaan.	  Het	  is	  een	  hele	  goede	  ervaring	  geweest.”	  Moe	  zijn	  
de	  deelnemers	  wel,	  als	  bekaf	  niet	  een	  beter	  benaming	  is.	  Volgens	  Thijs	  van	  Bimcovery	  komt	  
dat	  meer	  doordat	  ze	  het	  in	  de	  avonden	  iets	  te	  laat	  hebben	  gemaakt.	  Hij	  had	  de	  overwinning	  
niet	  zien	  aankomen.	  “Het	  zat	  heel	  dichtbij	  elkaar.	  Het	  andere	  team	  was	  ook	  heel	  goed.	  Maar	  
ik	  ben	  wel	  heel	  blij	  en	  trots.”	  
	  
17:00	  
Borrelen!	  
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Behaalde	  resultaten	  
Organisatie	  team	  Bimcovery	  
De	  eerste	  dag	  twijfelde	  het	  Panel	  aan	  de	  aanpak	  van	  het	  team.	  De	  organisatie	  was	  wat	  
rommelig	  en	  er	  stond	  geen	  echte	  leider	  op.	  Uit	  het	  Belbin	  model	  bleek	  dat	  de	  meeste	  leden	  
van	  Bimcovery	  werkers	  waren	  en	  geen	  echte	  leiders.	  Na	  wat	  rommelen	  de	  eerste	  dag	  kreeg	  
het	  team	  een	  groepsband	  wat	  zich	  de	  tweede	  en	  derde	  dag	  uitte	  in	  ‘bevergedrag’	  zoals	  ze	  
dat	  zelf	  noemden.	  	  
	  
De	  hele	  week	  had	  het	  team	  geen	  vast	  plan,	  als	  er	  iets	  onverwachts	  gebeurde	  dan	  werd	  de	  
richting	  weer	  de	  andere	  kant	  op	  gestuurd.	  Het	  team	  creëerde	  ‘buddies’	  die	  de	  minder	  
ervaren	  deelnemers	  een	  handje	  konden	  helpen.	  	  
	  

	  
	  
Uiteindelijk	  ontwikkelde	  de	  groep	  met	  werkers	  zich	  zo	  dat	  zij	  de	  BIMCaseweek	  van	  2014	  
hebben	  gewonnen.	  	  
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Organisatie	  team	  3D	  Beyond	  
In	  het	  team	  3D	  Beyond	  stond	  direct	  een	  leider	  op.	  Het	  team	  paste	  zich	  vanaf	  dag	  één	  enorm	  
snel	  aan.	  Ze	  maakten	  direct	  een	  schema	  en	  een	  tijdsplanning.	  Het	  was	  een	  georganiseerd	  
team.	  Iedereen	  had	  zijn	  eigen	  taken	  en	  hierdoor	  leek	  het	  er	  in	  eerste	  instantie	  op	  alsof	  het	  
team	  een	  grote	  voorsprong	  had	  op	  Bimcovery.	  	  

Het	  team	  was	  zeer	  divers.	  Waar	  Bimcovery	  voor	  een	  groot	  deel	  bestond	  uit	  samenwerkers,	  
stonden	  in	  dit	  team	  meerdere	  echte	  leiders	  op.	  Het	  team	  werd	  ook	  versterkt	  door	  de	  enige	  
twee	  vrouwelijke	  deelneemsters	  van	  de	  BIMCaseweek.	  	  

Later	  in	  de	  wedstrijd	  bleek	  de	  voorsprong	  het	  team	  een	  beetje	  tegen	  te	  werken.	  De	  afstand	  
tussen	  de	  twee	  teams	  bleef	  klein.	  
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Resultaten	  Bimcovery	  
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Resultaten	  3D	  Beyond	  
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Interview	  vrouwen	  in	  mannenwereld	  
Interview	  met	  Anouska	  Hameetman	  en	  Marianne	  van	  der	  Horst.	  

De	  deelnemers	  zijn	  over	  het	  algemeen	  van	  het	  mannelijke	  geslacht,	  maar	  de	  vrouwen	  in	  
deze	  mannenwereld	  zijn	  ook	  aanwezig:	  Anouska	  Hameetman	  en	  Marianne	  van	  der	  Horst.	  	  

Anouska	  Hameetman	  (25)	  werkt	  sinds	  2	  jaar	  bij	  IMd	  Raadgevende	  Ingenieurs	  als	  
constructeur.	  IMd	  werkt	  al	  zeven	  jaar	  met	  3D	  modellen	  maar	  dan	  vooral	  in	  de	  het	  
voortraject	  en	  de	  ontwerpfase.	  “We	  werken	  vaak	  samen	  met	  architecten	  en	  af	  en	  toe	  
installateurs.	  Wat	  na	  de	  ontwerpfase	  gebeurt	  daar	  komen	  wij	  nog	  niet	  mee	  in	  aanraking.”	  
Ze	  wil	  daarom	  deze	  week	  leren	  waar	  de	  kansen	  liggen.	  Ze	  kan	  namelijk	  al	  omgaan	  met	  3D	  
modellen	  en	  de	  techniek.	  Alleen	  de	  invulling	  en	  de	  wensen	  van	  andere	  partijen	  zijn	  nog	  
onbekend.	  

Ze	  verwacht	  niet	  dat	  IMd	  na	  deze	  week	  gelijk	  iets	  met	  de	  opgedane	  kennis	  kan	  doen.	  “We	  
zitten	  nog	  in	  de	  ontwerpfase.	  Ik	  hoop	  deze	  week	  mijn	  blikveld	  te	  kunnen	  verbreden	  en	  
meer	  kennis	  op	  te	  kunnen	  doen	  van	  andere	  partijen.”	  Het	  team	  Beyond	  3D	  waar	  ze	  in	  zit	  
is	  volgens	  haar	  goed	  gestart.	  “We	  hebben	  een	  helder	  beeld	  van	  waar	  we	  naar	  toe	  willen.	  
Actieve	  input	  in	  het	  3D	  model	  hebben	  we	  nog	  niet,	  dat	  zweeft	  nog	  een	  beetje.”	  Het	  team	  
mist	  concrete	  informatie	  en	  daarom	  voelt	  het	  alsof	  het	  team	  nog	  niets	  heeft	  bereikt.	  

“In	  de	  constructeurwereld	  is	  dat	  al	  zo.	  Maar	  ook	  vanuit	  mijn	  studie	  en	  
middelbareschooltijd	  herken	  ik	  het.We	  hebben	  samen	  wel	  een	  actieve	  rol	  en	  we	  laten	  ons	  
ook	  wel	  horen.	  Of	  dat	  een	  stukje	  is	  vanuit	  het	  vrouw	  zijn	  weet	  ik	  niet.”	  

Marianne	  van	  der	  Horst	  is	  als	  bouwkundig	  project	  engineer	  werkzaam	  bij	  Vibes	  Building	  
Engineers.	  Ze	  zit	  in	  het	  team	  Beyond	  3D.	  “Eerst	  was	  ik	  een	  beetje	  angstig	  om	  mee	  te	  
doen,	  maar	  ik	  vind	  het	  heel	  erg	  leuk.	  Je	  leert	  ontzettend	  veel.”De	  eerste	  dag	  is	  zwaar,	  
maar	  ze	  heeft	  al	  veel	  geleerd.	  “Ik	  verwacht	  dat	  we	  lange	  dagen	  gaan	  maken.	  We	  hebben	  
de	  lat	  hoog	  gelegd,	  dus	  ben	  ik	  benieuwd	  of	  we	  het	  ook	  gaan	  waarmaken.”	  Marianne	  heeft	  
er	  wel	  vertrouwen	  in	  dat	  Beyond	  3D	  niet	  teleur	  zal	  stellen.	  Het	  samenwerken	  met	  
mensen	  uit	  verschillende	  takken	  vindt	  ze	  het	  leerzaamst.	  “Ik	  heb	  nu	  op	  de	  eerste	  dag	  al	  
allemaal	  programma’s	  voorbij	  zien	  komen	  die	  ik	  niet	  kende.	  Het	  leuke	  is	  dat	  ik	  ook	  kennis	  
bezit	  die	  anderen	  hier	  niet	  hebben.	  Zo	  kun	  je	  elkaar	  helpen.”	  
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Analyse	  organisatie	  van	  de	  teams	  
Fred	  Janssen	  heeft	  als	  lid	  van	  het	  Panel	  de	  hele	  week	  bekeken	  hoe	  de	  teams	  zich	  hebben	  
georganiseerd.	  Hij	  heeft	  daarover	  de	  volgende	  analyse	  gemaakt.	  

	  

Brug	  tussen	  Controle	  en	  Vertrouwen;	  Hoe	  richt	  je	  dat	  in?	  

	  

Teams	  maar	  vooral	  leidinggevenden,	  hebben	  het	  moeilijk	  met	  
het	  spanningsveld	  tussen	  controle	  en	  vertrouwen.	  Tussen	  
sturing/beheersing	  en	  bewegingsruimte	  (autonomie	  en	  

empowerment).	  Niet	  iedereen	  kan	  daar,	  als	  vanzelfsprekend,	  
mee	  omgaan.	  

	  
Hoe	  houden	  teamleiders	  ‘control’	  over	  het	  team	  wanneer	  

‘empowered’	  teamleden	  worden	  aangemoedigd	  om	  hun	  werk	  
opnieuw	  te	  definiëren?	  

En:	  “Hoe	  kunnen	  managers	  voorkomen	  dat	  teamleden	  met	  
ondernemerszin	  de	  continuïteit	  van	  het	  team	  (of	  organisatie)	  in	  

gevaar	  brengen”?	  
	  

“Hoe	  richt	  je	  jouw	  team	  hierop	  in”?	  
	  

Begin	  juni	  mocht	  ik	  in	  aansluiting	  op	  het	  congres	  BIMopen	  2014	  ook	  Panellid	  zijn	  van	  de	  
BIMCaseweek.	  Twee	  teams,	  elk	  met	  circa	  20	  mensen,	  die	  elkaar	  niet	  kennen.	  Die	  met	  bovenstaande	  
problematiek	  geconfronteerd	  werden	  en	  beide	  een	  eigen	  aanpak	  kozen,	  en	  daarmee	  succesvol	  
waren.	  Het	  was	  een	  belevenis	  om	  deze	  verschillen	  te	  zien	  en	  de	  vanzelfsprekende	  weg	  er	  naartoe.	  
Een	  belevenis	  is	  dat	  waar	  men	  iets	  voorgeschoteld	  krijgt	  en	  opeens	  ontdekt	  dat	  zij	  zelf	  ook	  een	  
bijdrage	  moeten	  leveren.	  Het	  is	  het	  verschil	  tussen	  ‘leren	  van’	  en	  ‘leren	  met’.	  Om	  de	  dynamiek	  van	  
beide	  teams	  meer	  inzichtelijk	  te	  maken,	  bijgaand	  een	  korte	  analyse	  van	  de	  teamprocessen.	  

In	  onderstaande	  analyse	  kan	  voor	  de	  term	  ‘teams’	  ook	  ‘organisatie’	  of	  ‘afdeling’	  gelezen	  worden.	  
Voor	  ‘teamleden’	  geldt:	  ‘werknemers	  of	  managers.	  

‘Sturing’	  is	  het	  proces	  waarmee	  teamleden	  worden	  beïnvloed	  om	  zo	  doelen	  en	  strategie	  te	  
realiseren.	  Dit	  ‘beïnvloeden’	  kan	  grofweg	  op	  twee	  manieren	  gebeuren:	  

1)Traditioneel:	  door	  de	  nadruk	  te	  leggen	  op	  ‘beheersen’	  -‐>Scientific	  Management.	  

2)	  Modern:	  door	  de	  nadruk	  te	  leggen	  op	  ‘inspireren’	  en	  ‘zelfsturing’	  -‐>	  Systeembenadering.	  
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Het	  beïnvloeden	  kan	  plaatsvinden	  door	  de	  teamleiding	  (verticaal)	  of	  door	  de	  teamleden	  zelf	  
(horizontaal).	  Team	  ‘3D	  Beyond’	  koos	  voornamelijk	  voor	  optie	  1,	  team	  ‘Bimcovery’	  koos	  vooral	  voor	  
optie	  2.	  Belangrijke	  verschillen	  in	  beide	  keuzen	  zijn:	  

	  

bron:	  http://www.innovatieforganiseren.nl/	  

Tijdens	  de	  BIMCaseweek	  concludeerde	  het	  Panel	  al	  dat	  de	  meest	  ideale	  benadering	  een	  symbiose	  
van	  beide	  systemen	  zou	  zijn;	  “Een	  gestructureerd	  organisch	  model”.	  Dit	  lijkt	  een	  contradictio	  in	  
terminis.	  Echter	  prof.	  R.	  Simon	  (Harvard	  University)	  heeft	  een	  model	  ontwikkeld,	  en	  de	  
hefboommechanismen	  (‘levers’)	  benoemd,	  om	  deze	  uitersten	  van	  organisatiebesturing	  te	  integreren.	  
Het	  model	  staat	  beschreven	  in	  zijn	  boek	  ‘Levers	  of	  control’;	  How	  managers	  use	  innovative	  control	  
systems	  to	  drive	  strategic	  renewal	  [1995].	  

Het	  model	  voor	  een	  innovatieve	  teambesturing	  bestaat	  uit	  4	  soorten	  stuurinstrumenten.	  
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Beliefs-‐systemen	  (mensgericht	  sturen)	  

Een	  aansprekende	  visie	  en	  ‘shared	  values’,	  voor	  het	  verbinden	  met	  de	  missie	  en	  de	  waarden.	  
Inspiratie	  en	  ‘commitment’	  raken	  een	  emotionele	  snaar	  bij	  alle	  betrokken	  en	  moedigen	  teamleden	  
aan	  om	  nieuwe	  kansen	  te	  zoeken.	  Het	  beantwoordt	  de	  ‘Why-‐vraag’.	  “Waarom	  doen	  wij	  wat	  we	  
doen”.	  In	  de	  ´beliefs	  systems´	  worden	  ambitie	  en	  kernwaarden	  expliciet	  beschreven	  en	  
gecommuniceerd.	  Iedere	  medewerker	  kan	  zijn	  bijdrage	  plaatsen	  in	  het	  groter	  geheel.	  “Hier	  staan	  wij	  
voor,	  deze	  maatschappelijke	  behoefte	  vervullen	  wij	  en	  zo	  werken	  wij”.	  Hierdoor	  word	  je	  geraakt,	  
raak	  je	  betrokken.	  	  

Boundary	  systems	  (doel-‐/procesgericht	  sturen)	  

Met	  kaders	  worden	  grenzen	  van	  handelen	  en	  doelstelling	  aangegeven.	  Het	  zijn	  de	  spelregels	  en	  
maken	  duidelijk	  wat	  wél	  en	  niet	  kan.	  Vanuit	  de	  strategische	  focus	  wordt	  bijvoorbeeld	  aangegeven	  
welke	  dienst	  en	  doelgroep	  het	  team	  gaat	  bedienen,	  en	  vooral	  welke	  niet!	  	  

Vanuit	  een	  tactische	  of	  operationele	  focus	  worden	  regels	  en	  procedures	  voor	  een	  efficiënte	  
‘bedrijfsvoering’	  vastgelegd,	  zoals	  de	  verdeling	  van	  bevoegdheden	  en	  verantwoordelijkheden.	  
Grenzen	  geven	  duidelijkheid,	  houvast	  en	  structuur.	  Grenzen	  definiëren	  ook	  de	  ruimte	  waarover	  
zelfsturende	  teams	  kunnen,	  en	  mogen	  beschikken.	  ‘Boundary	  systems’	  zijn	  de	  remmen	  van	  het	  team,	  
Net	  als	  bij	  formule	  1;	  De	  snelste	  teams	  hebben	  de	  beste	  remmen	  nodig.	  

Diagnostic	  control	  system;	  DCS	  (organisatiegericht	  sturen)	  

DCS	  gaan	  over	  managementinformatie	  en	  bestaat	  in	  vele	  verschillende	  hoedanigheden	  binnen	  
vrijwel	  alle	  organisaties.	  Controle	  en	  sturing	  (van	  boven)	  zijn	  ons	  tenslotte	  op	  het	  lijf	  geschreven.	  
Verantwoorden,	  van	  onderaf,	  een	  stuk	  minder.	  	  

Van	  oudsher	  zijn	  managementrapportages	  (MARAP’s)	  bedoeld	  als	  rapportage	  aan	  het	  management	  
(bottom-‐up).	  Onderzoek	  toont	  echter	  aan	  dat	  snelle	  en	  directe	  terugkoppeling	  een	  belangrijke	  en	  
motiverende	  factor	  voor	  mensen	  is.	  Dit	  kwam	  tijdens	  de	  BIMCaseweek	  goed	  naar	  voren.	  Meermalen	  
per	  dag	  tussentijds	  rapporteren	  gaf	  focus	  en	  richting.	  Rapportages	  over	  resultaten	  moeten	  dus	  
gericht	  zijn	  aan	  het	  team	  die	  deze	  resultaten	  bereiken.	  Zij	  kunnen	  zelf	  concluderen	  of	  hun	  resultaten	  
aan	  de	  gestelde	  doelen	  voldoen.	  Rapportages	  zouden	  vooral	  	  horizontaal	  in	  plaats	  van	  verticaal	  
gericht	  moeten	  zijn,	  en	  dat	  is	  vrij	  bijzonder	  in	  de	  meeste	  organisatieculturen.	  Op	  dit	  vlak	  is	  dus	  nog	  
wel	  het	  nodige	  werk	  te	  verrichten.	  Dit	  aspect	  was	  wellicht	  nog	  het	  meest	  interessant	  tijdens	  de	  
BIMCaseweek,	  want	  daar	  functioneerde	  dit	  systeem.	  DCS	  voorkomen	  constante	  ‘monitoring’	  van	  alle	  
details	  door	  het	  management.	  Doordat	  iedereen	  de	  gemeenschappelijke	  visie	  kent	  en	  deelt,	  kan	  de	  
benodigde	  stuurinformatie	  ook	  bottom-‐up	  plaatsvinden	  in	  plaats	  van	  de	  gebruikelijke	  top-‐down	  
benadering.	  
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Interactive	  control	  systems:	  ICS	  (omgevingsgericht	  sturen)	  

Het	  primaire	  doel	  van	  het	  team	  ligt	  in	  het	  vervullen	  van	  een	  duidelijke	  (markt)behoefte.	  Met	  
interactieve	  controlesystemen	  worden	  regelmatig	  de	  (kritische)	  prestatie-‐indicatoren	  gevolgd	  die	  het	  
succes	  in	  de	  in-‐	  en	  externe	  omgevingen	  bepalen.	  Niet	  alleen	  door	  de	  teamleiding,	  maar	  vooral	  door	  
de	  teamleden	  zelf.	  	  

ICS	  omvat	  het	  verzamelen	  en	  bespreken	  van	  alle	  informatie	  om	  de	  nieuwe	  SWOT	  (strength,	  
weakness,	  opportunity,	  threat)	  te	  signaleren.	  Ze	  brengen	  de	  onzekerheden	  boven	  tafel	  waar	  de	  
teamleiding	  ‘s	  nachts	  van	  wakker	  ligt.	  

Op	  basis	  van	  deze	  informatie	  kan	  het	  team	  zelf	  bijsturen	  en	  is	  top-‐down	  sturing	  minder	  nodig.	  
Teamleden	  moeten	  zelf	  actief	  de	  dialoog	  zoeken	  met	  alle	  stakeholders,	  om	  zo	  te	  beoordelen	  of	  zij	  
nog	  voldoen	  aan	  de	  vraagstelling.	  

Kansen	   Blokkades	   Management	   Control	  lever	  

Bijdrage	  leveren	   Onzekerheid	  over	  
doelstellingen	  

Communicatie	  waarden	  
en	  missie	  

Belief	  systems	  

Goede	  dingen	  
doen	  

Druk	  of	  verleiding	   Spelregels	  aangeven	   Boundary	  systems	  

Resultaten	  
bereiken	  

Gebrek	  aan	  focus	   Werken	  met	  duidelijke	  
‘targets’	  

Diagnostic	  control	  
systems	  

Vernieuwen	   Geen	  kansen	  geven,	  
risico’s	  vermijden	  

Open	  communicatie,	  
leren	  =	  goed	  

Interactive	  control	  
systems	  

Bron:	  Robert	  Simons,	  Levers	  of	  Control	  –	  How	  managers	  use	  innovative	  control	  systems	  to	  drive	  
strategic	  renewal,	  Boston,	  Harvard	  Business	  School,	  1995.	  

De	  ´beliefs-‐´	  en	  ´boundary	  systems´	  zijn	  hulpmiddelen	  voor	  de	  vertaling	  van	  visie	  en	  strategie	  naar	  
het	  handelen.	  De	  ´beliefs	  systems´	  raken	  de	  emotionele	  kant,	  de	  ´boundary	  systems´	  de	  rationele	  
kant.	  De	  systemen	  zijn	  hulpmiddelen	  voor	  de	  sturing	  vooraf;	  Feed	  forward.	  

De	  ´diagnostic	  control	  -‐´	  en	  ´interactive	  control	  systems´	  zijn	  hulpmiddelen	  voor	  de	  zelfsturing	  van	  
teamleden	  doordat	  die	  systemen	  de	  noodzakelijke	  informatie	  voor	  het	  ´empowerment´	  verschaffen;	  
Feedback.	  
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Door	  toepassing	  van	  het	  model	  ontstaat	  een	  teambesturing	  volgens	  het	  principe	  ‘van	  controle	  naar	  
vertrouwen’.	  Dat	  ‘vertrouwen’	  is	  gefundeerd	  op	  een	  inspirerende	  en	  gedeelde	  visie;	  rationeel	  
en	  emotioneel,	  en	  op	  een	  goede	  interne	  en	  externe	  informatievoorziening	  voor	  alle	  teamleden.	  

Het	  ‘Beliefs-‐‘	  en	  ‘Boundary	  system’	  geven	  de	  ruimte	  aan.	  Het	  ‘Diagnostic-‐‘	  en	  ‘Interactive	  system’	  
geeft	  de	  sturing	  aan.	  Belief	  en	  Interactive	  zijn	  de	  Yang	  (positieve)	  en	  Boundary	  en	  Diagnostic	  de	  Yin	  
(negatieve)	  van	  het	  systeem.	  	  

Tijdens	  de	  BIMCaseweek	  waren	  twee	  organisaties	  spontaan	  in	  ontwikkeling,	  in	  een	  snelkookpan	  
onder	  hoge	  druk.	  Daar	  zorgden	  wij	  als	  Panel	  wel	  voor.	  Het	  was	  aan	  de	  teamleden	  om	  hier	  adequaat	  
invulling	  aan	  te	  geven.	  Het	  was	  mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  beide	  teams	  zich	  organisch	  verschillend	  
vormden	  rondom	  bestaande	  concepten,	  en	  beide	  daar	  succesvol	  in	  waren.	  Hoewel	  uiteindelijk	  één	  
team	  als	  winnaar	  is	  uitgeroepen	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  er	  alleen	  maar	  winnaars	  waren.	  

	  

Fred	  Janssen	  
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Deelnemers	  en	  teamindeling	  
Naam	   Bedrijf	  	   Team	  	  
Aad	  Kuiters	   Construsoft	   3D	  Beyond	  
Anouska	  Hameetman	   IMd	  Raadgevende	  Ingenieurs	   3D	  Beyond	  
Bernhard	  Heuseveldt	   Itannex	   3D	  Beyond	  
Carlos	  Silva	  dos	  Santos	   Kamer	  van	  Koophandel	   3D	  Beyond	  
Douwe	  Bosma	   VanMeijel	  Automatisering	   3D	  Beyond	  
Ferry	  Kamerman	   Sweegers	  en	  de	  Bruijn	  bv	   3D	  Beyond	  
Frank	  Wolbertus	   CROON	   3D	  Beyond	  
Gerrold	  Kok	   PeoplePower	  BV	   3D	  Beyond	  
Ian	  Wals	   Hermans	  installatietechniek	   3D	  Beyond	  
Ivo	  Fieten	   Unica	  Installatietechniek	   3D	  Beyond	  
Jan	  de	  Pree	  	   Croon	   3D	  Beyond	  
Jeroen	  Pat	   TBI	  KennisLAB	   3D	  Beyond	  
Johan	  Kuipers	   ABB	   3D	  Beyond	  
Marianne	  van	  der	  Horst	   Vibes	  Building	  Engineers	   3D	  Beyond	  
Martijn	  Bouwmeester	   Hollander	  Techniek	  	   3D	  Beyond	  
Paul	  Gerritsen	   Aqualectra	  b.v.	   3D	  Beyond	  
René	  van	  Blarcum	   2BA	   3D	  Beyond	  
Roel	  Veldhuizen	   Basalt	  bouwadvies	   3D	  Beyond	  
Sjoerd	  Spit	   Van	  der	  Sluis	  Technische	  

Bedrijven	  
3D	  Beyond	  

Arjen	  van	  der	  Klis	   ERA	  Countour	   Bimcovery	  
Barry	  Antonis	   Sankomij	  Installatietechniek	  

B.V.	  	  
Bimcovery	  

Bas	  Spaan	   Unica	  Installatietechniek	  BV	   Bimcovery	  
Daan	  Pol	   Instacom	  Elektrotelematica	   Bimcovery	  
Dennis	  Bakker	   Van	  der	  Sluis	  Technische	  

Bedrijven	  
Bimcovery	  

Dennis	  Hulsegge	   Itannex	   Bimcovery	  
Hendrik	  Brand	   Kooiker	  installatie	  BV	   Bimcovery	  
Hermie	  Heijnen	   Hermie	  Heijnen	  zelfstandig	  

innovatie	  adviseur	  
Bimcovery	  

Hugo	  Beelen	   Van	  Meijel	  Automatisering	   Bimcovery	  
Jeroen	  Burgers	   ULC/Bectro	   Bimcovery	  
Jeroen	  Prinsen	   RFEM	  NL	   Bimcovery	  
Mark	  Wullink	   Wagemaker	   Bimcovery	  
Pieter-‐Willem	  
Roozenboom	  

DWA	   Bimcovery	  

Robert	  Liefting	   Pieters	  Bouwtechniek	   Bimcovery	  
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Ron	  de	  Vries	   Lenting	  Project	  Loodgieters	  BV	   Bimcovery	  
Rudi	  Beerepoot	   Schouten	  Techniek	   Bimcovery	  
Thijs	  Hajee	   Vibes	  Building	  Engineers	   Bimcovery	  
Wim	  van	  Wijngaarden	  	   	   Bimcovery	  
Alexandra	  Dijkstra	   Hogeschool	  Utrecht	   Communicatie	  
Debra	  van	  der	  Heide	   Hogeschool	  Utrecht	   Communicatie	  
Dik	  Spekkink	   Spekkink	  C&R	   Panel	  
Eduard	  Mooiweer	   Van	  der	  Sluis	  Technische	  

bedrijven	  
Panel	  

Fred	  Janssen	   2Cmanagement	   Panel	  
Jaap	  Kolk	   Kamer	  van	  Koophandel	   Panel	  
Kaja	  Pohlmann	   Kater	  Produkties	   Panel	  
Theo	  Ockhuijsen	   BIMpuls®	   Panel	  
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Ik	  hoop	  dat	  ik	  volgend	  jaar	  ook	  weer	  mee	  mag	  doen	  van	  mijn	  baas.	  	  
	  
Ferry	  Kamerman,	  Sweegers	  en	  de	  Bruijn	  BV	  
	  


